
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1 0105563048071 บจ.เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ 

ฮอสพิทาลิต้ี  จ ากัด

17/3/2563 4,437,000,000 47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าท่ัวไปอ่ืนๆ 695  ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2 0105563041629 บจ.ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ ากัด 6/3/2563 2,505,000,000 64202 ประกอบกิจการด าเนินการจัดต้ังสาขา 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ส านักงานตัวแทน

313  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 14 ถนน

สีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3 0105563042102 บจ.ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

6/3/2563 2,500,000,000 70103 ประกอบกิจการด าเนินการจัดต้ังสาขา 

บริษัทร่วมทุน ส านักงานตัวแทน หรือ

ส านักงานภูมิภาค

313  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 14 ถนน

สีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

4 0105563039110 บจ.เอเชีย แพ็คเกจจ้ิง แมนูแฟค

เจอร่ิง จ ากัด

2/3/2563 700,000,000    17020 ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลอน

ลูกฟุก หรือกล่องกระดาษแข็ง

393  อาคาร393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

5 0107563000053 บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน)

25/3/2563 450,000,000    45101 ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ซ้ือคืน เช่า ให้เช่า ให้

เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือแบบลิสซ่ิง น าเข้า ส่งออก

 ยานพาหนะทุกชนิด รถจักรยานยนต์ท่ีใช้

แล้ว รถยนต์ท่ีใช้แล้ว

163  อาคารไทยสมุทร ช้ันท่ี 15 ถนนสุ

รวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

6 0105563052647 บจ.อีเอสพีพีโฮลด้ิง จ ากัด 24/3/2563 400,010,000    64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชน

จ ากัด

240/40  อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ช้ัน 20 

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

7 0105563041505 บจ.ทัสโฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 123,800,000    74101 พัฒนาสวนวิทยาศาสตร์ พัฒนาและ

ให้บริการศูนย์เพาะบ่มทางธุรกิจ 

ให้บริการพ้ืนท่ีโคเวิร์คก้ิงสเปร์

3656/5  อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16 

ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

8 0105563051161 บจ.ซีกัล คูลล่ิง เทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

20/3/2563 100,000,000    41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง ค้าส่ง ติดต้ัง 

ให้บริการ บ ารุงรักษา ปรับปรุง จ าหน่าย

หอหล่อเย็น

1550  อาคารธนภูมิ ช้ันท่ี 20 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

9 0105563054186 บจ.อาร์ดับเบิลยู เวลเนส จ ากัด 26/3/2563 100,000,000    93111 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับสถานท่ี

ท่ีใช้ในการเล่นกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ 

ศูนย์ออกก าลังกาย

17/625  ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

10 0105563054763 บจ.อาร์ดับบลิว กรีนแลนด์ จ ากัด 27/3/2563 100,000,000    42909 ประกอบกิจการก่อสร้างออกแบบสนาม

กอล์ฟและการบริการสนามกอล์ฟบริหาร

จัดการเก่ียวกับกีฬากอล์ฟ

17/625  ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นิติบุคคลจัดต้ังเดือนมีนาคม 2563

ท่ัวประเทศ



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

11 0105563048194 บจ.เดอ ฮูอ้ี อินดัสเทรียล จ ากัด 17/3/2563 55,000,000     28292 ผลิต รับจ้างผลิต ออกแบบ จ าหน่าย 

แม่พิมพ์ท่ีท าจากซิลิโคน ยางพารา 

พลาสติก และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

13  ซอยลาซาล 44 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

12 0105563052639 บจ.เบอคาน่า รีซอร์สเซ็ส จ ากัด 24/3/2563 54,010,000     64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชน

จ ากัด

240/40  อาคารอโธยาทาวเวอร์ ช้ัน 20 

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

13 0105563048488 บจ.บีบีจีไอ ยูทิลิต้ี แอนด์ เพาเวอร์

 จ ากัด

17/3/2563 50,000,000     06200 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายก๊าซ

ชีวภาพและไฟฟ้า

2098  อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

14 0105563054585 บจ.ไผ่ทองอาหารนม จ ากัด 27/3/2563 50,000,000     10503 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายไอศครีม 964/4  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

15 0105563046116 บจ.พลังงานหมุนเวียน 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ ากัด

12/3/2563 44,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

16 0105563038521 บจ.บ้านเพ อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 2/3/2563 40,000,000     56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

เพ่ือจ าหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท

313  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนสี

ลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

17 0105563052957 บจ.พร๊อพส์ฮ้ันท์ จ ากัด 25/3/2563 40,000,000     68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

57/155  ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

18 0105563046191 บจ.เอ็มเซค พาวเวอร์ จ ากัด 12/3/2563 31,000,000     35101 ประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าและ

พลังงานทางเลือก รวมไปถึงธุรกิจโรงไฟฟ้า

เพ่ือจ่ายไฟฟ้าใหเแก่องค์กรเอกชน องค์กร

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

1  อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ช้ัน 7 

ซอยแจ่มจันทร์

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

19 0105563046019 บจ.พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

12/3/2563 30,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

20 0105563046230 บจ.ดีโอพี เฮ้าส์ จ ากัด 13/3/2563 30,000,000     77309 ประกอบกิจการให้บริการเช่า ผลิต 

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก และติดต้ัง

อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนต์

173/13-14  ซอยพหลโยธิน 44 ถนน

พหลโยธิน

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

21 0105563040614 บจ.เลิศวิจิตรอพาร์ทเมนท์ จ ากัด 4/3/2563 28,500,000     68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ 185/8  ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

22 0105563047287 บจ.พลังงานหมุนเวียน (กลาง) 

จ ากัด

16/3/2563 28,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

23 0105563040681 บจ.คอสแมทช์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 25,000,000     20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ทุกประเภท

279/68  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

24 0105563049671 บจ.ผลิตไฟฟ้าอุดมธัญญา จ ากัด 19/3/2563 25,000,000     35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

69/12  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

25 0105563044091 บจ.เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากัด 10/3/2563 20,000,000     64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน

393  อาคาร393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

26 0105563046035 บจ.พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) 

จ ากัด

12/3/2563 20,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

27 0105563047368 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพัฒนา 1 จ ากัด 16/3/2563 20,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

28 0105563048054 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 2 

จ ากัด

17/3/2563 20,000,000     42202 โรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

29 0105563052663 บจ.สลีพ อาทิแซน เทคโนโลยี จ ากัด 24/3/2563 20,000,000     31009 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์และท่ี

นอน รวมท้ังช้ินส่วนทุกชนิด

1/800  ซอยรามค าแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

30 0105563054925 บจ.พาวเวอร์เทค เอนเนอร์จี จ ากัด 27/3/2563 20,000,000     35101 ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

พลังงานไฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานความร้อน

1  อาคารพร้อมพันธ์ุ 2 ช้ันท่ี 6  ห้องเลขท่ี

 602 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

31 0105563055221 บจ.เอนเนอร์จี อินโนเวช่ัน พาว

เวอร์ จ ากัด

27/3/2563 20,000,000     35101 ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ความร้อน

1  อาคารพร้อมพันธ์ุ 2 ยูนิต 602 ช้ันท่ี 6

 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

32 0105563052094 บจ.เวอร์เฟ็น (ประเทศไทย) จ ากัด 23/3/2563 17,000,000     46441 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง

วิทยาศาสตร์ น้ ายา และวัสดุส้ินเปลือง

65  อาคาร42 ทาวเวอร์ ช้ัน 11 ซอย

สุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

33 0105563041670 บจ.เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 6/3/2563 16,440,000     58202 ประกอบกิจการให้บริการแพลทฟอร์ม

ออนไลน์ เป็นช่องทางในการซ้ือขายเภสัช

ภัณฑ์ ระหว่างผู้จ าหน่ายกับเครือข่าย

เภสัชกรโดยตรง

50  อาคารจี เอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  ห้อง

เลขท่ี 2301-2303 ช้ันท่ี 23 ถนนสุขุมวิท 

21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

34 0105563042064 บจ.แคปปิตัล คอมโมดิต้ี เทรดด้ิง 

จ ากัด

6/3/2563 16,000,000     64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติ

บุคคลอ่ืน

126/104  ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

35 0105563046540 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 9 

จ ากัด

13/3/2563 16,000,000     42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

36 0105563048003 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 7 

จ ากัด

17/3/2563 16,000,000     42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

37 0105563043460 บจ.เทอร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 9/3/2563 15,000,000     70209 สนับสนุนการค้า-ลงทุน/ให้ค าปรึกษา-

แนะน าการประกอบธุรกิจ

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

245 ช้ันท่ี 24 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

38 0105563045993 บจ.ช๊อปไลน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/3/2563 15,000,000     63113 ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนทาง

เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เว็บไซต์ โดยเรียก

เก็บค่าสมาชิกเพ่ือการให้บริการเช่น จัดท า

เว็บไซต์ส าหรับการค้าขายสินค้าผ่านทาง

ระบบออนไลน์

87/58  อาคารโมเดอร์นทาวน์ ช้ันท่ี 4 

ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

39 0105563046001 บจ.พลังงานหมุนเวียนสยาม จ ากัด 12/3/2563 14,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิต จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า น้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม ไอ

น้ า ข้ีเถ้า สาธารณูปโภคอ่ืนๆ

140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

40 0105563047309 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 5 

จ ากัด

16/3/2563 12,000,000     35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

41 0105563048135 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 8 

จ ากัด

17/3/2563 12,000,000     42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

42 0105563038911 บจ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด 2/3/2563 10,000,000     46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าคุรุภัณฑ์

และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

275/1  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

43 0105563041335 บจ.วันแบงคอก 9666 จ ากัด 5/3/2563 10,000,000     79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

73-73/1  หมู่ท่ี 4 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

44 0105563043818 บจ.ไอ ดับเบิลยู โฮลด้ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด

10/3/2563 10,000,000     64202 ประกอบกิจการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น

ในบริษัทจ ากัด

408/2  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

45 0105563045497 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

46 0105563045543 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

47 0105563045616 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

48 0105563045624 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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49 0105563045659 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

50 0105563045764 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

51 0105563045781 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

52 0105563045802 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

53 0105563045811 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

54 0105563045837 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จ ากัด 12/3/2563 10,000,000     46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

55 0105563048046 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 1 

จ ากัด

17/3/2563 10,000,000     42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

56 0105563048089 บจ.มาย แลนด้ิง โฮม จ ากัด 17/3/2563 10,000,000     64929 รับจ านอง ขายฝาก ท่ีดิน และ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

811,813  ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

57 0105563048101 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 3 

จ ากัด

17/3/2563 10,000,000     42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

58 0105563048381 บจ.สยาม สกาลา จ ากัด 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 จ ากัด 19/3/2563 10,000,000     47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร

 ซ่ึงจ าหน่ายอาหารปรุงสุก อาหาร

ส าเร็จรูปและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

118/1  อาคารยู.เอส.เอ ช้ันท่ี 7  ห้อง

เลขท่ี 7 ดับเบิลยู ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

60 0105563051667 บจ.แคปปิตอล 4 ยู จ ากัด 23/3/2563 10,000,000     64929 ประกอบกิจการเเฟคเตอร์ร่ี ลิสซ่ิงเเละคอม

เฟิร์มม่ิง

60,60/1  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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61 0105563052442 บจ.อาร์คิว ดาต้า จ ากัด 24/3/2563 10,000,000     70103 ประกอบกิจการท าการจัดต้ังส านักงาน

สาขา หรือแต่งต้ังตัวแทน ท้ังในและนอก

ประเทศ

79  ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

62 0105563054992 บจ.ทันพอดี จ ากัด 27/3/2563 10,000,000     64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

22/179  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

63 0105563055174 บจ.ชู๊ต สปอร์ตส์ จ ากัด 27/3/2563 10,000,000     14115 การผลิตชุดกีฬา 137/1  ถนนพุทธมณฑล สาย3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

64 0105563055719 บจ.เอส อาร์ เอส อินทิเกรช่ัน จ ากัด 30/3/2563 10,000,000     46510 ประกอบกิจการขายและให้เช่า เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมมูล 

ซอฟต์แวร์ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับ

คอมพิวเตอร์

89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 20  ห้องเลขท่ี 2004-2007 ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

65 0105563047384 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 10

 จ ากัด

16/3/2563 8,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

66 0105563048011 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 6 

จ ากัด

17/3/2563 8,000,000       42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

67 0105563038857 บจ.ฮกเส็งไรซฟลาว จ ากัด 2/3/2563 7,300,000       10612 ประกอบกิจการผลิตแป้งข้าวเจ้า-แป้งข่าว

เหน่ียว

118,120  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

68 0105563045578 บจ.ดับบลิว แอล อินเตอร์ จ ากัด 12/3/2563 7,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 280   ห้องเลขท่ี 301 ช้ันท่ี 3 ซอย

ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

69 0105563055271 บจ.ลาซาด้า โซลูช่ันส์ โฮลด้ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

27/3/2563 6,275,000       64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด 

และบริษัทมหาชนจ ากัด

689  อาคารภิรัชทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

2901 ช้ันท่ี 29 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

70 0105563056251 บจ.ลาซาด้า โซลูช่ันส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

31/3/2563 6,275,000       47912 ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 2901

 ช้ัน 29 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

71 0105563052621 บจ.เดอะ แคนน์ บิซ จ ากัด 24/3/2563 6,000,000       01289 ประกอบกิจการเพาะปลูก ผลิต วิจัย พืช

สมุนไพร และพืชชนิดต่างๆ ซ่ึงกฎหมาย

สามารถให้ด าเนินการได้

11/18  ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

72 0105563052914 บจ.ทอปคลาส เอ็ซเทท จ ากัด 25/3/2563 6,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่า ให้เช่าซ้ือ 

แลกเปล่ียน จ านองท่ีดิน และพัฒนาท่ีดิน 

ท่ีดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

516/69  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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73 0105563050733 บจ.คาไทค์ โกลบอล จ ากัด 20/3/2563 5,420,000       63113 ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางใน

การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

1111/64  หมู่บ้าน กลางเมืองแยกรัชดา-

ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

74 0103563003920 หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น (พระราม 2 

การโยธา)

6/3/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการซ้ือขาย ประมูลสินค้า 866/48  ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

75 0103563004438 หจ.บุญรัตน์ ลักซูร่ี 18/3/2563 5,000,000       46492 ประกอบกิจการการขายส่งนาฬิกาและ

เคร่ืองประดับ

266/296  หมู่บ้าน ออริจินส์คอนโด 

พระราม 2 ถนนพระรามท่ี 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

76 0103563004691 หจ.เพชรธัญณิชา 20/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง เงิน นาก เพชร 

พลอย อัญมณีอ่ืน วัสดุท าเทียม

5/51  ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

77 0105563038482 บจ.แอคเซส  95  ดีไซน์ จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       74101 ประกอบกิจการเขียนแบบ ออกแบบ 

ตกแต่งภายใน อาคารท่ีพักอาศัย อาคาร

พาณิชย์ สถานท่ีท าการ

96/1  ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

78 0105563038512 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชัยภูมิ 

(โครงการ1) จ ากัด

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.คนเล้ียงผ้ึง จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท

น้ าผ้ึงและผลิตภัณฑ์จากผ้ึง แปรรูปจากผ้ึง

ทุกชนิด

89/27  ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27 (ม.ทิม

เรืองเวช)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

80 0105563038814 บจ.รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่

รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนท่ีมีลักษณะ

สถานพยาบาลเป็นคลินิกกายภาพบ าบัด

183  อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ช้ันท่ี 5,6 ถนน

ราชด าริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

81 0105563038962 บจ.ทรัพย์ดี โฮลด้ิง จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       64992 ประกอบกิจกรรมการลงทุนท่ีเป็นกิจกรรม

ของตนเอง

600/69  ซอยรามค าแหง39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

82 0105563039039 บจ.เจริญผลสมบัติ จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       68104 ประกองกิจการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ 301/903  ซอยรามค าแหง68(สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

83 0105563039161 บจ.แองเจิล เพอร์ฟูม แอนด์ คอส

เมติก จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์น้ าหอม 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋าสตรี เคร่ืองอุปโภค 

บริโภค

555/8021  ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

84 0105563039225 บจ.ทอมออโต้คาร์ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการ น าเข้าส่งออก รถยนต์ 8/6  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

85 0105563039233 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเลย (โครงการ1)

 จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังงานไฟฟ้า

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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86 0105563039241 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเลย (โครงการ2)

 จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังงานไฟฟ้า

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

87 0105563039306 บจ.เอชบี สเปซ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน 

จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน

390/17  ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

88 0105563039331 บจ.ห้างทองจินเฮง เยาวราช จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จ านอง 

จ าน า เเลกเปล่ียน ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย อัญมณีอ่ืน

1159/157  ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

89 0105563039381 บจ.สมาร์ท เค.เค. แอสเซ็ท จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

555/170  ซอยสายไหม 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

90 0105563039438 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนอ านาจเจริญ 

จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังงานไฟฟ้า

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

91 0105563039446 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสุพรรณบุรี จ ากัด 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 จ ากัด 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.แอปเป้ิล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการค้าให้บริการร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

23/7  ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

94 0105563039594 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนขอนแก่น จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานกระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้า

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุทวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

95 0105563039616 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธ์ุ 

(โครงการ1) จ ากัด

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.โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธ์ุ 

(โครงการ2) จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       35101 ปประกอบกิจการโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้าและพลังานไฟฟ้า ค้า

กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าให้กับ

เอกชน และ/หรือ ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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97 0105563039641 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชัยภูมิ 

(โครงการ2) จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ 

ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

98 0105563039853 บจ.เนตรวิจิตร จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       10309 ประกอบกิจการผลิตเเละจ าหน่ายผลไม้อบ

เเห้ง เเช่เเข็ง ผลไม้อบกรอบฟรีซดราย 

เเละผลไม้เเปรรูปตามฤดูกาล

128/108  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 เเยก

 7

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

99 0105563039900 บจ.แฟช่ัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       68102 ด าเนินธุรกิจซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

เเละพัฒนาท่ีดิน

546  ช้ันท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

100 0105563040053 บจ.โกลบอล วัน อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

4/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าขายทองค า รับซ้ือ

ทองค ารูปพรรณ ทองค าแท่ง ท้ังท่ีเป็น

ของใหม่ และเก่า พร้อมท้ังน าเข้าทองค า 

ส่งออกทองค า

บ้านกลางเมืองลาดพร้าว 101/ 2/9  ซอย

ลาดพร้าว 101 ซอย 38 แยก 1

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

101 0105563040240 บจ.บี แฟมิลี เทรดด้ิง จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค สินค้าท่ีใช้ในครัวเรือน ทุกประเภท

570/189  ซอยสรงประภา 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

102 0105563040304 บจ.สมใจ เงินด่วน จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน 363/6-7  ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย

 1)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

103 0105563040321 บจ.ด็อกส์ พอ เซอร์วิส จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       75000 ประกอบกิจการ รักษาสัตว์ สปาสัตว์ 81  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

104 0105563040487 บจ.อาร์.อี สตูดิโอ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการรับท าส่ือโฆษณาเเละส่ือ

ออนไลน์ทุกประเภท

16/5  ซอยอ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

105 0105563040606 บจ.เอ็น.เอช.เอส. 2019 จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46494 ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก เฟอร์นิเจอร์ 

ทุกชนิด

17  ซอยนาคนิวาส 22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

106 0105563040622 บจ.ฟิวเจอร์ ซิต้ี จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจซ้ือ-ขาย 

อสังหาริมทรัพย์และพัฒนาท่ีดิน

546  หมู่ท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

107 0105563040631 บจ.ใบหอม โปรดักช่ัน 2005 จ ากัด 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 จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ทาง

การเกษตร สินค้าฮาร์ดแวร์ เคร่ืองเหล็ก 

และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

17  ซอยบางบอน 5 ซอย 18 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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109 0105563040801 บจ.ทีเอสวี เทรดด้ิง 2020 จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย ค้าปลีกและค้าส่ง 

เหล็กรูปพรรณทุกชนิด และโลหะทุกชนิด

160  ซอยเพชรเกษม 73/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

110 0105563040819 บจ.นานาวา จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       68104 พ้ืนท่ีให้เช่าประกอบพาณิชย์ 338/451  ซอยลาดพร้าว87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

111 0105563041068 บจ.เบสท์โฮมบิลด้ิง จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย

 สถานท่ีท าการ-งานก่อสร้าง

2/1059  ซอยรามอินทรา 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

112 0105563041190 บจ.เน็ท2เวิร์ค คอนซัลแทนท์ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       70209 ค าปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือในการ

ด าเนินงานเก่ียวกับการวางแผนยุทธ์และ

แผนองค์กร

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

113 0105563041246 บจ.รอยัล วัน โฮม โฮลด้ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด

5/3/2563 5,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ/

ซูเปอร์มาร์เก็ต

225/2  ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

114 0105563041408 บจ.ออโทซ (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47412 จ าหน่าย โปรแกรมซอฟต์แวร์ 162 รวีวรรณสวีท ยูนิต 4 บีเอ  ถนน

สุขุมวิท 33

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

115 0105563041432 บจ.ดับเบิลยูเอสเจ อินเตอร์แอคทีฟ

 จ ากัด

5/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 89/21  ซอยนาคนิวาส 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

116 0105563041483 บจ.วีพีเอ็น ฟู้ดด้ี จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       77400 ประกอบกิจการแฟรนไชส์ 10  ซอยฉิมพลี 14/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

117 0105563041556 บจ.หัวไทย สตรัคเจอร์ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       24109 ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง แปรรูป

เหล็กรูปพรรณ์เป็นโครงสร้างเหล็กเพ่ือ

จ าหน่าย

149/1  ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

118 0105563041611 บจ.คินคินคิดส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       47599 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง สินค้า

เก่ียวกับของใช้เด็ก โต๊ะ เบาะรองคลาน 

ของเล่นเด็ก ฯลฯ

345/10  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

119 0105563041637 บจ.ทีพีอาร์. เคอร์เท่น กรุ๊ป จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดต้ัง

ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ กระจก อลูมิเนียม

243  ซอยคุ้มเกล้า 5 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

120 0105563041874 บจ.วงศ์ โอฬาร กรุ๊ป จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       42202 ประกอบกิจการงานสร้างโครงข่าย

สายสัญญาณโทรคมนาคม

72/313  ซอยบึงขวาง 1/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

121 0105563041971 บจ.500 แฟร์ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการงานแสดงสินค้า โฆษณษ

ประชาสัมพันธ์สินค้า และ งานบริการท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

241/50  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

122 0105563042277 บจ.ออสโตร มิเนอรัลส์ บางกอก 

จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       46492 ประกอบกิจการ ซ้ือมาขายไป น าเข้า

ส่งออก พลอย อัญมณี เคร่ืองประดับ เเละ

วัสดุท าเทียมทุกชนิด

66/53  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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123 0105563042307 บจ.หยาง ต้า ไห่ โฮลด้ิง จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจกรรมบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

80  ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

124 0105563042315 บจ.ไทยอะชิโกะ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       64911 ประกอบกิจการให้เช่าซ้ือ ลิสซ่ิง รถยนต์ 

เคร่ืองจักร สินเช่ือทะเบียนรถยนต์ ทุก

ชนิดทุกประเภท

700/99  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

125 0105563042323 บจ.สโตเรจซิต้ี แพลตฟอร์ม จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       63112 ประกอบกิจการบริการพ้ืนท่ีให้เช่าส าหรับ 

โปรแกรมต่างๆ (Application) ซอฟท์แวร์ 

โดยมรการขายพ้ืนท่ี เช่าพ้ืนท่ี ให้กับลูกค้า

 นักลงทุน บุคคลท่ัวไป นิติบุคคล

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 1107 ช้ันท่ี 11 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

126 0105563042722 บจ.คลา-วอล เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการขาย น าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่ายปลีกส่งวาล์ทุกชนิด ส่วนประกอบ

 อะไหล่และอุปกรณ์เพ่ือการผลิต

63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 23 

ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

127 0105563042731 บจ.เออีซี โปรเจกต์ โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

ระบบวิศวกรรมทุกระบบ

222/94  ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

128 0105563042749 บจ.เอเคกรุ้ป จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางค์ 35/494  หมู่บ้าน ดิไอบ็อกซ์ ซอย

ประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

129 0105563043109 บจ.จูนิเปอร์ เพาเวอร์ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       46599 จ าหน่ายอุปกรณ์ และสถานีชาร์จแบตเตอร่ี 428/117  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

130 0105563043117 บจ.การ์เน็ต อิมพอร์ต จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       46530 น าเข้าเคร่ืองจักรในการแปรรูป สินค้าทาง

การเกษตร

428/117  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

131 0105563043222 บจ.จักรพันธ์ อิมปอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์ปอร์ต 2493 (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       46315 ประกอบกิจการค้า ข้าวสาร เคร่ืองอุปโภค

และเคร่ืองบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

92/517  หมู่ท่ี 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

132 0105563043354 บจ.ไชน่า สยาม แอสเซท แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และ

ท าการลงทุนด้วยตนเองหรือร่วมลงทุนกับ

บุคคล คณะบุคคล บริษัท นิติบุคคลใดๆ

399  อาคารอินเตอร์เชนจ ห้องเลขท่ี 10 

ช้ันท่ี 24 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

133 0105563043672 บจ.  บี บิวต้ี จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสินค้า

ประเภท เคร่ืองส าอางค์ ครีมบ ารุงผิวพรรณ

159/18  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
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134 0105563043737 บจ.ไทเฟง (ไทยแลนด์) จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       38300 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก รีไซเคิล วัสดุโลหะและแปรรูป

67  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

135 0105563043770 บจ.เบสท์ คอนสตรัคช่ัน 59 จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์ ร่ัวเเละงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

375  ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

136 0105563043931 บจ.นพกิตต์ิ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดต้ัง 

แก้ไข ปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า

109/9  หมู่บ้าน ริมสวนตะวันใส ซอย

ประชาอุทิศ 4 ถนนประชาอุทิศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

137 0105563043958 บจ.เซย์ บ๊ิก แฟมิล่ี จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรีกษา

และให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านบริการงาน

พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

84  ซอยรามค าแหง 52(สหกรณ์ 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

138 0105563044296 บจ.ด็อกเตอร์อร พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

10/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ปรับปรุง 

ซ่อมแซม และปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์

1408/3  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

139 0105563044385 บจ.เอ็นเอสเอ็น เทค จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในงานอุตสาหกรรม

186/561  ซอยรามค าแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

140 0105563044547 บจ.นวกาญเจริญกิจ 2020 จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       62022 ประกอบธุรกิจบริการรับออกแบบและให้

ค าปรึกษาพัฒนาซอฟแวร์ครลวงจร 

จัดสร้างเว็บไซด์

100/1  ซอยเสรีไทย 46 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

141 0105563044555 บจ.ลีฟว่ิง อีซ่ี จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดและเป็นผู้

รวบรวม ติดต่อ ประสานงาน ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

3/1  ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 22 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

142 0105563044580 บจ.ซินเนอร์จี แอด พลัส จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       73101 รับท ากิจกรรมโฆษณาทุกประเภท 41/325  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

143 0105563044661 บจ.พี. อินเตอร์ โฮลด้ิง จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 144  ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

144 0105563044750 บจ.อีบีเอ อีสปอร์ต จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       93199 ประกอบกิจการอ่ืนๆทางด้านกีฬาซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

35/4  ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

145 0105563045209 บจ.ทีเคอาร์เอ็น ซัพพลาย จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       49332 ประกอบกิจการขนส่งน้ ามัน 662/37  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

146 0105563045403 บจ.รักษาความปลอดภัย สน.

เอกชน จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย อาคาร บ้านเรือน สถานท่ี

ราชการ ท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

1027  ซอย33 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

147 0105563045551 บจ.อัลทิเมทเทคแอนด์อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       46594 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองฉายภาพวีดีโอโปร

เจ็กเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อะไหล่ทุก

ชนิด

88/128  หมู่บ้าน เดอะธารา ซอยพระยา

สุเรนทร์ 35

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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148 0105563045608 บจ.อีแอล สเปซดีไซน์แอนด์บิลด์ 

จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       74101 ประกอบกิจการบริการรับออกแบบและ

รับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายนอก 

ภายใน ตึกสูง อาคารส านักงาน ร้านค้า

44/425  ซอยนวมินทร์ 147 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

149 0105563046272 บจ.มาตรศรี 2020 จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       46691 ประกอบกิจการซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

ประเภทเคร่ืองบ าบัดน้ าเสียรวมถึง

อุปกรณ์ทุกชนิดของสินค้าดังกล่าว

502/163  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะ

ตุงคะ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

150 0105563046311 บจ.เพลินบุญ ทราเวล จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการจัดน าเท่ียว ท้ังในประเทศ

 และต่างประเทศ

914  อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ช้ัน 7 ถนน

พระราม 5

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

151 0105563046345 บจ.ไฮมาน คอร์ป 2008 (เลขท่ี 8) 

จ ากัด

13/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า ให้เช่าและให้เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ทุก

ชนิด

57,57/1-5  ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

152 0105563046493 บจ.เอ็นบีแอล2 จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน 3  อาคารพร้อมพันธ์ุ 3  ยูนิต 707 ช้ันท่ี 7

 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

153 0105563046850 บจ.คาร์ ทูฟาสท์ เซอร์วิส จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน 

รถยนต์ทุกประเภท

46/164  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

154 0105563047074 บจ.วิษณุน าโชค การก่อสร้าง จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

1081/14  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

155 0105563047431 บจ.ประสิทธิโชค รวมทรัพย์ทวี 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง 

เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ อาคาร โรงงาน ส านักงาน

343/321  ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

156 0105563047457 บจ.รักษาความปลอดภัย ซัน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการรักษาความ

ปลอดภัย บริการรถน าขบวนและการ์ด

46/164  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

157 0105563047554 บจ.นิวพอร์ค ฟู้ด อินดัสตร้ี จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46311 ประกอบกิจการจ าหน่ายและแปรรูป

เน้ือสัตว์

604/14  ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

158 0105563047562 บจ.โชครุ่งเรือง จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร อาหาร

เสริม เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

139/1  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

159 0105563047597 บจ.ไทย อาร์เมอร์มี จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนนสะพานและ

อุโมงค์

302  ซอยเจริญนคร46 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
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160 0105563047775 บจ.ยูนิต้ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบ

ลิสซ่ิงยานยนต์ชนิดส่วนบุคคลและนิติ

บุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

703  ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

161 0105563048232 บจ.เอเซีย เมดิคัล เฮิร์บ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       70209 ธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 

ทางการแพทย์ การอนามัยสาธารณสุข

8  ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 18 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

162 0105563048291 บจ.แมคซิมัม พีซี จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       26201 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท

1097/213  หมู่บ้าน พฤกษา 84/1 ซอย

เพชรเกษม 63

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

163 0105563048348 บจ.โกรกรีนโซลูช่ันส์ จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       21002 ประกอบกิจการ เก่ียวกับกัญชง ในการ

ผลิต จ าหน่าย มีไว้ในครอบครัว และ 

น าเข้า ส่งออก

29/45  หมู่ท่ี 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

164 0105563048372 บจ.หัวไทย พาวเวอร์ หลง กรุ๊ป 

จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิก สถานพยาบาล 

สถานเสริมความงาม

26/56  ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

165 0105563048909 บจ.หวังซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       72109 ประกอบกิจการวิจจัยพัฒนาผลิตจ าหน่าย

 น าเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ชาร์จไร้สาย

67  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

166 0105563048933 บจ.ฟีนิกซ์ อีโวลูช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่าย เป็นตัวแทน

จ าหน่าย และติดต้ัง คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

22/213  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

167 0105563048950 บจ.17 ธันวา ฟิล์ม จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือโฆษณา และ

ให้บริการเก่ียวกับส่ือโฆษณา

90/52  ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

168 0105563048992 บจ.มอคเคน จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       47612 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองเขียน อุปกรณ์

ส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน

38/1  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

169 0105563049247 บจ.นานา เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       96104 ประกอบกิจการบริการ ตัดเเต่งเล็บ ต่อขน

ตา เขียนค้ิว สักค้ิว เเละกิจกกรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

2/17-2/19  อาคารเทอร์มินอล ช้ันท่ี 2

เอฟ  ห้องเลขท่ี 28 ซอยสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

170 0105563049387 บจ.เออาร์ดับบลิว แปซิฟิค โลจิ

สติกส์ จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       52291 ประกอบกิจการขนส่งโลจิสติกส์ 139  อาคารเดอะโอภัส ทองหล่อ ช้ันท่ี 3 

 ห้องเลขท่ี 309 ซอยทองหล่อ 10 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

171 0105563049476 บจ.ดิน ฟาร์ จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       58202 ประกอบกิจการบริการระบบซอฟต์แวร์ 

เพ่ือธุรกิจเกษตร

139  อาคารเศรษฐีวรรณ ช้ันท่ี 4 ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

172 0105563049590 บจ.อินทีเรีย บิลท์ จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

ก่อสร้างทุกชนิด

592/284  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

173 0105563049662 บจ.คาซ่า ซิสซิด จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       68103 ประกอบธุรกิจให้เช่าบ้าน ท่ีดิน 141  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

174 0105563049701 บจ.วิงส์เมด จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย เคร่ืองมือทางห้องปฎิบัติการ

ทางการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

59/147  ซอยรามอินทรา 103/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

175 0105563049743 บจ.สวัสดีเมดิแคร์ จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 47  ซอยพหลโยธิน 63 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

176 0105563050318 บจ.เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ อินเทลลิ

เจนซ์ จ ากัด

19/3/2563 5,000,000       62021 กิจกรรมให้ค าปรึกษาทางด้านฮาร์ดเเวร์ 41  อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา 

ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

177 0105563050857 บจ.ไฮจีเอีย พร็อพเพอร์ต้ีส์ กรุ๊ป 

จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีดินเปล่า และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

1523  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

178 0105563050938 บจ.แอล. เอฟ. นิตต้ิง จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       46414 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย น าเข้า-ส่งออก 

เส้นใย ส่ิงทอ เส้ือผ้า และของใช้ท่ีท าจาก

ผ้ารวมถึงอุปกรณ์ตัดเย็บ

7/259  ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

179 0105563051055 บจ.ฟ้าสกาย อิมพอร์ต เอ๊กซ์พอร์ต

 จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก น้ ามัน 

ทองแดง มะพร้าว น้ าตาล สเปรย์ เจลฆ่า

เช้ือ ขวดพลาสติก

80  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

180 0105563051101 บจ.เอกลาภ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย

 จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ซ้ือ

ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

29/1236  ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

181 0105563051128 บจ.ร้อยเอ็กซ์ จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       70202 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหา เก่ียวกับเทคโนโลยี

ด้านการเงิน

214/136  หมู่บ้าน อาร์เด้นพัฒนาการ 

ซอยพัฒนาการ 20

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

182 0105563051144 บจ.ทรัพย์ เจริญสุข 2020 จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       46499 ประกอบกิจการซ้ือขาย บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้

กับอาหารและในครัวเรือน อันได้แก่แก้ว

พลาสติก ถ้วยกาแฟ อ่ืนๆ

23/54  ซอยบางกระด่ี 34 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

183 0105563051179 บจ.ศรีสยาม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

312/104  ซอยก าแพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

184 0105563051322 บจ.เอ็กซ์ตร้า ดี จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       68202 ประกอบกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ

ตามสัญญาจ้าง

211/149-1  หมู่ท่ี 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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ไปรษณีย์

185 0105563051454 บจ.อดาม่ี เทรดด้ิง จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       46614 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก

 เก่ียวกับธุรกิจปิโตรเคมี สารเคมี รวมท้ัง

วัตถุดิบ ท่ีใช้ในการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรม

123  อาคารซันทาวเวอร์ส บี ช้ันท่ี 23  

ห้องเลขท่ี 2303 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี

รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

186 0105563051462 บจ.มอส เรียล เอสเทท จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย จัดหาหรือ

จ าหน่ายไปด้วยประการใดๆ ซ่ึงท่ีดินเเละ

อสังหาริมทรัพย์

236/58  ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

187 0105563051578 บจ.เอส.เอส. พาวเวอร์ จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       43210 ให้บริการติดต้ังระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า

 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

860/17  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

188 0105563051659 บจ.ทีดับเบิลยู ไนน์ จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการส านักงาน 

โรงแรม อพาร์เม้นท์ ห้องเช่ารายเดือน 

รายวัน

262  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

189 0105563051721 บจ.เอเกนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายซอฟต์แวร์ 6/24  ซอยเล่ือนอรณพ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

190 0105563051853 บจ.กราเซียคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมางานระบบ รับเหมาติดต้ังงาน

โครงสร้าง จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

19/23  ซอยมิตรไมตรี 6/3 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

191 0105563051969 บจ.ริช โกลด์ เอสเตท จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการให้บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

188/612  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

192 0105563051977 บจ.ดอมม่า อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       23923 ประกอบกิจการผลิต แปรรูป น าเข้า

ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

193 0105563052108 บจ.ลิฟว่ิงรีโมท คอมพานีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       66191 ด าเนินการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 

ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการประกอบ

ธุรกิจ

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8  

ห้องเลขท่ี 805 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

194 0105563052175 บจ.ศุภบูรณ์การเกษตร จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       01299 ประกอบกิจการท าสวน ท านา ท าไร่ 

ค้าขาย ข้าว ข้าวโพด มันส าประหลัง 

กาแฟ เมล็ดโกโก้

245/77  ซอย 24  หมู่บ้าน สัมมากร 

ถนนรามค าแหง  ซอย 112

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

195 0105563052213 บจ.เจดีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ท้ังปลีก 

และ ส่ง น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ เช่น เจ

ลล้างมือ

2/59  ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

196 0105563052418 บจ.ลีโอเน่ เอนเนอจี จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       46412 ประกอบกิจการค้าส่งน้ ามันเช้ือเพลิง 9/166  ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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197 0105563052426 บจ.ชิปป๊ัป จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง 

ขายออนไลน์ สินค้าประเภทเส้ือผ้า 

เคร่ืองประดับ และของใช้เบ็ดเตล็ดท่ัวไป

123/148  หมู่บ้าน ประภาทรัพย์ 5 ถนน

เจริญพัฒนา

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

198 0105563052434 บจ.ไท่ชุ่น ลีสซ่ิง จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ผ่าน

แอพพลิเคช่ันออนไลน์

1456  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

199 0105563052477 บจ.เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน 

จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการระบบปฏิบัติการ

 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E Commerce)

33/4  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

200 0105563052591 บจ.ฟูล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจการบริการจัดขนส่งสินค้า

ทางการเกษตรทุกชนิด และน้ ามันท่ี

เก่ียวกับการเกษตรทุกชนิด

54/42  ซอยพหลโยธิน 73 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

201 0105563052761 บจ.โพอีซ่ี จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       49329 ประกอบกิจการ ขนส่ง สินค้า อุปโภค

บริโภค ทุกชนิด

36/105  อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 33

 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

202 0105563053155 บจ.บุญทองสมบูรณ์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       08999 ประกอบกิจการรับเก็บรักษาแร่ ถลุงแร่ 482/1  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

203 0105563053317 บจ.เจแอนด์แอล เมอเชนไดส์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย

8  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

204 0105563053341 บจ.มัลลิแกน แคปิตอล แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

2/17-2/19  อาคารเทอร์มินอล ช้ันท่ี 3 

ซอยสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

205 0105563053368 บจ.ต้ังใจส่ง เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจี

สติกส์ จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       49323 รับขนส่งพัสดุและส่ิงของ รวมท้ังรับ

กระจายสินค้า ท่ัวราชอาณาจักร

15/9  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

206 0105563053449 บจ.ซี ดี เค โฮลด้ิง จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดย

ประการซ่ึงทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอก

ผลของทรัพย์สินน้ัน

231  อาคารซี แอนด์ แอล พลาซา  ห้อง

เลขท่ี 302 ช้ันท่ี 3 ถนนราชวงศ์

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

207 0105563053465 บจ.เมจิคคอล เวิลด์ กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง

เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม

34/310  ซอยวิภาวดีรังสิต 47 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

208 0105563053473 บจ.แสงมิน่าห์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       55901 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก หอพัก 

อพาร์ทเม้นท์ แฟลต บ้านเช่า และอาคาร

ท่ีพักอาศัย

1048  ซอยส.ธรณินทร์ 10 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

209 0105563053571 บจ.วายโอยู จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       93191 ประกอบกิจการแข่งขันกีฬาอีเล็กทรอนิกส์

 ทุกชนิดทุกประเภท

3/1,3/2  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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210 0105563053856 บจ.แมกติทูด เวลธ์ไลฟ์ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       86909 ประกอบกิจการปรึกษาและจัดหา 

ชายไทยและชาวต่างชาติท่ีต้องการเข้ารับ

บริการทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพ

และความงาม

ส.ค.-78 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

211 0105563053872 บจ.ซีโร่-บิต สตูดิโอ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       59122 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ สร้างภาพ

อิเล็กทรอนิกส์ ภาพสามมิติ ภาพดิจิตอล

14/5  ซอยแสงจันทร์-รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

212 0105563054011 บจ.จิรัฏฐ์ปิติกร จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46499 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์กรวยยาง 98/149  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

213 0105563054038 บจ.โชควัฒนาหิรัญ กรุ๊ป จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       45201 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและการซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วน

2  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

214 0105563054119 บจ.ธ.จินดา เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       66123 ประกอบกิจการให้บริการรับแลกเปล่ียน 

ซ้ือขาย เงินตรา ธนบัตรต่างประเทศ และ

เช็คเดินทางบริการท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

444  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 4  

ห้องเลขท่ี บี 036000 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

215 0105563054755 บจ.รอมซ์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       46441 น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายยารักษาโรค 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์

79/65  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

216 0105563055107 บจ.แลกกัน เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       66123 ประกอบธุรกิจให้บริการรับแลกเปล่ียน 

ซ้ือขาย เงินตรา ธนบัตรต่างประเทศและ

เช็คเดินทางต่างประเทศ

444  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 4  

ห้องเลขท่ี บี 036000 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

217 0105563055123 บจ.ไลอ้อน โซลาร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดต้ัง ซ่อม

บ ารุง จ าหน่าย แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์

 รวมถึงช้ินส่วนและอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

41/156  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

218 0105563055531 บจ.แมนดาริน เอสเตท จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

1100/66  หมู่บ้าน โนเบิลเรสซิเดนส์ 

ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

219 0105563055778 บจ.โรจน์วาริน พลัส จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 1/76  ซอยพหลโยธิน 48 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

220 0105563055816 บจ.เคแมท เคมีคอล(ไทยแลนด์) 

จ ากัด

31/3/2563 5,000,000       46691 ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ สีท่ีใช้ในอุต 

สีทาพ้ืนสาหกรรม

162/182  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

221 0105563055875 บจ.เอ็นดับบลิว โปรดักส์ จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก 

อุปกรณ์โลจิสติกส์

9/29  ซอยสุขสวัสด์ิ30แยก10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
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222 0105563055999 บจ.ต้า ชาน อินเตอร์เนช่ันแนล 

เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด

31/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง ขนถ่าย

สินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ

11/121  ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

223 0105563056111 บจ.กรีน เฮลต้ี จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก

แอลกอฮอล์ เคร่ืองมือแพทย์ เจล ทุกชนิด

45  ซอยรัชประชา 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

224 0105563056219 บจ.สยาม ฟู๊ด เซอร์วิส แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด

31/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 829  ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

225 0105563056260 บจ.สวัสดี คราฟท์ จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่เพ่ือท่ีพักอาศัย

1006/409  อาคารมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็ก

คิวทีฟเพลส ถนนเจริญนคร

แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

226 0105563040533 บจ.อินฟอร์เมช่ัน ซิสเท็ม 

เทคโนโลยี จ ากัด

4/3/2563 4,500,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า-ส่งออก

เส้นใยแก้วน าแสงทุกชนิด อุปกรณ์พาสซีฟ

 อุปกรณ์ส่ือสาร

89  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

227 0105563046787 บจ.เชงจี อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด

13/3/2563 4,500,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้าน าออกขายส่งขาย

ปลีกวัสดุก่อสร้าง

41/1  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

228 0105563050229 บจ.เชงไทย คอมเมิร์ซ จ ากัด 19/3/2563 4,500,000       70209 ประกอบกิจการเก่ียวกับการให้บริการให้

ค าปรึกษาการย้ายถ่ินท่ีอยู่ระหว่างประเทศ

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

229 0105563052973 บจ.สวนสุวรรณ จ ากัด 25/3/2563 4,400,000       46319 ประกอบกิจการร้านขายขนมจีน อาหาร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

118  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

230 0103563004292 หจ.ซุปเปอร์ ริช เทรดด้ิง (2020) 16/3/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการเคร่ืองเขียน เฟอร์นิเจอร์ 

ผ้าห่ม ผ้านวม สินค้าอุปโภคบริโภค

54/13  ซอยรามค าแหง 2 ซอย 23 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

231 0103563004811 หจ.สักสิทธ์ิเทคนิคซัพพลาย 24/3/2563 4,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเปล่ียน ติดต้ังท่อทุกชนิด 22  ซอยสุขสวัสด์ิ 1 แยก  8 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

232 0105563039080 บจ.พีเอ็ม เรียลเอสเตท จ ากัด 2/3/2563 4,000,000       68102 ประกิบกิจการซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย์ 89  ซอยอุดมสุข 27 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

233 0105563039101 บจ.ไซมิส แอนด์ คิว กรีน จ ากัด 2/3/2563 4,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการโรงแรม 1077/48  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

234 0105563039497 บจ.ซาดิค โกลบอล เอ็นเตอร์ไพร

เซส จ ากัด

3/3/2563 4,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าส่งออกพืชผลทางการ

เกษตร ทุกชนิด

109/5  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

235 0105563039837 บจ.เคโยอิ แมเนจเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

3/3/2563 4,000,000       70209 การให้ค าปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือ

ในการด าเนินงานเก่ียวกับการวางแผนกล

ยุทธ์ การตลาด

100  อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ช้ัน 9 

ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

236 0105563040762 บจ.ฟาร์ฮาน อิมปอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

4/3/2563 4,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง

เคร่ืองประดับต่างๆ และอุปกรณ์เคร่ือง

เขียน

223/14  อาคารนวรัตน์แมนช่ัน ช้ันท่ี 6 

ตรอกพุทธโอสถ ถนนนเรศ

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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237 0105563040916 บจ.ดีจีซีไอ จ ากัด 5/3/2563 4,000,000       70209 บริการให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการ

บริหารจัดการธุรกิจและการจัดจ าหน่าย

43/36  ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

238 0105563040983 บจ.ชารันก้า จ ากัด 5/3/2563 4,000,000       47593 ประกอบกิจการ จ าหน่ายปลีก-ส่ง อุปกรณ์

ไฟฟ้าทุกชนิด

260  ตรอกสะพานยาว แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

239 0105563041025 บจ.ไห ชวน คอนสตรัคช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

5/3/2563 4,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยทุกประเภท

 บ้านเด่ียว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง

1083/3  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

240 0105563041513 บจ.ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด บางกอก จ ากัด 5/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

และบาร์

18  อาคารพาร์คเลน ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 

เอ 106 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

241 0105563041661 บจ.หัวไท่ เฮลท์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิก สถานพยาบาล 

สถานเสริมความงาม

99/191  ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

242 0105563041777 บจ.นาบาเคม แอโรโซล จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกผลติ

ภัณฑ์เคมี

140  ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

243 0105563042331 บจ.แฟลช คอฟฟ่ี ทีเอช จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       46318 ประกอบธุรกิจขายเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 

และเป็นศูนย์กลางค้าขาย ซ่ึงสินค้า

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 

ของหวาน เบเกอร่ี ส่วนผสมอาหารเสริม 

สินค้าบริโภคทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือส าหรับสินค้าดังกล่าว

173,173/36,173/37  อาคารเอเซีย เซ็น

เตอร์  ห้องเลขท่ี 21-133 ช้ันท่ี 21-22 

และ ช้ันท่ี 27-28 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

244 0105563042706 บจ.มิคอม จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       47190 ซ้ือมาขายไป น าเข้า จัดจ าหน่าย ตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด เช่น

 เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า

16  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 54 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

245 0105563043001 บจ.บูมบาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์เซส 

จ ากัด

9/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ภัตตาคารและบาร์

30  ซอยสุขุมวิท 11(ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

246 0105563043214 บจ.โบล (บางกอก) จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       85421 ประกอบกิจการรับสอนเต้น ออกแบบท่า

เต้น การแสดง/ทีมเต้นโชว์นอกสถานท่ี

13   ห้องเลขท่ี 103 ซอยนภาศัพท์ แยกท่ี

 2 ถนนสุขุมวิท 36

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

247 0105563043273 บจ.เบิกฟ้า กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

202/357  ซอยเคหะร่มเกล้า 27 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

248 0105563044326 บจ.ซิปเม็กซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       62012 พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 15 

ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

249 0105563044351 บจ.ดอน มาร์คอส จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย สบู่และ

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

250 0105563044521 บจ.ต่ิง  ไท่  เย่ียน  เทรดด้ิง จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       46102 น าเข้า ส่งออก ซ้ือขาย จ าหน่าย รังนก

แปรรูป สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ทุกชนิด

4/2  ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

251 0105563044652 บจ.โฮตารุ  คอร์ปอเรท จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 210/7-9  ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

252 0105563045381 บจ.ทรี ออฟ วอนส์ จ ากัด 12/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 93/1  ซอยสุขุมวิท  22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

253 0105563046442 บจ.ดีเซโค่ จ ากัด 13/3/2563 4,000,000       46107 ประกอบกิจการเก่ียวกับการน าเข้า ส่งออก

 ขายปลีก ขายส่ง และจัดจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทุกประเภท

898/32  อาคารเอสวี ซิต้ี ทาวเวอร์ 2 ช้ัน

ท่ี 19  ห้องเลขท่ี บี ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

254 0105563047015 บจ.หัวย่ี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

อาคารชุด ท่ีพักอาศัย สะพาน ถนน งาน

ระบบไฟฟ้า

3656/45  อาคารกรีนทาวเวอร์  ช้ัน 14 

ถนนพระรามท่ี 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

255 0105563047058 บจ.เทียน ไฮ จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์ทุกประะเภทรวมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

580/15  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)

 ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

256 0105563047163 บจ.ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       33152 ประกอบกิจการซ่อมแซมเคร่ืองบิน 

อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ 

เรด้าร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ

1053/1  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

257 0105563047261 บจ.ซี.เอ.เอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรดด้ิง จ ากัด

16/3/2563 4,000,000       46639 ประกอบกิจการจ าหน่าย จัดจ าหน่าย 

น าเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์

ตกแต่งบ้าน

222/7  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

258 0105563047295 บจ.แอลเอ็กซ์  ฟาวด์เอช่ัน จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       71102 ประกอยกิจการงานวิศวกรรมพ้ืนฐาน การ

ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาช่วง จัด

จ าหน่ายและเป็นท่ีปรึกษา

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

259 0105563047341 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 4 

จ ากัด

16/3/2563 4,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

260 0105563047481 บจ.ซีเค เอเชีย โฮลด้ิง จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

2/131  หมู่บ้าน กฤษดานคร-ป่ินเกล้า 

ซอยวาสนา 5/6 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

261 0105563047520 บจ.เจฟ เจมส์ แอนด์ โกลด์ จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก เพชร พลอย อัญมณี และ

เคร่ืองประดับทุกชนิด

26/2  ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

262 0105563048160 บจ.ซิเอเตะ เซเว่น จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       77309 ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าและจัด

จ าหน่ายเคร่ืองเสียงทุกชนิด

1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ห้อง พี01 ช้ัน พี 

ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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263 0105563049107 บจ.อาร์.ดี. ไดมอนด์ แอนด์ จิวเวลร่ี

 จ ากัด

18/3/2563 4,000,000       46492 ประกอบกิจการส่งออก เพชร พลอย อัญ

มณีทุกชนิด

1249/161  อาคารเจมส์ทาวเวอร์  ห้อง ซี

 ช้ันท่ี 20 ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

264 0105563049221 บจ.กวงซิน อีเลคทรอนิค 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

18/3/2563 4,000,000       33122 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาส าหรับอุปกรณ์การผลิตระบบ

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

265 0105563049794 บจ.จิทิส จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า-ส่งออก 

เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด ทุกประเภท

4345  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

ช้ันท่ี 23 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

266 0105563050661 บจ.ชรี เการี ชันเกอร์ ฟิล์มส์ จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เส้ือผ้า 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค

37  หมู่บ้าน ชวนช่ืน ซอยราชพฤกษ์13 

ถนนราชพฤกษ์

แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

267 0105563050695 บจ.เนะอุนิโกะ จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       62011 ประกอบกิจการบริการให้ออกแบบเว็บไซต์

 ออกแบบโฆษณา ขายโฆษณา

2/55  ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

268 0105563050750 บจ.เอสวีแอนด์เจวี จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       46411 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายผ้าทุก

ชนิด

11  ซอยพุทธบูชา 23 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

269 0105563051209 บจ.เอเว็กซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       63112 ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลด้านไอที ให้

บริการเซิร์ฟส่วนตัวเสมือนเเละให้บริการ

เช่าพ้ืนท่ีเว็บโฮสต้ิง

5/287 คอนโด ลุมพินี วิลล์ รามค าเเหง 

60/2  อาคารบี ช้ันท่ี 10 ซอยรามค าเเหง 

60/1

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

270 0105563051217 บจ.ทรี เฮาส์ เอ็ดยูเคช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       85499 ประกอบกิจการเก่ียวกับโรงเรียน ประเภท

กิจการโรงเรียนและโรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ

41/2  ซอยอรรคพัฒน์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

271 0105563051268 บจ.อีซ่ี ดรอปชิป จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

725  อาคารเมโทรโพลิส ช้ันท่ี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

272 0105563051373 บจ.แมส โซเชียล จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       58192 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอ่ืนๆ

ผ่านทางออนไลน์

7/1  ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

273 0105563052400 บจ.พีเอช เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 24/3/2563 4,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

52  หมู่ท่ี 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

274 0105563053252 บจ.ฟู้ด คัลเจอร์ เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 25/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ไอศรีม เบเกอ

ร่ี และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

37  อาคารบิซ ทาวน์ ยูนิต 602 ช้ัน 6 

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

275 0105563054046 บจ.ไทย โกลบอล อิมเม็กซ์ จ ากัด 26/3/2563 4,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานออร์กาไนเซอร์ 

(ORGANIZER) ท้ังในสถานท่ีและนอก

สถานท่ี รับจัดงานบอลลูนเชิงพาณิชย์ 

(งานแสดงบอลลูนลอยฟ้า ให้บริการข้ึน

บอลลูนชมวิว)

4  ซอยรามค าแหง 118 แยก 37 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

276 0105563054062 บจ.พีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด 26/3/2563 4,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต เวชส าอาง 21  ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถนน

สังคมสงเคราะห์

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

277 0105563054321 บจ.เจ เค ซันส์ จ ากัด 27/3/2563 4,000,000       46492 ส่งออกเพชร พอลย และอัญมณี 919/437  อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 36 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

278 0105563054500 บจ.เคทีซี  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 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 

จ ากัด

27/3/2563 4,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการ รับผลิตส่ือเก่ียวกับ

วัฒนธรรม บริการถ่ายภาพ และส่ือ

โฆษณาต่างๆ

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 35

 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

280 0105563054861 บจ.แคนนาคูเบด (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/3/2563 4,000,000       01619 ประกอบกิจการ ท ากสิกรรม ท า

เกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชกัญชง พืชพันธ์ุ 

ทุกชนิด

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8  

ห้องเลขท่ี 805 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

281 0105563055484 บจ.สตาร์ทไลท์ เทรดด้ิง จ ากัด 30/3/2563 4,000,000       46510 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และบริการน าเข้า

ส่งออก และตัวแทนจ าหน่าย เคร่ืองจักร

ทางธุรกิจ

202  อาคารเลอคองคอร์ด ช้ันท่ี 9  ห้อง

เลขท่ี 902 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

282 0105563055743 บจ.เอ็มทีที โลจิสติกส์ จ ากัด 30/3/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ

1023  ซอยเพชรเกษม 51 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

283 0105563055921 บจ.อาร์แอลวี จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองหนัง เคร่ืองแต่งกาย

 เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้และเคร่ือง

อุปโภคท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ

300/1 โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน  ช้ันท่ี จี ถนน

เจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

284 0105563043320 บจ.ร้านต้ังหลัก จ ากัด 9/3/2563 3,900,000       56101 ประกอบกิจการร้านยอาหาร 61  ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

285 0105563047465 บจ.จ่ินซู่ กรุ๊ป จ ากัด 16/3/2563 3,600,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวเเทน ซ้ือ ขาย

 อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

99/61  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48

 เเยก 6

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

286 0105563040908 บจ.เอกกรปภา จ ากัด 5/3/2563 3,500,000       74101 บริการรับออกแบบ ตกแต่ง อาคาร

ส านักงาน

62/23  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

287 0103563003890 หจ.เอ็นดับบลิวพร็อพเพอร์ต้ี 6/3/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 57  ซอยพหลโยธิน 41 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

288 0103563005001 หจ.เก่งรถยก 26/3/2563 3,000,000       52214 ประกอบกิจการ บริการรถยก รถลาก รถ

สไลด์

40/51  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

289 0105563038865 บจ.อินเจนดีไซน์ จ ากัด 2/3/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการรับวางแผนส ารวจ 

ออกแบบทางวิศวกรรมและบริการบริหาร

โครงการส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการพาณิชย์ และโครงการ

อุตสาหกรรมต่างๆ

129  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

290 0105563038920 บจ.เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี โฮลด้ิง 

จ ากัด

2/3/2563 3,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในกิจการค้าใดๆเข้าร่วมในกิจการหรือร่วม

ค้ากับบุคคลอ่ืน

36  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

291 0105563039012 บจ.สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อิน

เวสท์เตอร์ส ทู จ ากัด

2/3/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือพักอาศัย

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 24  

ห้องเลขท่ี 2401 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

292 0105563039179 บจ.จงไท่ไคว่ยว้ิน จ ากัด 2/3/2563 3,000,000       52292 ประกอบกิจการตัวแทนในการน าเข้า

สินค้าจากประเทศและเป็นตัวแทนส่งออก

สินค้าไปต่างประเทศ

50/101  ถนนบางบอน 3 หมู่บ้านศศิธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

293 0105563039322 บจ.อัลฟ่า คอม จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       46209 ค้า จ าหน่าย ซ้ือ น าเข้า ส่งออก ผลิต 

สินค้าเกษตรกรรม

555/1  อาคารเอ็นเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ เอ

 ช้ัน 10 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

294 0105563039471 บจ.แอลแอนด์ซีสไมล์เทรดด้ิง จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       47711 ประกอบิกจการรับซ้ือขายเส้ือผ้า

เคร่ืองประดับ และส่งจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ

49  หมู่บ้าน ศิขริน ซอยรามค าแหง 24 

แยก 30

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

295 0105563039888 บจ.คิวเปอร์ จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       62011 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบท่ีจะเช่ือม

บริการต่างๆ เข้าหากัน โดยผ่าน

แพลตฟอร์ม เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย

23/9  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

296 0105563040291 บจ.โตวะ เฮ็ม จ ากัด 4/3/2563 3,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเรือน 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และส านักงาน

367,369,371,373  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย

 51

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

297 0105563040355 บจ.เบสท์ เวย์ คิทเช่น พลัส จ ากัด 4/3/2563 3,000,000       46495 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ห้องครัว 

ออกแบบและรับปรึกษางานด้านห้องครัว

1  ซอยรามอินทรา 81 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

298 0105563040738 บจ.มณีนพรัตน์789 จ ากัด 4/3/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการค้ารับซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน

 ขายฝาก ทอง ทองค าแท่งและ

ทองรูปพรรณ เคร่ืองประดับทอง

60  ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

299 0105563040754 บจ.เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 4/3/2563 3,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ

เทคโนโลยีดิจิตัล

36  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

300 0105563040894 บจ.แอลไล แพ็ค จ ากัด 5/3/2563 3,000,000       22220 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

กระดาษ แก้ว และสกรีนงานบนวัสดุ

พลาสติก กระดาษ แก้ว

55/24  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

301 0105563041441 บจ.ชยกร อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ 

จ ากัด

5/3/2563 3,000,000       66222 ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย ช้ัน 25 ห้อง 2506 เลขท่ี 62  อาคารมิล

เลนเนียทาวเวอร์ ถนนหลังสวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

302 0105563041751 บจ.ทีซี อินโน ฟูด จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตอาหารเช้าจากธัญพืช

 อาหารส าเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เเละ

อาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด

2046/21  ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

303 0105563042366 บจ.รุ่งเทียนชัย จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาสร้าง 64  ซอยพัฒนาการ 20 แยก 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

304 0105563042579 บจ.มาย คอนซัลแทนส์ แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด

9/3/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบโครงสร้าง 

รวมถึงงานระบบต่างๆ และเขียนแบบทาง

สถาปัตยกรรม

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์

 พระรามเก้า (อาคารเอ) ช้ันท่ี 35 ถนน

พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

305 0105563043982 บจ.เควีพี อินเตอร์เทรด จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       46421 ประกอบกิจการเคร่ืองเคหภัณฑ์ 

เคร่ืองปรับอากาศ ฟอกอากาศ รวมท้ัง

อะไหล่ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว น าเข้า

เพ่ือจ าหน่ายและส่งออก

99/32  ซอยลาดปลาเค้า 72 ถนนลาด

ปลาเค้า

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

306 0105563044709 บจ.เคอาร์ที ฟู๊ดส์ จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น 47  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

307 0105563045098 บจ.แอล ดับบลิว (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้

และจัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

280  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 302 ซอย

ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

308 0105563046256 บจ.รักษ์ศิริ 3 จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       86201 โรงพยาบาลเอกชน คลินิคและ

สถานพยาบาล

519/31  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

309 0105563047066 บจ.ทีเอช อาร์ริว่า เน็ตเวิร์ค จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือ

ระหว่างบุคคลกับบุคคล

21/17  ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

310 0105563047112 บจ.พี.ดี.แมเนจเม้นท์ แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ 2020 จ ากัด

16/3/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้างและ

เป็นท่ีปรึกษา งานโครงสร้าง ระบบประปา

 ระบบไฟฟ้า งานโยธา งานก่อสร้าง

59/110  ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

311 0105563047392 บจ.โฮมเอกมัย จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       56301 ประกอบกิจการร้านบาร์ ร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

15  ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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312 0105563047724 บจ.ไท่จง ฉ่ีหาง การค้าระหว่าง

ประเทศ จ ากัด

16/3/2563 3,000,000       46321 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์

1213/163  ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

313 0105563047945 บจ.เอสอาร์แอทราม 2 จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       46102 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายกาแฟทุก

ชนิด

144  ถนนรามค าแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

314 0105563048283 บจ.แสงไทยสหกิจ จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 148/20-21  ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

315 0105563048453 บจ.โตโน่รถบ้านพระราม2 จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       45103 ประกอบกิจการรับซ้ือ-ขาย-แลก-เปล่ียน

รถยนต์มือสอง

57  ถนนบางกระด่ี แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

316 0105563048461 บจ.เฮ้ เทสต้ิง จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการ

ทางกายภาพและเคมี

23/1  ตรอกเขียนนิวาสน์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

317 0105563048925 บจ.ธานัท ชิปป้ิง แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากัด

18/3/2563 3,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการ ประสานงานพิธี

การ น าเข้าและส่งออก สินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกประเภท

206  ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

318 0105563048968 บจ.ฮะฮะฮา เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 18/3/2563 3,000,000       70209 ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการ ท่ีปรึกษา 

การบริหารจัดการองค์กร และรับจ้างทุก

ประเภท

256  ซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

319 0105563048976 บจ.วะฮะฮะฮา จ ากัด 18/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

695ซ2  ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

320 0105563050385 บจ.ซุปเปอร์ ไอเดีย จ ากัด 19/3/2563 3,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

673  ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

321 0105563050725 บจ.ซีเอ็ม เมก้า พลัส จ ากัด 20/3/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจ

และการแสดงสินค้า

38/7  ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

322 0105563051403 บจ.ศาลายา รอว์ แมททีเรียล ซัพ

พลาย จ ากัด

23/3/2563 3,000,000       10801 ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก อาหารสัตว์

 อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

10/155  ซอยรามอินทรา 8 แยก 20 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

323 0105563051683 บจ.ปริญพัชร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

ติดต้ังงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

143  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

324 0105563052051 บจ.เพชรบูรณ์ วิลล์ จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       68102 ด าเนินธุรกิจ ซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

และพัฒนาท่ีดิน

1073  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

325 0105563052167 บจ.ฮันน่ี เฮอริเทจ จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       46209 ค้าปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์จากตัว/น้ า/แปรรูป

จากผ้ึง ทุกชนิด

43  อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ช้ัน จี ทาว

เวอร์ บี ยูนิต 9,10 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

326 0105563052272 บจ.เอฟเอ็นเค เทรดด้ิง จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าโทรทัศน์ เคร่ืองโทรสาร

 เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

4/8  ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 39 

(สุวรรณ) ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

327 0105563052752 บจ.พีพลัส คลีน จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก น้ ายาท า

ความสะอาดและเคมีภัณฑ์

622/111  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

328 0105563053198 บจ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 25/3/2563 3,000,000       47721 จ าหน่ายยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์

8/12  ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

329 0105563053228 บจ.ไฟว์ ฟิฟทีน วิคทอร่ี จ ากัด 25/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหารเพ่ือ

จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม เหล้า บุหร่ี

5/15  ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

330 0105563053376 บจ.เอ็นพีเคเอ็น คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

25/3/2563 3,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

414  ซอยบางบอน 5 ซอย 18 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

331 0105563053708 บจ.เอ็มจีบีบี จ ากัด 26/3/2563 3,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทุกชนิด

ผ่านระบบออนไลน์

981/25  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

332 0105563054305 บจ.เพเนทรอน เอเชีย-แปซิฟิค 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

27/3/2563 3,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคมีภัณฑ์ สารเคมี น้ ายาเคมีภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์

55/74  หมู่ท่ี 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

333 0105563055417 บจ.หวังไท่หลง จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจการบริการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน อาคารพาณิชย์

 เเละส่ิงปลูกสร้างอ่ืน รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภค

2102/2  ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

334 0105563055646 บจ.พีเค ซัพพลาย วาล์ว จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       46593 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ช้ินส่วน 

อะไหล่ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาทิเช่น ท่อ วาล์ว หน้า

แปลนข้อต่อ

105  ถนนสวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

335 0105563055654 บจ.คลีนนิค จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด

ท่ัวไปของตัวอาคาร

77  ซอยลาซาล 7 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

336 0105563047449 บจ.ต้ังใจย่าง จ ากัด 16/3/2563 2,500,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายและกิจการ

อาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทข้าว

กล่อง อาหารแช่แข็ง อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหาร

กระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองด่ืม 

สุรา เบียร์ บุหร่ี ขนมหวาน ไอศกรีม เบ

เกอร่ีต่างๆและเคร่ืองบิโภคอ่ืน

171  ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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337 0105563040266 บจ.เวิลด์เดนทัลริชเชสท์ จ ากัด 4/3/2563 2,400,000       86203 ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม 56/129  ซอยพหลโยธิน 59 ถนน

พหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

338 0103563004021 หจ.ครัวลุงแถม 10/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคารหรือการปรุง

อาหาร

12  ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

339 0103563004039 หจ.วาดดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคช่ัน 10/3/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมา 

ตกแต่งภายใน ก่อสร้าง รีโนเวท

114/31  ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

340 0103563004080 หจ.สามพ่ีน้อง แฟบริค 11/3/2563 2,000,000       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า ขายส่ง ขายปลีก 

น าเข้า ส่งออก สินค้า ผ้า ทอ ทุกชนิด

919  อาคารชิบูญ่า 19  ห้องเลขท่ี 5 เอฟ

 15 ช้ันท่ี 5 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

341 0103563004098 หจ.88 สต๊อคลอทส์ 11/3/2563 2,000,000       47190 ขายปลีก-ส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค 645/51   ห้องเลขท่ี เอ 8 ช้ันท่ี 1 ถนน

เพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

342 0103563004276 หจ.เดอะ เอลเลเฟนท์ แคมป์ 2018

 (ไทยแลนด์)

16/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวกับการน าเท่ียวทุกชนิด ทุกประเภท

108/3  ซอยรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

343 0105563038466 บจ.ซันบิยอนด์สกาย จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจการรับดูแลการบริหารจัดการ

ในกองถ่ายละคร ภาพยนตร์ อาทิ เส้ือผ้า 

เคร่ืองประดับ อาหาร

525/8  ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

344 0105563038539 บจ.เทคนิมอล เวนเจอร์ส จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ/หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดอ่ืน

31, 31/1, 33  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท

 สาทร ช้ัน 2 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

345 0105563038571 บจ.ไวท์ โอเช่ียน เวิลด์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       73101 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ือโฆษณา

 บริการจัดสัมมนาและท าคอร์สออนไลน์ 

และบริการท่ีเก่ียวข้อง

622  อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

10/1,8 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

346 0105563038598 บจ.ออซ คอนซัลแทนส์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       73101 ปรกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด

และการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย 

ให้บริการแปลภาษา

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

347 0105563038776 บจ.หอมวิเศษมโหฬาร จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เสริมสร้างเส้นผม และปกป้องดูแลหนัง

ศรีษะ

4/786  ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

348 0105563038792 บจ.โคชิน อินเท็กซ์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

2/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ทดสอบ 

ตรวจสอบ ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ท่ีใช้ในการ

ทดสอบ ตรวจสอบทุกชนิด

2  อาคารจัสมินซิต้ี ช้ันท่ี 17 ซอยสุขุมวิท 

23(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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349 0105563039187 บจ.คิง โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารอ่ืน ๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน เช่น อาหาร

บ ารุงสุขภาพ

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ถนน

เพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

350 0105563039250 บจ.โอเช่ียน ไอ คลาวด์ เทคโนโลยี

 จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       62090 ประกอบกิจการให้บริการบ ารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์

434  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

351 0105563039349 บจ.ดับบลิวแอนด์ดับบลิว เพอร์

เฟคท์ เทน จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจการซ้ือ สินค้า / ผลิตสินค้า

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์

การแพทย์ เพ่ือเสริมความงามทุกชนิด

1990  ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

352 0105563039411 บจ.ซินเซียร์ แอคเคาน์ต้ิง คอน

ซัลต้ิง เอเชีย จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       70209 บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจให้ชาวญ่ีปุ่น 

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

2/55  ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

353 0105563039560 บจ.เอที ไบโอเทค จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       71102 ใหบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 การออกแบบแนวความคิด การออกแบบ

ข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบรายละเอียด การ

ควบคุมงาน

667  ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

354 0105563039691 บจ.ทรีลิตเต้ิลด๊ัก จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       88901 ประกอบกิจการสถานรับเล้ียงเด็ก ศูนย์

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

91  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

355 0105563039721 บจ.ไทยซิลวา จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจการค้าผลไม้ น าเข้า และ

ส่งออกท้ังผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง

24/39  ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

356 0105563040312 บจ.เรียล เอสเตท 1000 เอ็กซ์ 

จ ากัด

4/3/2563 2,000,000       82301 ประกอบธุรกิจ จัดอบรมสัมมนา ด้าน

อสังหาริมทรัพย์

118  ซอยหงษ์อ่อน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

357 0105563040428 บจ.ซุยโดะสุจิ จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคารและร้านอาหาร

161/23  ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

358 0105563040452 บจ.ฮอสพิเทลลิต้ี พลัส จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       82301 ประกอบกิจการในการฝึกอบรมและ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาระบบ

กระบวนการเรียน การสอน เป็นสถาน

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

159  ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 26 ถนน

พุทธมณฑลสาย 4

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

359 0105563040479 บจ.เชอร์โรไม จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง อาหาร

และเคร่ืองด่ืม

48/56  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

360 0105563040525 บจ.จีเอ็น เอฟแอนด์บี จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       64921 ประกอบกิจการบริการค้ าประกันหน้ีสิน 

ความรับผิดชอบและการปฎิบัติตาม

สัญญาของบุคคลอ่ืน

1529  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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361 0105563040550 บจ.เพ่ิมพลังงาน จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

พลังงานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทางเลือกทุกชนิด

794  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

362 0105563040584 บจ.ปอเป่ิน รักษ์สุข จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการขายอาหารเพ่ือสุขภาพ 17  ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า เเยก 2 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

363 0105563040720 บจ.เจวายเจ 2020 จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ และอาหาร

ประเภทอ่ืนๆ และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

1579  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

364 0105563040843 บจ.หยุนโจว อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       52291 โลจิสติกส์ ขนส่ง 131/14-15  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

365 0105563040959 บจ.ย้ิมก็ดี จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการบริการออกแบบ

เว็บไซด์ จัดท าโฆษณาบนเว็บไซด์ทุกชนิด

219/2  อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

366 0105563040991 บจ.เพอร์เฟคท์ไบท์ จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 432  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

367 0105563041033 บจ.แบงค็อก บิสซิเนส โลจิสติกส์ 

จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจัดหา รถขนส่งสินค้า 

ตู้คอนเทรนเนอร์

99/296  ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกล้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

368 0105563041106 บจ.โกลบอลดอทคอนเน็กซ์ จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       82302 จัดสัมมนา อีเว้นท์ โฆษณา กิจกรรม

ส่งเสริมการขาย

77/51  อาคารนอตต้ิงฮิลล์ดิเอ็กซ์คลูซีฟ 

เจริญกรุง ซอยเจริญกรุง93

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

369 0105563041220 บจ.เอเล่ียน เทค. จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       47739 จ าหน่ายส่งเเละปลีกสเปย์ท าความเย็นทุก

ประเภท

79  ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

370 0105563041271 บจ.ดีเชง จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       70209 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ การส่งออก 49  อาคารนานาสแควร์  ห้องเลขท่ี 2-23

 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

371 0105563041289 บจ.เจแอลอาร์ดี โฮลด้ิง จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       45103 ประกอบธุรกิจเต้นท์รถมือสอง รับซ้ือ 

แลกเปล่ียน ขาย ฝากขาย จ าน า รถยนต์

99/147  ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

372 0105563041491 บจ.ออลไทม์ โลจิสติกส์ (2020) 

จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       52292 น าของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร-จัด

ระวางขนส่งทุกชนิด

27/18  ถนนหนองระแหง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

373 0105563041564 บจ.สาธร ไทย จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 

บริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด นิติ

บุคคลหมู่บ้านจัดสรร

81/1  ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

374 0105563041785 บจ.วีดีโอ ฟอร์ แอดส์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการตลาดออนไลน์

ส าหรับซ้ือ ขาย หรือจัดท าวีดีโอเพ่ือ

การค้าและการโฆษณา

114  ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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รหัส
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375 0105563041793 บจ.ฮูป คลับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       93120 ประกอบกิจการให้บริการอะคาเดม่ี

บาสเกตบอล

114  ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

376 0105563041955 บจ.นายเลิศ เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

2/2  อาคารภักดี ช้ันท่ี 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

377 0105563042005 บจ.ดิ เฮาส์ ออฟ แอบบ้ี จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ 1768  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 9

 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

378 0105563042111 บจ.ทอง ลี โฮลด้ิงส์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตและออกแบบส่ือ

โฆษณา และการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุก

ประเภท

101 ทรูดิจิทัล พาร์ค  อาคารเพกาซัส  

ห้องเลขท่ี ดีดี-02 ช้ันท่ี 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

379 0105563042129 บจ.ไทยไชนีสกรุ๊ปเทคโนโลยี จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับการประกอบการธุรกิจ

ต่างด้าว ภายในประเทศ

184/227  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

380 0105563042161 บจ.เอสทีเอส โกลบอล เทรดด้ิง 

จ ากัด

6/3/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกขายส่ง สินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

234  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

381 0105563042234 บจ.พียา อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ในประเทศ

และนอกประเทศผลิตภัณฑ์อkหารเสริม

เพ่ือสุขภาพ

838/56  ถนนหลวงแพง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

382 0105563042251 บจ.ส านักงานบัญชี ดีทีแอล-บีเอ็ม

เอส จ ากัด

6/3/2563 2,000,000       69200 ประกอบกิจการบริหารจัดการทางบัญชี 

วางแผนภาษี และบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

33/4  อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ

 ช้ันท่ี 34 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

383 0105563042269 บจ.แจ๊ส ไทยบิวต้ี เอคซ์พีเรียนซ์ 

จ ากัด

6/3/2563 2,000,000       96103 ประกอบกืจการสระ แต่ง ตัด เซท ย้อมสี 

สปาผมท่ีด าเนินงานในร้านแต่งผม

200/37  ซอยรามค าแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

384 0105563042293 บจ.พัฒนาตนเอง จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       01619 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาการปลูก

ไผ่ ส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร อบรม 

วิจัยและพัฒนาเกษตรกรส่งเสริมการปลูก

ไผ่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดโลกร้อน 

 บริการจัดการด้านการผลิต แปรรูปทุกป

ประเภท

28  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 20 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

385 0105563042391 บจ.จงเทียน เทคโนโลยี จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       46499 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้

เก่ียวกับครัวเรือนและตกแต่งบ้าน 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น

118/141  หมู่บ้าน ปรัชญา-บิซโฮม 2 

ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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386 0105563042544 บจ.อีซ่ี โมไบล์ ชาร์จเจอร์ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       26302 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ให้เช่า 

น าเข้า ส่งออก แบตเตอร์ร่ี ส ารองโทรศัพท์

 พาวเวอร์แบงค์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด ทุกประเภท

111/94  ซอยรามอินทรา 40 ถนนราม

อินทรา

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

387 0105563042617 บจ.แมนแอนด์แพน จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการจ าหน่ายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

94/1-2  ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

388 0105563042625 บจ.นันทวัน ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิ

เอท จ ากัด

9/3/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา  ออกแบบ 

รับเหมาก่อสร้าง

607  ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

389 0105563042633 บจ.คัลเลอร์ แอดดิทีฟ เทคโนโลยี 

กรุ๊ป จ ากัด

9/3/2563 2,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าสารเติมแต่งปูน 

สารเติมแต่งซีเมนต์ สารเคมีผสมคอนกรีต 

วัสดุป้องกันไฟทุกชนิด

999/9  อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิตเลขท่ี 

OFMH2901-2912 และ 

OFCORE2913-2914 ช้ันท่ี 29 ถนน

พระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

390 0105563042692 บจ.เอกอุ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุดมง

94/5  ถนนขุมทอง-ล าต้อยต่ิง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

391 0105563042781 บจ.พิชูส์ เอเซีย แปซิฟิก จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       55101 กิจกรรมการบริการด้านโรงแรม ท่ีพักแรม

และบริการด้านอาหาร

240/6  อาคารอโยธยาทาวน์เวอร์ ช้ันท่ี 

11 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

392 0105563042897 บจ.บิวต้ี ซัพพอร์ต จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

ด้านความงาม ดูแลสุขภาพ ความงาม

2  ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

393 0105563043044 บจ.เพียว แครอท จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืม/

อาหาร/แบบมีสาขาและแฟรนไซส์

92/184  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

394 0105563043095 บจ.โดกิน จัง จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการดูแล

 ความสวย ความงาม ทุกประเภท ได้แก่

เลเซอร์ผิว ต่อขนตา นวดหน้า

595/22  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

395 0105563043168 บจ.เทรด  จีนิคส์ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าเกษตร 

รวมถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมการเกษตร

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

396 0105563043371 บจ.ทูมอโรว์ ทาวน์ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจการให้บริการด้านการ

ออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์ และออกแบบ

ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

28  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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397 0105563043397 บจ.วาซเซอร์ซายน์ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       26109 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย 

ติดต้ัง ออกแบบ ซ่อมแซม อุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 23) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

398 0105563043427 บจ.โอท๊อก ไทย จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภคทุกชนิด โดยไม่ระบุชนิดของสินค้า

2/13  ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

399 0105563043559 บจ.อินสตัฟ ดิจิตอล กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       58192 ประกอบกิจการออกแบบผลิตและจัดท า

ส่ือในรูปแบบต่างๆ ท้ังออนไลน์และไม่

ออนไลน์

3/270  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-19 

(หมู่บ้านมิตรประชา 2)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

400 0105563043656 บจ.ยู.เอส.เอ.วินเทจ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย ถุงเท้า ถุง

น่อง เคร่ืองหนัง ส่ิงทิอทุกชนิด

8/1  ซอยพระยามนธาตุ แยก 6 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

401 0105563043664 บจ.แฮปป้ี 518 จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 265  ซอยประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

402 0105563043702 บจ.เอเอ็นพี เอเชีย เทรด จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าทางการ

เกษตร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์

เสริมและของใช้ในครัวเรือน

65/62  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

403 0105563043826 บจ.แอคเซนเทค โซลูช่ันส์ จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ

 อนุญาตให้ใช้ ติดต้ัง แก้ไข ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา และให้ค าปรึกษา อันเก่ียวกับ

เคร่ืองสมองกล (คอมพิวเตอร์)

71/30  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

404 0105563043842 บจ.คาลีนส์ จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       47530 ประกอบกิจการ จ าหน่าย พรม โคมไฟ 

ทุกประเภท

1115/146  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ 

พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

405 0105563043869 บจ.บางนา เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการให้บริการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้

เช่า คอนโด อาคารชุด อพาร์เม้นต์ และ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ

7/1  ซอยอุดมสุข 46 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

406 0105563044024 บจ.พาวเวอร์ ซัพพลาย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       46521 ประกอบกิจการให้จ าหน่ายอะไหล่ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

246  อาคารไทมส์ สแควร์ 15-01,15-03 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

407 0105563044032 บจ.มาดาม รูจ จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       85421 ประกอบกิจการรับสอนเต้น ออกแบบการ

แสดงด้านการเต้น รับจัดงานเล้ียงสังสรรค์

126/15  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

408 0105563044041 บจ.ดี-อีเทอนอลล่ี จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา แนะน า 

จัดการ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหาร

จัดการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า  อสังหาริมทรัพย์

159/37  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

23 ซอยสุขุมวิท  21 ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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409 0105563044121 บจ.เวิร์กเวล ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน

จ าหน่าย ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์

17/15  ซอยประชาช่ืน 14 (ม.การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

410 0105563044164 บจ.อัลฟ่ากอมม่า (ประเทศไทย) 

จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า ค้าปลีก ค้าส่งสินค้า

 อะไหล่และอุปกรณ์ในระบบไฮโดรลิกท่ีใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรม

6/363  ซอยพระรามท่ี 3 ซอย 28/1 

ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

411 0105563044237 บจ.บิลเลียน เทล จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       10791 ประกอบกิจการผลิตขนมขบเค้ียว 47  ซอยรามอินทรา 101 แยก1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

412 0105563044466 บจ.ฟาวน์เดอร์อัพ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       70209 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ ตลาด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ จัดการ เทคโนโลยี

25/2  ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

413 0105563044491 บจ.เอ็นพีบี โลจิสติกส์ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       49323 ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ขนส่ง ขน

ถ่ายสินค้า ท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

2823/3  อาคารMy office ช้ัน 2  ห้อง

เลขท่ี 233 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

414 0105563044563 บจ.อัลฟ่า เอนไวโร จีโอเทค จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       13940 ประกอบธุรกิจผลิตตาข่ายลวดเหล็ก และ

สินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับตาข่ายลวดเหล็ก

เพ่ือจ าหน่าย

543/349  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

415 0105563044695 บจ.จิกลิโอ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 149  ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

416 0105563044741 บจ.ถ่งซิง จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจ

เก่ียวกับน าเท่ียวทุกชนิด

886/301  ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

417 0105563044768 บจ.3แอล อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 

อาหารสดเเละอาหารเเช่เเข็ง จ าพวก 

ขาไก่สด เเละอาหารทะเลทุกชนิด

79/194-6  ช้ันท่ี 3 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

418 0105563044792 บจ.ออซ่ัม ไทย จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการขายสินค้าท่ีระบุใน

วัตถุประสงค์

8  ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

419 0105563044962 บจ.มิลเลนเน่ียม  พาวเวอร์ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อมแซมและบริการด้าน

รถยนต์

38  ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

420 0105563045021 บจ.ไอทีเอส โกลบอล จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก สินค้าทุก

ชนิด

1000/14  อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

421 0105563045047 บจ.ซานไท่ อินดัสตรี จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       47691 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป สินค้าพ

รีเม่ียมทุกชนิด

240  ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

422 0105563045055 บจ.เจเจพลัส ซัพพลายส์ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       46691 ประกอบกิจการซ้ือขาย น าเข้า ส่งออก 

จัดหา และเป็นตัวแทนจ าหน่าย เคมีภัณฑ์

113/3  ตรอกน้อมจิตต์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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423 0105563045179 บจ.ว่าน เซ่ิง จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

280  ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

424 0105563045187 บจ.อาหมัด เบทแมน โค้ชช่ิง จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการจัดหาผู้ฝึกสอนและ

ให้บริการสอนเทคนิคการเล่นกีฬากอล์ฟ

ส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม แก่ผู่ท่ีสนใจทุก

ระดับ

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

425 0105563045250 บจ.คลาสเมธอด (ประเทศไทย) 

จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา 

ด าเนินการ และบริหารจัดการ เก่ียวกับ

ซอฟต์แวร์

213/4  อาคารอโศกทาวเวอร์ส ห้องบี 

ช้ันท่ี 5 ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

426 0105563045292 บจ.มอน่ิงดิว เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เคร่ือง

หนัง เข็มขัด กระเป๋าแฟช่ัน และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

149/22  ซอยประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

427 0105563045501 บจ.ด่ิงไท่ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

45  ซอยเพชรเกษม 45 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

428 0105563045527 บจ.เดซิเบล อินเทเกรช่ัน จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       47413 ประกอบธุรกิจค้าด้านโทรคมนาคม โดย

ผลิต ซ้ือขาย จ้างเหมา รับจ้างเหมา  สร้าง

 ติดต้ังและบ ารุงรักษา

2991/40  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

429 0105563045691 บจ.พีเอชเอ โกลเบิล เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       46107 ประกอบการน าเข้า ส่งออกได้เเก่ เหล็ก 

โลหะหนัก ทองเเดง ทองเหลือง เศษทอง

เเดง รอกเครนไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ขาย

วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะ

อุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบ

เเทนหรือสัญญาจ้าง

64/40  ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

430 0105563045713 บจ.ช้างสุวรรณ ซีเคียวริต้ี แอนด์ 

คลีนน่ิง จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการงานรักษาความ

ปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐ

32  ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

431 0105563045730 บจ.ไนน์ บล็อค เน็ตเวิร์ค จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการบริการรับท าเว็ปไซค์ อี

เว้นท์ และส่ือโฆษณาทุกชนิด

1380  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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432 0105563045870 บจ.เฟอร์นิเจอร์ โฮม แอนด์ 

เดคคอร์ 81 จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ขายส่ง 

ปลีก เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือน ออกแบบ 

จัดหาและให้ค าปรึกษา งานตกแต่งภายใน

อาคาร และสถานท่ีอ่ืนๆ

36/17  หมู่ท่ี 17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

433 0105563046027 บจ.หลงกู้ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       10134 ประกอบกิจการผลิตรังนกท่ีน ามาตกเเต่ง

ท าความสะอาดเเละบรรจุภาชนะ เช่น รัง

นกเเห้ง รังนกก่ึงส าเร็จรูปทุก

30/4  หมู่บ้าน ศุภาลัย รัชดา พลาซ่า 

ถนนเทียมร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

434 0105563046094 บจ.ไมล์ดอทส์ โลจิสติกส์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการโลจิสติกส์ 30   ห้องเลขท่ี 114 ช้ันท่ี 1 ซอยสุขุมวิท 

61(เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

435 0105563046213 บจ.สวิเกอร์ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

111/123  ซอยฉลองกรุง 53 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

436 0105563046370 บจ.เอ็ม เอ็น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุอ่ืนๆ 

(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)

646,648  ซอยพระรามท่ี  2  ซอย 13 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

437 0105563046396 บจ.สเปลนดิด ออร์คิด จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 315  ซอยรามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

438 0105563046426 บจ.โค้ดเวิร์กซ์ บีเคเค จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ 12/15  ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

439 0105563046469 บจ.ควอร์ท เกรเซนท์ จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่งอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม

142  อาคารทู แปซิฟิค เพลส ช้ันท่ี 23 

ถนนสุขมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

440 0105563046795 บจ.วีโฟน 2020 จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน โทรศัพท์มือถือ และ

แท็บเล็ต รวมถึงช้ินส่วน วัสดุ อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบต่างๆ

1/6  ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

441 0105563046833 บจ.อีเว้นท์ติก้า จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานกิจกรรม 217/17-2  ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนน

อโศกทาวเวอร์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

442 0105563046973 บจ.เดอะ พูล แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       47739 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป สระว่ายน้ า

ไฟเบอร์กลาส

9/52  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

443 0105563047007 บจ.ทีธทอล์ค จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       86203 ประกอบกิจการคลีนิกทันตกรรม 307  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

444 0105563047104 บจ.ยูนิคอร์น ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 42/61  ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ

 8/1

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

445 0105563047643 บจ.คอนซัลแทนซ่ี ควอลิต้ี โซลูช่ัน 

(ซีคิวเอส) จ ากัด

16/3/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการขายผ้า และเส้ือผ้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

27  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 200 ซอยสุขุมวิท 

55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

446 0105563047830 บจ.คูราโทริ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาในด้านการ

อ านายผลิตส่ือต่างๆและรับเป็นท่ีปรึกษา

ด้านกิจกรรม

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี  ห้องเลขท่ี 

2001เอ  ช้ันท่ี 20 ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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447 0105563047881 บจ.ครีเอทีฟ อีซีเอ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       70209 บริการ ปรึกษาด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร

พัฒนาการของเด็กด้านความคิดสร้างสรรค์

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

448 0105563047970 บจ.เอ็กซ์-ตร้า คอม ดิสทริบิวช่ัน 

จ ากัด

17/3/2563 2,000,000       47420 ประกอบกิจการซ้ือขานติดต้ังวิทยุ 90/40-41  อาคารสาธรธานี ช้ันท่ี 15 

ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

449 0105563048062 บจ.เอ็มเอส โปรดักท์ไมล์ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       47612 ค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบ

พิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์

902/119  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

450 0105563048097 บจ.พอช ลอนดร้ี แอพ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       61101 ประกอบกิจการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 14  ถนนราชพฤกษ์ 24 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

451 0105563048640 บจ.แอลซี เชน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 315  ซอยรามค าแหง24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

452 0105563048666 บจ.เอส.จี. เรียลเอสเตท จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       47219 ประกอกบกิจการขายปลีก ขายส่งใน

ประเทศและนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมสุขภาพร่างกาย

2582  ถนนลาดพร้าว128/2 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

453 0105563048691 บจ.ไลฟ์ พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       55109 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพัก 522/171  ซอยรามค าแหง 39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

454 0105563048879 บจ.โช แคทเทอร่ิง โฮลด้ิง จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพ่ือการ

ขายอาหารท่ีปรุงส าเร็จให้ผู้ซ้ือสามารถ

บริโภคได้ทันที

139  อาคารเดอะโอภัส ทองหล่อ 10 ช้ันท่ี

 1  ห้องเลขท่ี 111 ซอยสุขุมวิท 63 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

455 0105563048941 บจ.ไบพินฮุย อี-คอมเมิร์ซ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้า สบู่ 

ยาสระผม ยาสีฟัน กระดาษช าระ 

ผงซักฟอก เคร่ืองเคร่ืองไฟฟ้า

37  ซอยปุณณวิถี 21 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

456 0105563049018 บจ.ไท่ เฉิง อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ขายส่ง

 ขายปลีก จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ

ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ประเภท

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

ชาร์จแบตทุกชนิด รวมท้ังของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน

113/5  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

457 0105563049034 บจ.บลู ริเวอร์ ฟิล์มส์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       59111 ประกอบกิจการรับผลิต จ าหน่าย 

นายหน้าและเป็นท่ีปรึกษาด้านการผลิต

ภาพยนตร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

78  อาคารเอ็นแอล เรสซิเด้นซ์  ห้องเลขท่ี

 6บี ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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458 0105563049042 บจ.ไทยซีลอนเทรดด้ิง คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก สินค้า

ซอฟต์แวร์ อะไหล่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

6/8 เย้ือง ซอย สามมิตร(สุขุมวิท 16)  

ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4)

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

459 0105563049140 บจ.เอมิ แอนด์ เฟรนส์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้

ส าหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์ของเล่น

ส าหรับเด็ก

98/142  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 

(โกสุมนิเวศน์) ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

460 0105563049166 บจ.ไอเคโอ มินอลต้า เอเชีย จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46421 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

20  ซอยพระยาธาตุฯ แยก 35-11 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

461 0105563049182 บจ.กรีนกรุ๊ป อะกริคัลเจอร์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกรรม ซ้ือมาขายไป พืชผลทาง

การเกษตร

247/3  หมู่ท่ี 17 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

462 0105563049301 บจ.เรด บีทส์ โค้ชช่ิง จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการแนะน า เทคนิคด้านกีฬา

ทุกชนิด

326,328  ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี 502 ซอย

พระยามนธาตุฯแยก 27

แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

463 0105563049344 บจ.ซิกเนเจอร์77 จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       71101 ประกอบกิจการออกแบบโปรแกรมการ

เดินทาง

870  ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

464 0105563049361 บจ.ซีไออีพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า 55/3 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

465 0105563049395 บจ.เรซินโนเวช่ัน จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       20131 ประกอบกิจการผลิตและจ าหนาุยเรซิน 

หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท้ังท่ี

อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือส าเร็จรูป

428/193  หมู่บ้าน บลู ลากูน ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

466 0105563049433 บจ.ครอสเดอะไทม์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       47731 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

นาฬิกาทุกชนิด ทุกประเภท

919/1  อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์  ช้ัน

 2 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

467 0105563049735 บจ.เซอัน อิชิยามะ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       46495 น าเข้าและจัดจ าหน่าย เคร่ืองครัวและ

ธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

246  อาคารไทม์สแควร์ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 318บี ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

468 0105563049981 บจ.โรสท์ รันเนอร์ คอฟฟ่ี จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       47222 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืมทุกประเภท 99/7, 99/8  หมู่ท่ี 6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

469 0105563050059 บจ.๓๓๓ อินเตอร์เทรดพลาส จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       22200 ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก จ า

หน่ายเม์ดพลาสติกทุกชนิด

620  ซอยบรมราชชนนี72 ถนนบรมราช

ชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

470 0105563050199 บจ.ก๋ัวหลง อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       43223 ให้บริการติดต้ังและจ าหนาุยวัสดุ อุปกรณ์

 ท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบปรับอากาศ งาน

ระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง

3656/50  อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16 

ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

471 0105563050334 บจ.เดลิเวอร่ี ฮีโร่ สโตร์ส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       47912 ธุรกิจแบ่งบรรจุ จ าหน่าย น าเข้าเพ่ือค้า

ปลีก-ส่ง ส่งออก เป็นศูนย์กลางค้าขาย

ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ศูนย์กลางการ

จ าหน่ายปลีก

2034/131  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

472 0105563050423 บจ.พีอีซี อินเตอร์ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       46421 การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

20  ซอยพระยาธาตุฯ แยก 35-11 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

473 0105563050628 บจ.ฮัวรุ่ย อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

21/17  ซอยรามอินทรา 34 แยก19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

474 0105563050741 บจ.บลูแมพ โกลเบิล (ประเทศไทย)

 จ ากัด

20/3/2563 2,000,000       63113  ประกอบกิจการบริการทางด้านร้านค้า

ออนไลน์ เครือข่าย โฆษณา การตลาด 

พาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์

219/2  อาคารอโศกทาวเวอร์ ช้ันท่ี 2 

ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

475 0105563050814 บจ.ริชมอนทส์ (เอเซีย) จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

11/1  อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ช้ัน 

6  ห้องเลขท่ี 607 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

476 0105563050920 บจ.พูน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ 

ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

พลังงาน และสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

393  อาคารคล๊ิก เดนิม ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 306 ซอยเอกมัย 19 ถนนเอกมัย

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

477 0105563051071 บจ.ออนทาริโอ เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จ ากัด

20/3/2563 2,000,000       45301 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า น าเข้า 

ส่งออก ยางรถยนต์/อ่ืน

410/28  อาคารดิ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์ 

ช้ันท่ี 7 ถนนสุรวงศ์

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

478 0105563051306 บจ.เอเซีย ไดเรกต์ โลจิสติกส์ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและ/หรือ

จัดหาบริการ เพ่ือการเคล่ือนย้าย จัดเก็บ 

รวบรวม กระจายสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วน

ให้กับผู้ส่งออก ผู้น าเข้า

36/2  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

479 0105563051594 บจ.จิตไทย  เวลเนส  เซอร์วิส จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       66191 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาในด้านการ

ลงทุน บริหารการลงทุน

17/3  ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

480 0105563051845 บจ.พุกงาม บริหารจัดการ จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       80100 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาบริการชุมชน

เอ้ืออาทรแบบบูรณาการ ด้านการรักษา

ความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาด

ตามสถานท่ีต่างๆ รวมท้ังการดูแลรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ระบบ

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

235/7  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

481 0105563052086 บจ.แวนส์ชาน เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

23/3/2563 2,000,000       46492 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก แปร

รูปเคร่ืองประดับ แร่เหล็ก โลหะ โลหะมีค่า

36/125  อาคารศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ช้ัน 

3 ถนนเทียนร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

482 0105563052132 บจ.รวยสะอาดสะอาด จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       81210 รับจ้างท าความสะอาด พ่นสารเคมี 

รับจ้างท่ัวไป

188/1   ห้องเลขท่ี บี107 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

483 0105563052141 บจ.แบล็ค ชิมป์ จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆ รวมถึงสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์

990  อาคารอับดุลราฮิม เพลส ช้ัน 31 

ห้อง 3101 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

484 0105563052159 บจ.ซิลเวอร์ กอรี จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงาน

990  อาคารอับดุลราฮิม เพลส ช้ัน 31 

ห้อง 3101 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

485 0105563052191 บจ.ทาเย เอธิโอเปียน เรสเตอรองท์

 จ ากัด

24/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

1/22  ซอยสุขุมวิท 3(นานาเหนือ) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

486 0105563052221 บจ.ไทรแอด อินดัสทรีส์ จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือขาย เศษอะลูมิเนียม 

เหล็ก ทองแดง

663/57  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

487 0105563052256 บจ.บิลเล่ียนมอเตอร์สปอร์ต จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จัดหา 

ตกแต่ง เก่ียวกับอุปกรณ์ และอะไหล่

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิดทาง

ออนไลน์

8/84  ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

488 0105563052311 บจ.แดนน่ี999 จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       47512 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองนอนจากท่ีนอนไปจนถึงเตียงและ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ

28  ซอยรามค าแหง 36/1 แยก 1 ถนน

รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

489 0105563052671 บจ.ไทลิบูโน่ จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลาง

ในการซ้ือขายสินค้า

398  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

490 0105563052736 บจ.แฟรนซ์บิซ จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       77400 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายแฟรน

ไชส์สินค้าทุกชนิด

263  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

491 0105563052795 บจ.เอชเอชเอช โพรเคียวเมนท์ 

จ ากัด

24/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการบริการจัดซ้ือ จัดหา จัด

จ้าง จัดประมูล บริการจัดการกิจกรรมการ

ส่ังซ้ือ สินค้าและบริการทุกชนิด

99/25  หมู่บ้าน เซ็นโทร รามอินทรา-จตุ

โชติ ซอย01 กาญจนาภิเษก 4

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

492 0105563053058 บจ.ธนอินทร์ จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       28299 การผลิตเคร่ืองจักรเพ่ือใช้งานเฉพาะอย่าง

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

101/192  ซอยเคหะร่มเกล้า 9 ถนนเคหะ

ร่มเกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

493 0105563053261 บจ.สเตร็งธ์ แอนด์ รีแฮบ จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       93112 ให้บริการสถานท่ีออกก าลังกายและเคร่ือง

ออกก าลังกาย

1  ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

494 0105563053325 บจ.เอ็มจีไอดี (ไทยแลนด์) จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์ม

โฆษณาออนไลน์

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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495 0105563053511 บจ.กรุงเทพ โมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       47591 ขายปลีก ขายส่ง เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 281  ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

496 0105563053601 บจ.วอเตอร์ โชส์ โปรดักช่ันส์ จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       59111 ประกอบกิจการผลิตภาพยนต์ โฆษณา 

รายการโทรทัศน์ รายการเพลง ตัดต่อและ

ล าดับเสียง อนิเมช่ัน

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี  ห้องเลขท่ี 

2001เอ ช้ันท่ี  20 ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

497 0105563053619 บจ.คาร์ดิโอแทรค(ประเทศไทย) 

จ ากัด

26/3/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการ น าเข้า และส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ทุกชนิด

1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ช้ัน 9 ห้อง 901/1 

ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

498 0105563053881 บจ.คอนซัลแทนท์ 2020 จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และให้

ข้อแนะน าหรืองานตรวจรับรองงาน ทาง

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

525/24  อาคารเอ็นที เฮ้าส์ ช้ัน 8 ซอย

ศูนย์วิจัย 4

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

499 0105563053953 บจ.ดับบลิวไอทีเอช ออนไลน์ จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทางช่องทางออนไลน์

24/30  ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

500 0105563054224 บจ.คีแมค จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักร และ

วัสดุส้ินเปลืองส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

298  ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

501 0105563054577 บจ.สยาม เทคนิคัล จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46599 ซ้ือ,ขาย เคร่ืองจักร,เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

63/2199  ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

502 0105563054682 บจ.เดลิกะ ไทย จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46102 เป็นนายหน้า ตัวแทน อาหารกระป่อง 

อาหารแห้ง อาหารสด อาหารส าเร็จรูป 

อาหารทุกชนิด

110/837 เดอะริเวอร์  ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี

 506 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

503 0105563054950 บจ.เบสท์ ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจการ การจัดการแสดงทาง

ธุรกิจและการแสดงสินค้า

59  ซอย01 กาญจนาภิเษก 44/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

504 0105563055069 บจ.ฮอมบุญ เฮลท์แคร์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและซ้ือมาขายไป

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม

100/65  ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

505 0105563055115 บจ.ธ.จินดา อินเตอร์เนช่ันแนล 

ลอว์ จ ากัด

27/3/2563 2,000,000       77409 ประกอบกิจการรับโอนสิทธิเรียกร้องตาม

สัญญาเช่าซ้ือ ค้ าประกัน กู้ยืม จ านอง 

จ าน า

315/14  หมู่บ้าน พรีเม่ียมเพลส 10 ถนน

สุคนธสวัสด์ิ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

506 0105563055182 บจ.โมลด์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46593 ประกอบกิจการค้าน าเข้าเเละส่งออก เเม่

พิมพ์ รวมท้ังช้ินท่ีเเม่พิมพ์

2/27  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ

ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

507 0105563055204 บจ.โปร อินเตอร์เนช่ัน จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46422 น าเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ โคมไฟ หลอดไฟ

 และอุปกรณ์อ่ืนๆ

119/36  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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508 0105563055247 บจ.ย่ิงเจริญ บริหาร จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานโครงสร้างบูธ 

ผลิตบูธแสดงสินค้า รับจัดงานอีเว้นท์ และ

ให้เช่าเคร่ืองท าความเย็น

235/64  ถนนราษ าร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

509 0105563055310 บจ.ไดนามิคเอ็ดดูพลัส จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       46431 ประกอบกิจการน าเข้าส่ือการเรียนการ

สอนและเป็นตัวแทนจ าหน่ายซอฟแวร์

และฮาร์ดแวร์ หนังสือแบบเรียน

69/13  ซอยจตุโชติ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

510 0105563055352 บจ.แอดวานซ์ เวลเนส จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่ายยา วิตามิน

 และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

898/3  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

511 0105563055425 บจ.สินแวดล้อม จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจกรออกแบบ ให้ค าปรึกษา 

ก่อสร้างและปรับปรุง ระบบบ าบัดน้ าเสีย

43  ซอยรามค าแหง 80 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

512 0105563055450 บจ.เจ้าพระยา คลองเตย จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       77309 ประกอบธุรกิจให้เช่า เช่าช่วง เช่าซ้ือ ขาย 

ขายฝาก และเปล่ียนทรัพย์สิน เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทุกชนิด

143/666  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

513 0105563055727 บจ.ด ารงชัย อินเตอร์ จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกสินค้า 

ท้ังทางตรง และอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บ

ไซร์

2102/2  ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

514 0105563055735 บจ.เวิลด์ เรพ ครู (ไทยแลนด์) จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม การตลาด อุตสาหกรรม

33  ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

515 0105563055786 บจ.แบนเนอร์ เอเวอร์ อินเตอร์

เนช่ันแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด

30/3/2563 2,000,000       46691 ประกอบกิจการค้าขายเคมีภัณฑ์ส าหรับ

เคร่ืองจักรทางการพิมพ์ น้ ายาล้างท า

ความสะอาดผ้ายาง แม่พิมพ์ น้ ายาฟาวน์

แทนฯ

1563/104  ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

516 0105563056171 บจ.คอมเมิร์ซ โปร จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       70202 ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจด้านการเงิน การ

ขนส่งระหว่างประเทศ

17  ซอยนาคนิวาส 11 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

517 0105563040070 บจ.อาวล์ติง (ประเทศไทย) จ ากัด 4/3/2563 1,920,000       62090 ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

1106  อาคารสเปซเซส ซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ัน

ท่ี 3  ห้องเลขท่ี 3039 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

518 0105563044598 บจ.เยสพลีส จ ากัด 11/3/2563 1,700,000       46103 น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายเคร่ืองดนตรี

ประเภทต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองดนตรีทุกชนิด

753/2  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

519 0105563039128 บจ.เวร่ี แอมบิเชียส จ ากัด 2/3/2563 1,500,000       73101 ประกอบกิจการส่ือโฆษณา และจัด

กิจกรรมพิเศษ

163  อาคารไทยสมุทร  ห้องเลขท่ี 17 ช้ัน

ท่ี บี ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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520 0105563045969 บจ.ไอริส เม็คคาทรอนิคส์ จ ากัด 12/3/2563 1,500,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาและบริการทาง

ธุรกิจ

36  ถนนส่ีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

521 0105563048836 บจ.กรุงเทพยางรถยนต์ จ ากัด 18/3/2563 1,500,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ยานยนต์

454/38  ซอยวัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

522 0105563050784 บจ.เพสเตอร์ แพค ออโตเมช่ัน 

เอเชีย จ ากัด

20/3/2563 1,500,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายเคร่ืองแพ็ค และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวกับสินค้าดังกล่าว

1106 ช้ัน 3 ซัมเมอร์ฮิลล์  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

523 0105563050890 บจ.โปรคอนซัลท์พลัส จ ากัด 20/3/2563 1,500,000       47412 ประกอบกิจการการค้าระบบซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บไซด์พัฒนาระบบ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

99/87  หมู่บ้าน โครงการกัสโต้ สุขสวัสด์ิ 

ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

524 0105563051799 บจ.นพโรจน์ โลจิสติกส์ จ ากัด 23/3/2563 1,500,000       49323 ขนส่ง ขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารการ

ขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ทางถนนซ่ึงไม่ได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

95/177  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

525 0105563052787 บจ.ยานาฟาร์ม จ ากัด 24/3/2563 1,500,000       10501 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายนมสด

และผลิตภัณฑ์นม

772/42  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

526 0105563046248 บจ.ชุมชนหลวงพ่อโอภาสี จ ากัด 13/3/2563 1,400,000       49329 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งโดยสาร 234  ถนนจอมทองบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

527 0105563044865 บจ.เอพี ซอฟต์แวร์ จ ากัด 11/3/2563 1,200,000       62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

40/6  หมู่ท่ี 10 ซอยนวลจันทร์ 16 ถนน

นวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

528 0105563050474 บจ.เอไอ สเปซ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,200,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปญหาการผลิต การตลาด และการ

จัดจ าหน่าย

1817/90  ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

529 0105563051411 บจ.เอ็นบีแอล มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป 

จ ากัด

23/3/2563 1,200,000       82302 ประกอบกิจการ ให้บริการจัดหาสถานท่ี

เพ่ือแสดงสินค้า และจ าหน่ายสินค้า

147/4  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

530 0105563047988 บจ.เฮยา 19 (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/3/2563 1,100,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ปุ๋ยเกษตร

และเคมีภัณฑ์ ทุกประเภท

2  ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-24 ถนน

นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

531 0105563050008 บจ.ป่ินหงษ์ทอง จ ากัด 19/3/2563 1,100,000       47300 ท ากิจการป๊ัมน้ ามัน 870  หมู่บ้าน ภาณุวิลล่า ถนนบรมราช

ชนนี

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
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532 0105563052868 บจ.หมูห่อตอง จ ากัด 25/3/2563 1,100,000       47912 ประกอบกิจการขายออนไลน์ และ แฟรน

ไชส์ ประเภท หมูทอด ข้าวกระเพรา 

รวมท้ังอาหารและเคร่ืองด่ืม

118  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

533 0103563003628 หจ.บ้านร่ืนรมย์ โฮมแคร์ 2/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการให้บริการดูแลและบ าบัด 

คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

30/51  ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

534 0103563003652 หจ.ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง1989 2/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคเก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลัง

และสายสัญญาณส่ือสาร

1669/853  ซอยหมู่บ้านป่ินเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

535 0103563003687 หจ.ทีเคเอ็น เซอร์วิส 3/3/2563 1,000,000       46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 579/548  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 11/2 

ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 25

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

536 0103563003733 หจ.พี แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล

2014 (ประเทศไทย)

4/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ปลาสด และแปรรูปทุกประเภทฯลฯ

37/7  ซอยสมประสงค์ 4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

537 0103563003750 หจ.ย า 3 แซ่บ ปูไข่ดอง 4/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

50  อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมม่ีเพลส  ห้อง

เลขท่ี บี202 ช้ันท่ี บี2 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

538 0103563003768 หจ.ศักด์ิดา เซอร์วิส 4/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 93  ซอยแฮปป้ีเพลส 13 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

539 0103563003776 หจ.ศิลปะบ าบัด 4/3/2563 1,000,000       85423 ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน

ศิลปะ

315/145  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

540 0103563003792 หจ.อ.กิตด ารงค์ชัย รถยก 4/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการบริการขนส่ง เคล่ือนย้าย 

รถยนต์

18  ซอยเทอดไท 77 แยก 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

541 0103563003806 หจ.แอกติน่า พลัส 4/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกรรมการผลิตสินค้าเพ่ือใช้ใน

ครัวเรือนซ่ึงไม่สามารถจ าแนก กิจกรรมได้

อย่างชัดเจน

165/28  หมู่บ้าน ชวนช่ืนซิต้ี เซาท์วิลล์ 

วัชรพล ซอยคู้บอน 27 แยก 11

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

542 0103563003814 หจ.แก้วนรินทร์ ทัวร์ 4/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียวทุก

ประเภท

333/42  หมู่บ้าน สวนหลวงวิลล์ 6 ซอย

28 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

543 0103563003822 หจ.คามิลลา คลินิก 5/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงามและ

ศัลยกรรมตกแต่ง

3085  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

544 0103563003865 หจ.พรเทพสมุนไพร 6/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม ผลิตภัณฑ์กันแดด

492/1  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

545 0103563003873 หจ.ทีเอจี24 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 751/16  ซอยนวลจิต แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

546 0103563003938 หจ.วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต 6/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน 42/571  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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547 0103563003946 หจ.นิธิวิทย์ เฮลท์ แคร์ เซอร์วิส 6/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการให้บริการ รับดูแลผู้สูงอายุ 191  ซอยท่าข้าม 20 แยก 8-2-2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

548 0103563003954 หจ.เอ็น เค ไทยเอ็นเตอร์ไพร์ซ 9/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์

เก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท

1231/2  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

549 0103563003962 หจ.เอ็ม บี บี เฮ้าส์ 9/3/2563 1,000,000       55901 ประกอบกิจการให้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ 146/2  ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

550 0103563003989 หจ.สงคราม เอ็กซ์เพรส 9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

326/16  ซอยสุขสวัสด์ิ 38 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

551 0103563003997 หจ.ริช คาร์เร้นทอล 10/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการเช่ารถยนต์ มี/ไม่มีคนขับ 199/289  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

552 0103563004004 หจ.เธิร์ดเดย์ ออโต้พาร์ทส์ 10/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายช้ินส่วน 

อุปกรณ์เสริมส าหรับรถยนต์ และอุปกรณ์

ประดับยนต์

36/1  ซอยสายไหม 23 (หมู่บ้านเก้าแสน

ห้า)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

553 0103563004012 หจ.อภิชา 2020 10/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย ยา ยารักษาโรค 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

157  ซอยรามค าแหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

554 0103563004055 หจ.บีทริปเป้ิลเอส 10/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับออกแบบงานโฆษณา 

วางแผนการโฆษณา

599/193  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

555 0103563004071 หจ.คอดีญะฮ์ มีท แฟคทอร่ี 11/3/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือไก่สด เน้ือวัว

สด และช้ินส่วนเน้ือวัวแปรรูป แช่แข็ง

375  ซอยลาดพร้าว 121 (สีวะรา) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

556 0103563004101 หจ.วรรณญา  อินเตอร์  เซฟต้ี 11/3/2563 1,000,000       46599 ค้าอุปกรณ์เซฟต้ีท่ีใช้ส าหรับงานก่อสร้าง 

การจราจร

23/2  หมู่ท่ี 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

557 0103563004144 หจ.ฟอร์จูน แอร์ 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 118/47  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

558 0103563004161 หจ.เอ็น วาย ซัพพอร์ต 12/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์

22/444  ซอยเลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

559 0103563004187 หจ.สยาม เฮิร์บ แคร์ 13/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก สินค้า

ระหว่างประเทศ ประเภทยาหม่อง

168/476  ถนนเลียบคลองภาษีจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

560 0103563004195 หจ.พี.เจ.คอนสตรัคช่ัน 1980 13/3/2563 1,000,000       41002 บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ

 รับเหมาติดต้ังงานโครงสร้าง รับเหมา

ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

47/761  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

561 0103563004209 หจ.โตดี 2519 กรุ๊ป 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรียน เเละ

ส่ิงก่อสร้างทุกชนิด

293/189  ซอยรามอินทรา 119 ถนนราม

อินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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562 0103563004233 หจ.สามัคคี เอ็กซ์เพรส 13/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ท้ังทางบก ทางน้ า ท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

3497  ซอยประชาสงเคราะห์ 11 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

563 0103563004250 หจ.เรน หลิน 13/3/2563 1,000,000       47219 ซ้ือ ขาย วัตถุดิบและอุปกรณ์เบเกอร่ี 

อาหารส าเร็จรูป และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

633/84  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

564 0103563004268 หจ.วีเวิร์ค พาร์ทเนอร์ 16/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

5/5  ช้ันท่ี 2 ซอยเลียบวารี 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

565 0103563004306 หจ.เอ็มทีซีเอช คอนเทมโพราร่ี 16/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบริโภคได้ทันที

118  ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

566 0103563004314 หจ.ช.ชัชญา  การช่าง 17/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม ซ่อมบ ารุง

 อาคารบ้าน ส่ิงปลูกสร้างทุกชนิด

48/631  ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

567 0103563004322 หจ.อัณซ์ญา เอ คาร่า 17/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับ

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

154/87  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

568 0103563004349 หจ.เคยู-1 เซอร์วิส 17/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ ให้บริการรับเหมาติดต้ัง 

ออกแบบ ระบบไฟฟ้า ประปา

55/85  หมู่ท่ี 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

569 0103563004357 หจ.เคเค ขนส่ง 2020 17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

22  ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

570 0103563004390 หจ.เงินเรืองโรจน์ 17/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และจัดจ าหน่าย

699/46  ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

571 0103563004403 หจ.ยูแอนด์เจ ซัพพลาย 17/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ 1  ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-11 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

572 0103563004411 หจ.เก้า เจนนินทร์ 18/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ทุกชนิด

42/1  ซอยสุจริต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

573 0103563004446 หจ.เจนเฮิร์บ โปรดักส์ 18/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด

นอนแฟช่ัน

420/139  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

574 0103563004462 หจ.โกลด์เฮอร์บัล 18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

10  ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 14 

ถนนเสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

575 0103563004471 หจ.สมชาย 9559 โลจิสติกส์ 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 1391  ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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576 0103563004489 หจ.อ าพันธ์ุ บาล์ม 29 18/3/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย และส่งออก

 ยาดม ยาหม่องข้ีผ้ึง ยาหม่องน้ ามัน เป็น

ต้น

678/187  ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

577 0103563004501 หจ.ปภาวรินทร์ ทรานสปอร์ต 18/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรับจ้างรถไม่ประจ าทางท้ัง

รถตู้ รถบัส รถยนต์ และรถโดยสารทุกชนิด

203/194  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

578 0103563004527 หจ.สุทัศบริการขนส่ง 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 3  ซอยเทียนทะเล 20 แยก 12-5 ถนน

บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

579 0103563004543 หจ.วัชรพล เซอร์วิสเซส (1980) 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

188/27  หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ ถนนสาย

ไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

580 0103563004551 หจ.เอ็นยู เบฟเวอเรจ 19/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

81/91  ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

581 0103563004608 หจ.สุทธิชัย ทรานสปอร์ต (2020) 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ัง ทางน้ า ทางอากาศ 

ทางระบบราง ท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

69/286  ซอยเลียบวารี37 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

582 0103563004616 หจ.พาคุณเวลต้ีกรุ๊ป 19/3/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

57  อาคารพลาซ่า ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี ดี

4,ดี5 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

583 0103563004624 หจ.พีพีเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

เซส

20/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์การแพทย์

89/107  ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

584 0103563004659 หจ.ดับเบ้ิลยู ทรีเอ็ม 20/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจัดหาแรงงานและ

จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

620/11  ตรอกต้นโพธ์ิ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

585 0103563004667 หจ.เฉลิมชัย อลูมิเนียม 20/3/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการตกแต่งอาคารให้เสร็จ

สมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/521  หมู่บ้าน อัมพรเพลส ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 41 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

586 0103563004713 หจ.ดับเบ้ิลพีอินเตอร์กรุ๊ป 20/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ขายก๋วยจ๊ับญวน  หมูยอ 

อาหารท่ีปรุงข้ึนเพ่ือบริโภคทันทีและ

เคร่ืองด่ืม

222/273  ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

587 0103563004730 หจ.ดอร์นอร์ 23/3/2563 1,000,000       47732 บริการขายปลีก ขายส่ง เคร่ืองประดับ 

ทอง เงิน นาก เพชร พลอย

295  ซอยรามค าแหง 64 (ธารทิพ 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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588 0103563004748 หจ.มนไมตรี 23/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาดและ

จัดจ าหน่าย

88/158  หมู่ท่ี 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

589 0103563004764 หจ.พมลพรรณ จีเอส แอคเซสเซอ

ร่ีส์

23/3/2563 1,000,000       47732 ขายเคร่ืองประดับ ทอง  เงิน นาก อัยมณี

อ่ืนๆ

3191  อาคารพันธ์ุทิพย์ บางกะปิ  ห้อง

เลขท่ี PG02 ช้ัน G ซอยลาดพร้าว 127 

ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

590 0103563004837 หจ.สุทธิสิริพัฒน์ 24/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 310/4  ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

591 0103563004861 หจ.นามิ คอร์ปอเรช่ัน 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

 อบรม และพัฒนาบุคลากรขาย ให้

ค าแนะน าด้านการขาย บริหารงานขาย

และส่งเสริมการขาย

62  ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

592 0103563004900 หจ.สวยรวยทรัพย์ 25/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการเสริมความงาม 201  อาคารเดอะคริสตัส อาคาร อี  ห้อง

เลขท่ี 111-113 ช้ันท่ี 1 ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

593 0103563004918 หจ.โชคดีมีตังค์ 25/3/2563 1,000,000       96103 ประกอบกิจการเสริมสวย 295 ศูนย์การค้า ทรี ออน ธรี   ห้องเลขท่ี

 ทรีเอส 7 ถนนพระราม 3

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

594 0103563004926 หจ.ทูที อินคัม อิมพอร์ต 25/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1338/934  อาคารศุภาลัย พรีมา ริวา 

ช้ันท่ี 3 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

595 0103563004969 หจ.สามพัฒน์ โฮลล่ี บิลเดอร์ 25/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง

บ้าน อาคารท่ัวไป และออกแบบ เขียน

แบบก่อสร้างอาคารท่ัวไป

222/41  ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

596 0103563004993 หจ.รุ่งเรืองโสภณ 26/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารประเภทรถ

โดยสารไม่ประจ าทาง

99/80  ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

597 0103563005019 หจ.โปรแอคทีฟ ลิฟว่ิง กรุ๊ป 26/3/2563 1,000,000       64929 ประกอบกิจการให้บริการ ด้านสินเช่ือ 284/153  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

598 0103563005027 หจ.เอส.อาร์. ฟลอร์เทค 26/3/2563 1,000,000       43302 ประกอบกิจการให้บริการ ปูพ้ืนกระเบ้ือง

ยาง กระเบ้ือง พ้ืนกันล่ืน หิน ปูน วัสดุอ่ืน

ท่ีใช้ในการปูพ้ืนทุกชนิด

999  ซอยอนามัยงามเจริญ 27 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

599 0103563005035 หจ.แวนด้า 202 26/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจ าทางท้ัง

รถตู้ รถบัส รถยนต์ และรถโดยสารทุกชนิด

104  ซอยสิทธิปัญญา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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600 0103563005043 หจ.ซีดับบลิว รอกไฟฟ้า 26/3/2563 1,000,000       33159 ประกอบกิจการบริการซ่อมแซมรอกไฟฟ้า

 รวมท้ังจ าหน่าย และขายรอกไฟฟ้ามือสอง

102/37  หมู่ท่ี 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

601 0103563005051 หจ.โอเวอร์ แมส ดีเวลลอปเม้นท์ 27/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการวางระบบร้าน

สะดวกซักอัตตโนมัติ

170  ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

602 0103563005108 หจ.ฟู่หลง 27/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม การตลาด และจัด

จ าหน่าย

255  ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

603 0103563005167 หจ.ช้อนเงิน 30/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการขายโคมไฟ หลอดไฟ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า

55/11  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แยก 9-1 ถนน

สุขสวัสด์ิ

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

604 0105563038474 บจ.บลูเบิร์ด 589 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบธุรกิจการจ าหน่าย เคร่ืองมือ

แพทย์ และอุปกรณ์อะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง

159/778  หมู่บ้าน วิลล่า รามอินทรา 

ซอยคู้บอน 27 แยก 60

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

605 0105563038491 บจ.เฮอร์เมส เวลล์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

ออกเเบบ ผลิต ติดต้ัง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตรวจวัด เคร่ืองงงงจักร ท้ังในระบบ

ไฟฟ้า ระบบลม ระบบไฮดรลิค เเละระบบ

อ่ืนๆ ทุกชนิด

18/71  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

606 0105563038504 บจ.ออม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ เก่ียวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม

39/238  ซอยรามอินทรา 14 แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

607 0105563038547 บจ.แคตตาริช จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์โทรคมนาคม 53/6  อาคารพนาสินเพลส ซอย

รามค าแหง 24/3

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

608 0105563038563 บจ.โกลเดน บาร์ 2020 จ ากัด 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 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบ

พลังงานเเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

610 0105563038601 บจ.เรารักทนาย จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าเก่ียวกับทางด้านกฎหมาย

114/76  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

611 0105563038610 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 15 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบ

พลังงานเเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

612 0105563038628 บจ.ดีออร่า  บิวต้ี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม (เม่ือได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

517/7  ซอยรามค าแหง 59 ถนน

รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

613 0105563038636 บจ.อาม่าเฮิร์บส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และผลิตภัณฑ์ท่ีมีสทุนไพรเป็น

ส่วนประกอบ

106/4  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

614 0105563038644 บจ.ดาดฟ้า 63 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       56299 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1323/2  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

615 0105563038652 บจ.มิสเตอร์โจ (คนรักบ้าน) คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 3282-3284  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

616 0105563038661 บจ.เพนฟิล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       73200 ประกอบกิจการวิจัยตลาดและการส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

7/58  ซอย54 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

617 0105563038679 บจ.แอลไพน์ ซาเบล (ประเทศไทย)

 จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้

งานท่ัวไปซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

45/1338  ซอยม.พงษ์ศิริชัย 4 ถนนมา

เจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

618 0105563038687 บจ.เดอะ โปรดักท์ อินฟอร์เมช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

34/1  ซอยประชาอุทิศ 70 ถนนประชา

อุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

619 0105563038695 บจ.เดอะ สกิน แลบอราทอรี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง สบู่ น้ าหอม อาหารเสริม 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับเส้นผม

128/8  ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

620 0105563038709 บจ.เกิร์ตติมชิมนม จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

418/76  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

621 0105563038717 บจ.พี.บี.เอ็น. แพลตฟอร์ม จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก และบริการ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม 

และฮาร์ตแวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์

2965  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

622 0105563038725 บจ.เนเจอร์ แพลนท์ คอมเมิร์ซ 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านค้าปลีกประเภทร้าน

สะดวกซ้ือ และร้านค้าออนไลน์

113  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

623 0105563038733 บจ.คาราวาน เรนทอล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่าและให้เช่า

รถยนต์ท่ีดัดแปลงข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นท่ีพัก

อาศัย

11  ซอยบางบอน 4 ซอย 14 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

624 0105563038741 บจ.ทริปเป้ิล เจ ออโต้ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ยานยนต์ เก่า 774/31  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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625 0105563038750 บจ.อินโนเวทีฟ นาโนเคียว จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิต จ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์สารเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยี 

รวมท้ังให้บริการเคลือบพ้ืนผิวตามอาคาร 

บ้านและสถานท่ีต่างๆ

221  ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

626 0105563038768 บจ.วูล์ฟ 9 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกประเภท

14  ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 5 เสรี 8) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

627 0105563038784 บจ.วู้ดบอลไทย 2006 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา วู้ด

บอล และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด เคร่ืองแต่ง

กายกีฬาทุกชนิกด

8/224  อาคารเซ็นทรัล รัชโยธิน ปาร์ค 

ช้ันท่ี 17 ซอยพหลโยธิน 30

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

628 0105563038806 บจ.ห้องกาแฟเวลา จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืมทุกประเภทท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์

11  ซอยรามค าแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช

 1)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

629 0105563038822 บจ.เฟอร์ทิไลเซอร์ กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย น าเข้า

 ส่งออก เป็นตัวแทนจ าหน่าย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย

ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยทางการเกษตรทุก

ชนิด อาหารเสริมพืช ทุกประเภท

40  ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-9 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

630 0105563038831 บจ.วันคูปอง (ประเทศไทย) จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการให้บริการด้านการ

จ าหน่ายจ่ายแจกคูปองบัตรส่วนลดทาง

การค้าและการสะสมคะแนน ผ่าน

อินเตอร์เน็ตและทางระบบการจัดการ

สินค้าท่ีจุดหมายหรือจุดช าระเงิน

2034/57  อาคารอิตัลไทยทาวเวอน์ ช้ันท่ี

 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

631 0105563038849 บจ.ทราเวล คอร์เปอร์เรท ทเวนต้ี 

ทเวนต้ี จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการ จ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

รถไฟ และเป็นตัวแทนจัดการบริารให้เช่า

รถยนต์ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจอง

โรงแรม ท่ีพัก

696/93  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

632 0105563038873 บจ.วีพีเค โฮลด้ิง จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชน

จ ากัด

76  อาคารดี.เอฟ ช้ันท่ี 1 ถนนริมคลอง

แสนแสบ

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

633 0105563038881 บจ.วีพีเค เรสซิเดนท์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร หรือห้องพัก

อาศัย อาคารส านักงาน อาคารโรงงาน ให้

เช่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

76  อาคารดี.เอฟ ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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634 0105563038890 บจ.พี.เอส.ที. ดีไซน์ 1995 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46412 ประกอบธุรกิจการขายส่งของใช้ใน

ครัวเรือนท่ีท าจากส่ิงทอ

645/8  ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

635 0105563038938 บจ.กรีนโฮมการ์เด้นดีไซน์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับเหมาจัดสวน ดูแลสวน 

จ าหน่ายพันธ์ุไม้

74  ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-14 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

636 0105563038946 บจ.กิจณพัชเจริญ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบธุรกิจการติดต้ังไฟฟ้า 127/16  หมู่บ้าน พาทิโอ ซอยงามวงศ์

วาน 47 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

637 0105563038954 บจ.พัทวี พูนทรัพย์ การช่าง จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีอยู่อาศัย และการ

ก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

25/3  หมู่ท่ี 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

638 0105563038971 บจ.นิวบอสส์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       70103 ประกอบกิจการท าการจัดต้ังส านักงาน

สาขาหรือเเต่งต้ังตัวเเทน ท้ังภายในเเละ

ภายนอกประเทศ

12  ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

639 0105563038997 บจ.โค้ดสเปซ สถาปนิก จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ วิเคราะห์

 วิเคราะห์ ควบคุม ให้ค าปรึกษา งาน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และภูมิ

สถาปัตยกรรม

249  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

640 0105563039004 บจ.เจทีเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้า อะไหล่และช้ินส่วน

ยานพาหนะ

18/5  หมู่ท่ี 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

641 0105563039021 บจ.น ากิจ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ

งานหัตถรรมและอุตหสากรรมท่ีเก่ียวข้อง

กระเป๋า เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ

575/196  ซอยเพชรเกษม 55/2 ถนน

เพชรเกษม

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

642 0105563039047 บจ.พี. อาร์. เทรนน่ิง จ ากัด 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 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 157  ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

644 0105563039063 บจ.เอสเอสอีเลฟเว่น จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเส้ือผ้า

แฟช่ัน งานสกรีน งานปัก งานตัดเย็บทุก

ชนิด

284  ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

645 0105563039098 บจ.ไอต้ิง ซินดิเคท จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่าง ทุกประเภท

27/20  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 90 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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646 0105563039136 บจ.นาบิล่า จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

760/22 เดอะมิล(วิลเลตพัฒนาการ)  

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

647 0105563039144 บจ.วิภู ดีไซน์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ รับจ้าง ออกเเบบ เเละ

จัดท า ป้ายโฆษณา ทุกประเภท

898/73  หมู่บ้าน วิลล่า จามจุรี ถนนหทัย

ราษฎร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

648 0105563039152 บจ.เฮือนหอม จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายอาหาร

ทุกประเภทและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

82/108  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

649 0105563039195 บจ.เจ.เอ็น.เอ.ออโตพาร์ทส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า น าเข้า 

ส่งออก ซ่ึงอะไหล่และอุปกรณ์เก่ียวกับ

รถยนต์ทุกชนิด

60  ถนนยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

650 0105563039209 บจ.บีอาร์แบ็กส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       52299 ประกอบกิจการบริการติดตามค้นหาต า

เเหน่งกระเป๋าเดินทางด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ท่ีอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยัง

จุดหมายปลายทางซ่ึงเกิดระหว่างการ

เดินทางโดยเท่ียวบินพาณิชย์

50  อาคารต้นสน ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี 

501-502 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

651 0105563039217 บจ.ฟู้ดเอาท์เลท แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายอาหารแปร

รูปทุกชนิด สินค้าบริโภคทุกชนิด

44/3  ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

652 0105563039268 บจ.ทาลาญ่าสตูดิโอ แอนด์ โปร

ดักช่ัน จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจัดท า และผลิตส่ือ

โฆษณา แผนพับ ส่ิงพิมพ์ วีดีทัศน์ ส่ือ

แบบดิจิทัล ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์ 

รวมท้ังผลิตส่ือท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

7/393  ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

653 0105563039276 บจ.เซิร์ฟทริโอ อินโนเวช่ัน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 

คอมพิวเตอร์ เเละซอฟท์เเวร์ทุกชนิด

112/23  หมู่บ้าน พลีโน่ วงเเหวน-ราม

อินทรา ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

654 0105563039284 บจ.อะคาล-เทค จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

7/289  ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

655 0105563039292 บจ.มิราเคิลเคที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       73101 บริการทางด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

314  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

656 0105563039314 บจ.ทีเอ็นเอ็ม เซอร์วิส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด 

อาคารส านักงาน สถานท่ีราชการ ฯ

225/220  ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 

ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
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657 0105563039357 บจ.เลกาซ่ี ไพรม์ เมด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       20231 ท าการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก น าเข้า และ

ส่งออก ซ่ึงผลิตภัณฑ์สเปรย์นาโนอิมัลชัน

ป้องกันไวรัส และอุปกรณ์ใดๆ ท่ีมี

คุณสมบัติป้องกันเช้ือไวรัสและเช้ือ

แบคทีเรีย

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24 ถนน

พญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

658 0105563039365 บจ.123 แอนด์ มอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       58111 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ ต ารา

เรียน พจนานุกรมและสารานุกรม

188/38  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

659 0105563039373 บจ.ออร่า ปิโตรเลียม จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

(ภายใต้สถานีบริการเชลล์)

36/2  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

660 0105563039390 บจ.อายูมิ อินเตอร์เทรด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47711 กิจการค้าขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 488/77  อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี

 เอ105,เอ114 ช้ันท่ี 6 ถนนด ารงรักษ์

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

661 0105563039403 บจ.บีวัน เดเวลอปเม้นท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       70209 ให้ค าปรึกษา บริหารจัดการทางด้าน

การตลาด ธุรกิจซ้ือขายสินค้า โฆษณา 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

268  ซอยเจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

662 0105563039420 บจ.พีเอส.โมเดิร์น 63 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร งานต่อเติม

 ท่ีอยู่อาศัย ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภายนอก

8/256  ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

663 0105563039454 บจ.วงษ์วรรณ2020 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 330/9  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

664 0105563039489 บจ.บีอาร์ที อโนไดซ์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจการให้บริการรับชุบอโนไดซ์ 

แบบชุบแข็งและแบบธรรมดา

16  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 2 ถนนบาง

ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

665 0105563039501 บจ.เดอะวิลเลจ คลับ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ในการซ้ือ การขายและให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์

821  ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

666 0105563039527 บจ.ออล ไพร์ม จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46442 ประกอบกิจการค้าน้ าหอม หัวเช้ือน้ าหอม

 น้ ายาเคมีภัณฑ์ส าหรับเป็นส่วนผสมของ

น้ าหอม

4/2  ซอยบางแค 8 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

667 0105563039543 บจ.มินิซูเพ็ทเซอร์วิส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47734 ประกอบกิจการจ าหน่ายน าเข้าและส่งออก

 อุปกรณ์สัตว์เล้ียง อาหารสัตว์

244/392  ซอยวิภาวดีรังสิต 43 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

668 0105563039551 บจ.ลิงค์ ทาเล้นท์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าด้านบริการงาน

2823/3  ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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669 0105563039578 บจ.รักษาความปลอดภัย บี-บัต

เตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการด้านการรักษา

ความปลอดภัยให้กับคณะบุคคล นิติบุคคล

 ส่วนราชการและองค์กร

314  ซอยบุญเหลือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

670 0105563039586 บจ.เคนโซ ซิสเท็ม จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการออกแบบและติดต้ัง 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบผลิตน้ าใช้

30/66  ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

671 0105563039608 บจ.เอสเอสไอทีเอช จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการการลงทุน อสังหาริมทรัพย์

 เเละโรงเเรม

15/1  ซอยลาซาล 55 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

672 0105563039624 บจ.ดี ช้อปป้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายส่ง เส้ือผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม

90  ซอยจันทน์ 16 แยก 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

673 0105563039659 บจ.นิภาศะวัตต์ิ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46439 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าพรีเม่ียม

โดยซ้ือมาเพ่ือขายหรือส่ังผลิต

1/2  ซอยสุขุมวิท 62 แยก 9 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

674 0105563039667 บจ.ชัยชนะภัทร จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน

วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

999/64  ซอยคู้บอน 40 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

675 0105563039675 บจ.ณัฐนรี 23 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าสินค้าตามวัตถุท่ี

ประสงค์ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

55/8  ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

676 0105563039683 บจ.เลต้า เทคโนโลยี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้ากล้องวงจรปิดและ

อุปกรณ์ทุกชนิด

98/11  ถนนโพธ์ิแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

677 0105563039705 บจ.เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       58201 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาเกม

ออนไลน์ รับโฆษณาออนไลน์

9  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

678 0105563039713 บจ.อินเตอร์เรวา จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ส่งออก 

สารสกัดจากกัญชา กัญชง เพ่ือค้นคว้า 

วิจัย เพ่ือใช้ในการแพทย์

1/3-4  ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

679 0105563039730 บจ.กรรวี ก่อสร้างและร้ือถอน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและร้ือ

ถอนวัสดุปลูกสร้าง

6/30  ซอยรามอินทรา60 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

680 0105563039748 บจ.เอส อาร์ เอ็น ทวีทรัพย์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

27/153  ตรอกการเคหะหลังท่ี 27 

ถนนนวมินทร์

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

681 0105563039756 บจ.เอ็นวีซีที แมเนจเม้นท์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       95120 ประกอบกิจการซ่อม ซ้ือ ขาย ติดต้ัง 

ออกแบบระบบและให้เช่าตัวเคร่ือง

โทรทัศน์วงจรปิด

30  ซอยลาดกระบัง 28 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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682 0105563039764 บจ.ฮิปโป2020 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       56302 การบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอ

ฮอลล์เป็นหลักในร้าน

189/849  อาคารจี ศุภาลัยคิวท์  ห้อง

เลขท่ี 189/849 ช้ันท่ี 7 ซอยพหลโยธิน 

34 ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

683 0105563039772 บจ.บางกอก ยูสด์ โคลทธิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าส าเร็จรูป ค้าส่ง

 ค้าปลีก

17/6  ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

684 0105563039781 บจ.วัน เบฟ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารสด นม 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป เคร่ือง

กระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองด่ืม 

สุรา เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ เคร่ืองบริโภคอ่ืน และ

ประกอบกิจการร้านอาหาร

1/3-4  ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

685 0105563039799 บจ.ออล อะราวด์ 247 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

26/102  หมู่ท่ี 6 ซอย20 แยก 2 ถนน

พระราม 2

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

686 0105563039811 บจ.คิงคองซุปเปอร์ถูก จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด

ท่ัวไป และสินค้าก๊ิฟช้อป ของเล่นเด็กทุก

ชนิด

168/330  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

687 0105563039829 บจ.ท็อป วายเอส กรุ๊ป จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมา ผลิต จ าหน่าย 

ติดต้ัง และบริการก่อสร้างอาคาร งาน

ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์

75  ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

688 0105563039845 บจ.สหอินฟีนีต้ี อีเว้นท์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับท าโฆษณา จัดการ

แสดงละครเวที และรับจัดกิจกรรมด้าน

การแสดงทุกประเภท

38/895  ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

689 0105563039861 บจ.นิมิต พลัส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47734 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสัตว์

เล้ียงทุกประเภท

29/39  หมู่ท่ี 10 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

690 0105563039870 บจ.ทเวนต้ี โฟร์ เฮลต้ี ฟู้ด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า และ ส่งออก ได้แก่

ผลไม้ อาหาร และอ่ืนๆ

75  ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

691 0105563039918 บจ.เบอร์เลอร์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       31009 ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 1/4  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

692 0105563039926 บจ.แมทริคซ์ สเปซ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47591 จ าหน่าย และ ผลิต เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เหล็ก 

โต๊ะ เก้าอ้ี จ าหน่ายผ้าม่าน ทุกชนิด

34/100  ซอยเลียบคลองสอง 18 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

693 0105563039934 บจ.ติงล่ี ไทยคุกก้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม การ

สอนท าอาหารไทยทุกประเภท

17/1  ซอยประชุม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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694 0105563039942 บจ.หมอกฟ้าอิงดอย รีสอร์ท จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการค้า โรงแรม รีสอร์ท 11/9  ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

695 0105563039969 บจ.กู๊ดอาฟเตอร์นูน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       82302 จัดงานกิจกรรม อีเว้นออแกไนซ์ 19  ซอยอ่อนนุช 61 แยก 2-5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

696 0105563039977 บจ.ม่อนฟ้าดอยงามรีสอร์ท จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการด้านโรงแรม รีสอทร์ท 

สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพักตากอากาศ

11/8  ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

697 0105563039985 บจ.สวีท ดอเทอร์ส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

สินค้าอุปโภคบริโภค

7  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

698 0105563039993 บจ.ม่อนฟ้าดอยงาม วิลเลจ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ 

สถานท่ีพักตากอากาศ

11/7  ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

699 0105563040002 บจ.มัลติพลาย เทรดด้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการรร้านค้าสะดวกซ้ือ ร้าน

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุก

ประเภท

2/59  ซอยคู้บอน 6 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

700 0105563040011 บจ.คลาวด์ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างออกแบบ

และก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

160/748 ช30 ไอทีเอฟทาวเวอร์  ถนนสี

ลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

701 0105563040037 บจ.คอมฟีโอ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนอนทุกชนิด 338/5  หมู่บ้าน เวิร์คเพลส เพชรเกษม 

81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

702 0105563040045 บจ.ย่ังยืน 1972 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการจ าหน่ายแผ่นพลาสติก 

อะคริลิก กระจกเงาอะคริลิก

344-346-348  ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

703 0105563040061 บจ.ลุคเทรนด์ 1977 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการ จ าหน่ายท้ังปลีกและส่ง

กางเกง และกระโปรงชนิดผ้ายีนส์

16-18  ซอยประชาอุทิศ 27 แยก 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

704 0105563040088 บจ.แสงไทย อินเตอร์เบรก จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เคร่ืองจักร

 อะไหล่รถยนต์รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

108/618  ซอยพหลโยธิน 69/4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

705 0105563040096 บจ.เสสะ ซีสเต็ม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการรับประกอบและติดต้ังงาน

กระจก เฟรมอลูมิเนียม เฟรมเหล็ก

532  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

706 0105563040100 บจ.จิงเกิลเบลล์สโตร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46493 ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปกระเป๋าและ

สินค้าแฟช่ันทุกประเภท

18/14  ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

707 0105563040118 บจ.ทีพีอาร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

235  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 15/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

708 0105563040126 บจ.ไทยมณีนพเก้า จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าเคร่ืองส าอาง 47/307  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

709 0105563040134 บจ.ทีบีพี โปรเกรส กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ตัวแทน

ค้าต่างในกิจการและธุรกิจ

50/10  ซอยคุ้มเกล้า 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

710 0105563040142 บจ.เอส.เอ.ซี เอ็นจิเนียร่ิงเฮ้าส์ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ท่ีท าการ

18/89 ซอยรามค าแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

711 0105563040151 บจ.เอส.พี.อาร์.ออโต้พาร์ท จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งอะไหล่ 

รถยนต์ทุกชนิด

46/295  ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

712 0105563040169 บจ.เอส.เอ็ม.ซิสเต็มไพพ์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบท่อน้ า

 ดับเพลิง

25  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 2-11 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

713 0105563040177 บจ.ธนดล ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและการซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยานยนต์

478  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

714 0105563040185 บจ.แพรวรุ่ง กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46491 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก คอนเทค

เลนส์

48  ซอยสุขสวัสด์ิ 25/2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

715 0105563040193 บจ.ทริปเป้ิล วาย ซัพพลาย จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ช้ินส่วนยาน

ยนต์

119/89  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

716 0105563040207 บจ.เจ เอส การศึกษา จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ให้

ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกับ

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ

1/1  ซอยศรีนครินทร์ 7 (ล าสาลี2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

717 0105563040215 บจ.เดอะ กราวิต้ี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       93199 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหานักแข่ง

ทุกประเภท

55/441  ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

718 0105563040223 บจ.เอฟพีที สยาม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาและ

จ าหน่ายซอฟท์แวร์

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี

 35 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

719 0105563040231 บจ.เจเนพูติก ไบโอ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์และการ

รักษาโรคท่ีเก่ียวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวท่ีต้องใช้สเต็มเซลล์ในการรักษา

1010  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ัน 12 

ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

720 0105563040258 บจ.กล่ันทอง 2020 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       13999 ประกอบกจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

และส่งออก หน้ากากอนามัย หน้ากาก

ป้องกันฝุนละออง

9  ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

721 0105563040274 บจ.51 ดีไซน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ

สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน

216/42  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

722 0105563040282 บจ.ทองบริสุทธ์ิ 999 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า

สุขภาพและความงาม ได้แก่ ขายสินค้า

ประเภท เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง

428/66  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

723 0105563040339 บจ.นิคก้ี พล้ิม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ

 วางแผน รับจัดรายการ ผลิตรายการ

โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนต์ ส่ือออนไลน์ 

ประกอบกิจการ จัดหาพิธีกร นักร้อง 

นักแสดง นายแบบ การแสดงโชว์ทุก

ประเภท

580/80  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

724 0105563040347 บจ.สามหกห้า เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า น าเข้าสินค้าและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลพิวพรรณ และ

อาหารเสริม

128/74  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

725 0105563040363 บจ.รุทวิ จีเวลส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ทองค า เพชร 

เเละเคร่ืองประดับเงิน ทุกชนิด

66/54-56  ช้ันท่ี 4 ยูนิต 7 ซอยสุขาภิบาล

 2 ซอย 31

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

726 0105563040371 บจ.เอ.ไอ. เน็ต คอนเวอร์เจนซ์ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายและบริการติดต้ัง

 ซ่อมแซม ปรับปรุงร้ือถอนระบบอิเนอต์

เน็ตความเร็วสูง จานดาวเทียม ซิมการ์ด 

และอุปกรณ์ส่ือสาร

122  ซอยลาซาล 48 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

727 0105563040380 บจ.สราลักษณ์ คลินิก กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล 453/3  ถนนมหาไชย แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

728 0105563040398 บจ.เจซีเค ฟินน์ แอคเค้าท์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชีรับท า

บัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จด

ทะเบียนบริษัท ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี

และภาษี

47/9  ซอยอินทรามระ 25 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

729 0105563040401 บจ.เบเนฟิต ไอเดีย จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าแฮนเมด เก่ียวกับเส้ือผ้า 

เคร่ืองตกแต่งบ้าน

98/37  ถนนราชพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

730 0105563040410 บจ.ดีเจ ซาวด์ ซิสเต็ม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการระบบเคร่ือง

เสียงระบบเคร่ืองไฟ

378/10  ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

731 0105563040436 บจ.ดีบีเค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 สินค้าอุปโภค บริโภค

3599/45  ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

732 0105563040461 บจ.เอสพีอี บ้านหม้อ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภท

11,174/15  ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

733 0105563040495 บจ.บ้านเจ้าหญิง จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการขายเคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า

 บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน

331  ซอยลาดพร้าว130 (มหาดไทย2) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

734 0105563040509 บจ.วัน-ออกัสท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

419  ซอยโสณมัย ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

735 0105563040517 บจ.ดีแอนด์เอฟ กฎหมายและการ

บัญชี จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริหาร ปรึกษากฎหมาย

และบริการเร่งรัดหน้ีสิน ฟ้องร้องบังคับคดี

99  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 22-1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

736 0105563040541 บจ.เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป ไนน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม

 พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและ

ถ่านหินน้ า

88  ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

737 0105563040568 บจ.ฟินดีไซน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักรคอมพิวเตอร์

 รวมท้ังการติดต้ัง การให้บริการ การซ้ือ 

ขาย การบ ารุงรักษา

35/524  หมู่บ้าน ดิไอบ็อกซ์ ซอย

ประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนเกษตร-นวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

738 0105563040576 บจ.บางกอกสราญเมซัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหาร 71  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 26 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

739 0105563040592 บจ.บูนณ์ เคมิคอล จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

271  ซอยลาดพร้าว 80(จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

740 0105563040649 บจ.วลาลี คลีนิค จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการหัตถการควมา

งาม เวชกรรมความงาม

7/3  อาคารเซ็นทรัลป่ินเกล้า ทาวเวอร์บี 

 ห้องเลขท่ี 1505/2 ช้ันท่ี 15 ถนนบรม

ราชชนนี

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

741 0105563040657 บจ.สยามอินเตอร์ เอ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ติดต้ัง จัดซ้ือ จัดจ้าง 

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท

148  ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 ถนน

สุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

742 0105563040665 บจ.ดิจิเฟส (ประเทศไทย) จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนา

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ 

แอพพลิเคช่ัน มัลติมีเดีย

49  อาคารสหาย เพลส ช้ันท่ี 2 ยูนิต 2บี 

ซอยสุขุมวิท  24 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

743 0105563040673 บจ.ออร์บเน็ต (ไทยแลนด์) จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ จ าหน่าย 

ซอฟแวร์ รวมท้ังให้บริการด้านไอที และ

ซอฟต์แวร์

2/1  ซอยร่มเกล้า 25/2 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

744 0105563040690 บจ.คังจี อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46611 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ท าการค้า น าเข้า

 และส่งออก ซ่ึงถ่านหิน น้ ามันดิบทุกชนิด

63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 23 

ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

745 0105563040703 บจ.เบียร์ด้ีแมน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ท้ังปลีก

และส่งเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกายทุกประเภท 

เช่นเส้ือ กางเกง หมวก กระเป๋า

1/4  หมู่ท่ี 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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746 0105563040711 บจ.ยูเน่ียน แอลโก้ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า แอลกกอฮอล์ 

เคมีภัณฑ์อ่ืน เพ่ือยารักษาโรค เกษตรกรรม

632  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

747 0105563040746 บจ.เอเชีย สแตมป์ อาร์ท จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       32112 ประกอบกิจการบริการรับจ้างป๊ัมเหรียญ 

ทุกประเภท บริการรับจ้างงาน

ประติมากรรม และผลิตส่ิงของ

71/2  ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

748 0105563040771 บจ.วิชชา  นิจถาวร จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบธุรกิจรับวางแผน ออกแบบ ผลิต 

และเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับงานด้านส่ือ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

46  ซอยอินทามระ 39 แยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

749 0105563040797 บจ.ดี ที บิวต้ี สตูดิโอ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการออกแบบ สักค้ิวรูปทรง

ต่างๆสักขอบตา สักปากชมพู สักลาย

ท่ัวไปตามความต้องการ

8/5  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

750 0105563040827 บจ.จัสมิน  อินเตอร์เน็ต  เน็ตเวิร์ค

 จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการ รับติดต้ังและ

วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ

เดินสายและไร้สายตามจุดต่างๆ

1  ซอยรามอินทรา 58 แยก 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

751 0105563040835 บจ.พาร์ค 99 จ ากัด 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 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 34/1177  ซอยประชาอุทิศ10 ถนน

ประชาอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

753 0105563040860 บจ.คีรี ซัพพลาย เซอร์วิส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

37/81  ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

754 0105563040878 บจ.บีเอ็นบีเคเค จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการรับโพสต์โปรโมท

รูปสินค้าประเภทแบรนด์เนม มือ 2 ของ

แท้ และอ่ืนๆลงในอินสตาแกรม

19/16  หมู่บ้าน นันทวัน ซอย9 ถนน

สุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

755 0105563040886 บจ.ดี ดี ทรัพย์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 9  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แยก 2-3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

756 0105563040924 บจ.ออร์คิด แอนด์ มี ออแกนิกส์

แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอางทุกชนิด 30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

757 0105563040932 บจ.โนบีฟ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารทุกชนิด 144  ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

758 0105563040941 บจ.บี.บี.ยีนส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย เส้ือผ้ายีนส์ 

กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ ท้ังหญิงและ

ชาย ทุกชนิด

41  ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 33 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

759 0105563040967 บจ.วีโวลฟ์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการเก่ียวกับอีคอมเมิร์ช ขาย

ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

7  ช้ันท่ี 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

760 0105563040975 บจ.เอสเอ็นโอ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและต่างประเทศระหว่าง

61/182  หมู่ท่ี 2 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

761 0105563041009 บจ.เมกกะ โอโซน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

79/12  หมู่บ้าน ภัสสร 40 ซอยนวมินทร์ 

86

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

762 0105563041017 บจ.วรพัทธ์ทวีโชติ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการและให้ค าแนะน า

ปรึกษาปัญหาเก่ียวกับด้านการบริหารงาน

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

และการจัดจ าหน่าย

19  ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

763 0105563041041 บจ.ซอยูน โลจิส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดซ้ือ จัด

จ าหน่าย เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

1-7  อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ช้ัน 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

764 0105563041050 บจ.ซีเอไอ แคปปิตอล จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       64911 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ขาย

ฝาก เช่าซ้ือ ยานยนต์ ท าสัญญาหรือนิติ

กรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับรถยนต์

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

765 0105563041076 บจ.เจ เฮลท์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการเก่ียวกับอีคอมเมิร์ช ขาย

ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

7  ช้ันท่ี 2 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

766 0105563041084 บจ.เอ็นพีบี บิวต้ี แอนด์ สกิน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47723 ขายเคร่ืองส าอาง 9/42  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้าน

สวนราชา)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

767 0105563041092 บจ.เอยู พลัส เซอร์วิส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ 352  ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

768 0105563041114 บจ.บิซแบง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ รับจ้างโฆษณา 72/98  ซอยศาลาธรรมสพน์ 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

769 0105563041122 บจ.ไฉไล คอสเมติก แอนด์ บิวต้ี 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการค าปรึกษาด้าน

การตลาด ส่ือออนไลน์ และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

115/12  หมู่บ้าน พฤกษา ไลท์ ดอนเมือง

 ซอยเทิดราชัน 45 ถนนเทิดราชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

770 0105563041131 บจ.บีท ซีพีอาร์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       85499 ให้บริการสอน อบรม จัดสัมนา ฝึกปฏิบัติ 

ด้านการช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉิน

1  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

771 0105563041149 บจ.วี โรเวอร์ เจอร์นีย์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

214  ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

772 0105563041157 บจ.ศุกร์ ๓ เจริญย่ิง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

105/194  ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-2 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

773 0105563041165 บจ.ไอเทค อินโนวา จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       86201 ให้บริการสถานพยาบาล ประเภทท่ีไม่รับ

ผู้ป่วยไว้ค้างคืน คลินิกเวชกรรม

29/10  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

774 0105563041173 บจ.เวิลด์ เมดิคอล อินโนเวช่ันกรุ๊ป

 จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       47190 ขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ 261/91  ซอยวัชรพล 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

775 0105563041181 บจ.แอลเอ็มเอช นูทริช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการเก่ียวกับอีคอมเมิร์ช ขาย

ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

7  ช้ันท่ี 3 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

776 0105563041203 บจ.พีพี บอด้ีแอนด์ เพ้นท์ 1983 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการค้ารับซ่อมเเซม บ ารุงรักษา

 ซ่อมเเซมสีถังรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

ยานพาหนะ ทุกประเภท

81  ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

777 0105563041211 บจ.พร้าวหอม 65 (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46101 การน าเข้า ส่งออก ผลิต จ าหน่าย มะพร้าว

 และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

42/318  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

778 0105563041238 บจ.ดีที1688 เซอร์วิส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       52293 ประกอบกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อเพ่ือ

การขนส่ง ทุกชนิด

44/263  หมู่บ้าน ปริญลักษณ์ เพชรเกษม

 69 ถนนเลียบฯฝ่ังเหนือ ม.ปริญลักษณ์

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

779 0105563041254 บจ.เจนเทิล สเปซ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 57/35  ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

780 0105563041262 บจ.อะ กราวด์เบกเกอร์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       56101 อาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร 57/35  ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

781 0105563041297 บจ.เจพี รุ่งโรจน์ โลจิสติคส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการค้าตัวแทนหรือนายหน้า

รับจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท้ัง

ทางน้ า ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ

22  ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

782 0105563041301 บจ.ลูเซนเทีย จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

วางแผนส่ือโฆษณา

729/90-91  ตรอกวัดจันทร์ใน ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

783 0105563041319 บจ.เพอร์เฟ็คท์ เอ็กซ์พอร์ต และ 

อิมพอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

พืชผลทางการเกษตร หัตถกรรม 

เคร่ืองจักร ไม้ดอก ไม้ประดับ เคร่ืองด่ืม 

ผลไม้ เน้ือสัตว์ทุกชนิด

3364/5  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

784 0105563041327 บจ.ทรีจิสทิกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการจัดส่งสินค้า

ภายในประเทศ

236/55  ซอยสรณคมน์ 14 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

785 0105563041351 บจ.ดาวมาร์เก็ต168 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าของฝากทุก

ชนิด และขายแฟรนไชส์ ร้านขายของฝาก

234/47  ซอยสรณคมน์ 13 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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786 0105563041360 บจ.มารักกัน สปา แอนด์ บิวต้ี 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       96201 ซักรีดเส้ือผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย 1038/2  ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

787 0105563041386 บจ.เซอร์วิสไลน์ 2020 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการ บริการให้ความรู้ด้าน

ทักษะ ด้านกีฬา ทุกชนิด ให้บริการเช่า

สนามและฝึกสอนกีฬา

432  ซอยจัดสรรเอ้ือวัฒนสกุล แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

788 0105563041394 บจ.ศุภกรณ์ไกร จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       82191 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายเอกสาร งาน

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

126/2  ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

789 0105563041424 บจ.ปาร์ควิล แคปปิตอล จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตัวเอง เพ่ือการพักอาศัย

819/74 โครงการชีวา บีซโฮม  ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

790 0105563041459 บจ.เพียวเรเล (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการ น าเข้าเคร่ืองส าอาง เพ่ือ

จ าหน่ายท้ังในและส่งออกต่างประเทศ

45/37  ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

791 0105563041475 บจ.ดีเฮง อุปกรณ์ เคร่ืองหนัง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระเป๋า เข็มขัด 

รองเท้า เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับ เส้ือผ้า

73  ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

792 0105563041530 บจ.ก่อร่างสร้างดี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 488/4  ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

793 0105563041548 บจ.เน็ตไพ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

933/83  ซอย35 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

794 0105563041572 บจ.ทีแอนด์พี ท๊อปพลัส จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่ง

ภายในอาคาร อาคารส านักงาน

121  ซอยท่าข้าม 28 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

795 0105563041581 บจ.เดอะ เพรสทีจ การ์เมนท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต และจัดจ าหน่าย

เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เคร่ืองประดับทุกชนิด

9/80  ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

796 0105563041599 บจ.เทนธ์ อเวนิว จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการการลงทุนในกิจการอ่ืน

รวมท้ังให้ค าปรึกษาและการบริหารงาน

เก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

88  ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

797 0105563041602 บจ.8 โกลด์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

71  ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

798 0105563041645 บจ.ดวงฤทธ์ิ ฟู๊ดสไตลิสต์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ออกแบบ ตกแต่ง อาหาร ทุกประเภท

70  ซอยสวนผัก 11 ถนนสวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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799 0105563041653 บจ.ฟู่การพาณิชย์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       23959 ประกอบกิจการผลิตกระถางต้นไม้ เสาปูน

 ต่างๆ

39/185  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

800 0105563041688 บจ.โมเดลโล่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจาก

วัสดุอ่ืนๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรา

มิก)

196  ซอยบางแวก 46 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

801 0105563041696 บจ.ช่วยคิดช่วยคราฟท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       58192 ประกอบกิจการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือ

เผยแพร่งานอ่ืนๆผ่านทางออนไลน์

106/188  ซอยเคหะร่มเกล้า 31 ถนนร่ม

เกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

802 0105563041700 บจ.นายทุนบ้าน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

55/83  หมู่บ้าน ส าเพ็ง 2 (ฝ่ังตลาดน้ า) 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

803 0105563041718 บจ.เอพีซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ รี

โนเวช่ัน จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 202/279  ซอยอยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

804 0105563041726 บจ.ปุณธนาวรรย์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 316  ซอยประชาอุทิศ 44 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

805 0105563041734 บจ.ว. วัชรกิจ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงาน

ก่อสร้าง

305/53  ซอยรามอินทรา 123 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

806 0105563041742 บจ.เวเค่นไทย จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       45403 ประกอบกิจการค้า ยางใน ล้อ และ

แบตเตอร่ี ของรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2/130  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

807 0105563041769 บจ.เอสเตลล่า คลินิก สยาม จ ากัด 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 จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี

1039  ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

809 0105563041815 บจ.เคทูพี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47215 ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 99/44  ซอยนิมิตรใหม่ 13 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

810 0105563041823 บจ.เอส.พี.ดี. ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

 ตามวัตถุท่ีประสงค์

1540  ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

811 0105563041831 บจ.เอสวีพี อีควิปเม้นท์ แอนด์ ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       43210 บริการรับเหมา ออกแบบ ติดต้ังระบบ

ไฟฟ้า รับเหมางานระบบ ทุกประเภท

212  ซอยลาดพร้าว  47 (สะพาน 2) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

812 0105563041840 บจ.ดีล แมเนจเมนท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       81299 ประกอบกิจการล้างถัง ซ่อมบ ารุง 88/2  ซอยลาซาล 6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

813 0105563041858 บจ.อาร์ แอนด์ บี เซอร์วิส จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ให้

เช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมัลติฟังก์ช่ัน 

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล

97  ซอยประชาอุทิศ 21 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
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814 0105563041866 บจ.ดับบลิว.ซี. ไฮดรอลิค ซิสเต็ม 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและรับซ่อม

อุปกรณ์ ไฮดรอลิค และนิวเมติก

188  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 

แยก 1

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

815 0105563041882 บจ.เอสอีจี มันน่ี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้

การก ากับตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

184  ช้ันท่ี 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

816 0105563041904 บจ.อินฟินิต้ี ไวริง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง และ

จ าหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

244/144  ซอยรามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

817 0105563041912 บจ.ทรูริช โพลิเมอร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าพลาสติกทุกชนิด ทุก

ประเภท รวมท้ังสารเคมี เติมแต่ง

ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

146/79  หมู่บ้าน เดอะธาม อ่อนนุช-

มอเตอร์เวย์ ถนนประชากร

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

818 0105563041947 บจ.เทสต้ิง เฮาส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดต้ัง 

เคร่ืองทดสอบแผงวงจร

32  ซอยรามค าแหง 123(เรือนเพชร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

819 0105563041963 บจ.เดชณัฏฐ์ษพล รีซีฟเวอร์ มันน่ี 

แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       70103 ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุน รวมถึง

ให้บริการในเร่ือง การบริหารงานท่ัวไป

13  ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

820 0105563041980 บจ.โอ ธิม่า จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

57-61  ช้ันท่ี 1 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

821 0105563041998 บจ.แอนเนส อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดจ าหน่าย น าเข้า

 ส่งออก สินค้าแฟช่ัน ทุกชนิด

63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ัน 23 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

822 0105563042013 บจ.ณาชาคราฟท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์ 

เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่มห่ม กระเป๋า ตุ้มหูเเละ

อุปกรณ์ตกเเต่ง ซ่ึงมิใช่กิจการการขายตรง

552/99  ซอยกาญจนาภิเษก 34 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

823 0105563042030 บจ.ดีงาม 2563 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม การตลาด

68  อาคารบ้านก้ามปูแอทอโศก ห้องเลขท่ี

 214 ช้ันท่ี 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

824 0105563042048 บจ.ต้องตา เซอร์วิส (2020) จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและจัด

จ าหน่าย

68  อาคารบ้านก้ามปูแอทอโศก  ห้อง

เลขท่ี 203 ช้ันท่ี 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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825 0105563042056 บจ.ทริปเป้ิล  เคลียร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการฉีด-พ่น น้ ายา

เพ่ือก าจัดเช้ือโรค ตามสถานท่ีต่างๆ

108/24  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

826 0105563042072 บจ.ยูร่ี โคลเซท จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าออนไลน์เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองเเต่งกาย เคร่ืองประดับ

กาย เเละเคร่ืองอุปโภคอ่ืน ซ่ึงมิใช่กิจกรรม

ขายตรง หรือตลาดเเบบตรง

99/78  ซอยนิมิตใหม่ 13 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

827 0105563042081 บจ.วีดับบลิว-เฮลธ์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เช่น

 ลิปสติก บลัชออน อายไลน์เนอร์ เซร่ัม 

ครีมรองพ้ืน

25  ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

828 0105563042099 บจ.พิค พรอมท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้าง พิมพ์ส่ือโฆษณา 

พร้ินผ้าไวนิล พิมพ์สติกเกอร์อิงท์พีวีซี ตัด

สติกเกอร์ ทุกชนิด

281/38  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

829 0105563042137 บจ.กู๊ดไทม์ โกลบอล มีเดีย จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการรับผลิต ถ่ายท า ซ้ือ ให้เช่า

 ภาพยนต์ โฆษณา รายการโทรทัศน์

168/21  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

830 0105563042145 บจ.เดอะริชเฮ้าส์ ดีไซน์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

ทุกประเภท ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

และงานก่อสร้างทุกชนิด

302/54  ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2-20 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

831 0105563042153 บจ.วีโอที ทรานสปอร์ต จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 33  ซอยสุขสวัสด์ิ 38 แยก 8 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

832 0105563042170 บจ.ยามาฮ่า จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้

ใหม่

1/223  ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถนน

พุทธบูชา 36

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

833 0105563042188 บจ.แกมอิน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้า และเคร่ืองแต่ง

กาย

600  ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

834 0105563042200 บจ.ฮอทเพลย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       58201 ประกอบกิจการผลิตเเละพัฒนาซอฟต์เเวร์ 

เกมส์ เเละคอมพิวเตอร์

695  ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

835 0105563042218 บจ.วาย เจ สแควร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนด าเนินการ

สร้างสรรงานโฆษณา

2823/3  อาคารมาย ออฟฟิศ ช้ัน 2 ห้อง 

231 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

836 0105563042285 บจ.ดี.วัน.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่ายภายในประเทศ อาหารทะเลสด 

แช่แข็ง พืชผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ 

และแปรรูปทุกชนิด

8/40  ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

837 0105563042340 บจ.ทวีชัย การ์เม้นท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้าส า

เร้จรูป ขายปลีกและขายส่ง

309  ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

838 0105563042358 บจ.เทสต้ียัมมีไบท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกอาหาร

สัตว์

149  ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 (ม.รัชดาอา

คาเดียน)

แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

839 0105563042374 บจ.ศิลป์เจริญ ซัพพลาย แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างท่ัวไป

 ท้ังปลีกและส่ง

29/38  ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-2-2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

840 0105563042382 บจ.ทานให้พอ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกทารร้านอาหาร ให้บริการ

จัดส่ง และจ าหน่าย อาหารสด อาหารแช่

แข็ง อาหารส าเร็จรูป

333/36  อาคารเอ.ซี 8 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

841 0105563042404 บจ.แคปสโตน ดิจิตอล คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับผลิต ออกเเบบ บรรจุ

ภัณฑ์สินค้า เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า

1731  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

842 0105563042412 บจ.พี.อาร์.เจ. สตีล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการรับท าแม่พิมพ์ งานป๊ัม 

อะไหล่และงานป๊ัมอ่ืนๆ

55/23  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

843 0105563042421 บจ.ฟาสท์ 888 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนน 89/270  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

844 0105563042439 บจ.ลุค โซเชียล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

25/21  หมู่ท่ี 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

845 0105563042447 บจ.ไคกิ คอมมิวนิเคช่ัน โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซ้ือ

ขายและผลิตส่ือโฆษณา ให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ

การโฆษณา

50/1  ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

846 0105563042455 บจ.ญาณิสิริ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 389/47  ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

847 0105563042463 บจ.ไอที ฮีโร่ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       62023 ให้บริการจัดการเเละดูเเลโครงสร้างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน

144  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

848 0105563042471 บจ.ดับบลิว แอล (2020) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายอสังหาริมทรัพย์ 280  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 303 ซอย

ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

849 0105563042480 บจ.โมโนโทเบอร์ แปดแปดแปด 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47912 ซ้ือ ขายสินค้าโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 18/64  หมู่บ้าน เดอะเทอเรซ ซอยราม

อินทรา 65 ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

850 0105563042498 บจ.เฟสท์ครอป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46494 น าเข้า จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในบ้าน สินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

155/70  ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

851 0105563042501 บจ.ยูวา ทรัพย์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ถุงพลาสติก 

กล่องโฟม รวมถึงบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก

ทุกชนิด ทุกประเภท

64  ซอยพุทธมลฑลสาย 2 ซอย 19 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

852 0105563042510 บจ.เช็คอินมัลดีฟส์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการด้านการโฆษณา 555/37  อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี

 16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

853 0105563042528 บจ.ไทย สกาย โลจิสติกส์ กรุ๊ป 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจการให้บริการรถหัวลาก 

รถบรรทุกเทรลเลอร์ รถกระบะบรรทุก 

รถจักรยานยนต์

60/51  ซอยคุ้มเกล้า 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

854 0105563042536 บจ.วิทยา แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 เคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ

222/109  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

855 0105563042552 บจ.เอ็ม ลัคก้ี ทรานสปอร์ต จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 1076  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

856 0105563042561 บจ.ธรรมสถิตย์ ลอว์ แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

กฎหมายทางบัญชี ทางงานวิชาการ

253  ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

857 0105563042587 บจ.ทัชชา โฮม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41001 ก่อสร้างอาคารท่ีเป็นท่ีพักอาศัยทุกประเภท 82/182  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

858 0105563042595 บจ.อัจฉริยะศึกษา จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       85499 การศึกษาอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 35  อาคารวรรณสรณ์ ช้ันท่ี 7  ห้องเลขท่ี

 702 ถนนพญาไท

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

859 0105563042609 บจ.เอสทีดับเบ้ิลยู เพอร์เฟคท์ 

(1988) จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม สินค้าอุปโภค บริโภค

373/75  ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

860 0105563042641 บจ.โททอลล่ี เรโวลูช่ัน โพรเซส 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม ฯลฯ

34/91  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย

ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

861 0105563042650 บจ.ฟิวเจอร์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       62023 ระบบดิจิทัล/เครือข่าย ท้ังด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่ือสารสนเทศ นวัตกรรม 

ซอฟต์แวร์ รักษาความปลอดภัย ด้านอ่ืนๆ

183  อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ช้ัน 13 ถนน

ราชด าริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

862 0105563042668 บจ.นิวไทม์ดี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่าง หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

24/125  ซอยวิภาวดีรังสิต 37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

863 0105563042676 บจ.ปัญญา ไอเดียเวิร์ค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการ การรับเหมางานตกแต่ง

ภายในอาคาร ส านักงาน บ้านเรือน 

คอนโดมิเนียม ตามสถานท่ีอ่ืนๆ

559/121  ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

864 0105563042684 บจ.หรงซิน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์

54/299  ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

865 0105563042714 บจ.ศูนย์รวมอะไหล่แอร์ เอ พลัส 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

อะไหล่ อุปกรณ์ แอร์ เคร่ืองท าความเย็น 

ทุกชนิด

374  ถนนสาลีรัฐวิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

866 0105563042757 บจ.เอ แอนด์ เอ การบัญชี และ

ตรวจสอบบัญชี จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       69200 ให้ค าปรึกษาวางแผน วางระบบ จัดท า

บัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร

279/52  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

867 0105563042765 บจ.เจเอส ซิสเต็ม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการซ้ือขาย จ าหน่าย

เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส านักงานทุกชนิด

 พร้อมท้ังอุปกรณ์ และอะไหล่ช้ินส่วนต่างๆ

454  ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

868 0105563042773 บจ.อินโนเวช่ัน เซอร์วิส แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการให้บริการบริหารงาน ด้าน

สินค้าเทคโนโลยี และนวัฒกรรม

9/263  หมู่บ้าน พฤกษา 94 ซอยสายไหม

 56

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

869 0105563042790 บจ.วี อาคาเดมิกส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงาน

ทางธุรกิจทุกประเภท

34/91  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย

ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

870 0105563042803 บจ.152 อินเตอร์เนช่ันแนล (2020)

 จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ค้าส่ง 

อุปกรณ์ไฟฟ้า

152/5  ซอยบางแวก 92 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

871 0105563042811 บจ.เอ โอเค ครี อา ทีฟ ไอเดีย 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานทางพาณิชยกรรม ฯลฯ

34/91  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย

ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

872 0105563042820 บจ.ฟินเอฟเวอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       58202 รับจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม

 แอพพลิเคช่ัน ระบบบริหารจัดการข้อมูล

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

434/1  ซอยพหลโยธิน 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

873 0105563042846 บจ.นูทริฟิก จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       20121 ผลิตและจ าหน่ายรวมถึงการน าเข้า  

ส่งออก ผลิตภัณฑ์ท่ีทางการเกษตร เช่น 

ปุ๋ยอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ให้ค าวิจัยทาง

การเกษตร

98/66  ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ถนน

ราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

874 0105563042854 บจ.คีย์คอนซัลท์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย ให้เช่า 

ซ่อมแซม บ ารุง ดูลแรักษา คอมพิวเตอร์ 

ซอฟท์แวร์ ส่วนควบ

40/119  ซอยเลียบคลองสอง 24 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

875 0105563042862 บจ.วิณณ์ 24 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68201 บริการนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน 

คอนโด ท่ีดิน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง กับงาน

อสังหาริมทรัพย์

9/83  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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876 0105563042871 บจ.บางกอก เฟิร์ส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ ออกแบบและก่อสร้าง

อาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน

51/251  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

877 0105563042889 บจ.สเฟียร์ ซอฟต์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการเขียน จัดท า ดูแล

และพัฒนาซอฟแวร์

162/725  อาคารบางแคคอนโดทาวน์  

ห้องเลขท่ี 828 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

878 0105563042901 บจ.ดีบี รีซัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์

 ให้บริการดิจิทัลเซอร์วิส

246  อาคารไทมส์ สแควร์  ห้องเลขท่ี 

405 ช้ันท่ี 4 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

879 0105563042919 บจ.ไอเด็นติฟลาย จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       62011 รับจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม

 แอพพลิเคช่ัน ระบบบริหารจัดการข้อมูล

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

434/1  ซอยพหลโยธิน 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

880 0105563042927 บจ.เอพี ซัพพลาย แอนด์ พร้ินต้ิง 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 เคร่ืองพิมพ์อิงเจ็ต กระดาษ ผงหมึก วัสดุ

อุปกรณ์ส านักงานทุกชนิด

437/315  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

881 0105563042935 บจ.ลีดส์ทูซัคเซส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการให้บริการด้านการวางแผน

 วางระบบ การบริหารจัดการด้านการเงิน

491/24  หมู่บ้าน ฮาบิเทีย ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

882 0105563042943 บจ.อาเธอร์ เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการ สถานพยาบาลเก่ียวกับ 

เสริมความงาม

677/7  หมู่บ้าน ดิ ไอดอล 4 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

883 0105563042951 บจ.เนตร นาคราช เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 17/63  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

884 0105563042960 บจ.ดีเวอร์ส แอพพลิเคช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการผ่าน

แอพพลิเคช่ันผ่านระบบโซเชียลในตลาด

ออนไลน์ โดยการจัดหาทีมช่างท่ีเก่ียวกับ

งานติดต้ัง งานซ่อมแซม งานบ ารุงรักษา 

รวมถึงงานบริการในประเภทต่างๆ

9/137  ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

885 0105563042978 บจ.จุทศะ 5656 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าทุกประเภท

33/6  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

886 0105563042986 บจ.เรย์อ๊อฟพร้อสเปอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       96103 ให้บริการเสริมความงาม ดัดผม ตัดผม ท า

สีผม

15/3  อาคารวู้ดเบอร่ี คอมม่อน ช้ันท่ี 3  

ห้องเลขท่ี 3 เอ ซอยร่วมฤดี

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

887 0105563042994 บจ.ลีโอ อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       71101 กิจกรรมสถาปัตยกรรมและการให้

ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

942/43  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 1 ถนนพระรามท่ี 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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888 0105563043010 บจ.อินเตอร์ เอ็น พลัส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เคร่ืองออก

ก าลังกาย เคร่ืองเล่นเด็ก เคร่ืองเป่าลมใช้

ในสระน้ า อุปกรณ์ตกปลาเป็นต้น

22/1  ซอยลาซาล 46 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

889 0105563043028 บจ.บี บีฟ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56101 ร้านอาหาร 555/13  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

890 0105563043036 บจ.แคททรีนา (ไทยแลนด์) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการขายเคร่ืองนอน 2000/64  ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

891 0105563043052 บจ.พีเคเอ ดิจิตอล จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เคร่ืองใช้

ส านักงาน เคร่ืองครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า โซ

ลาร์เซลล์ กล้อง โทรสัพท์มือถือ

234/236  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

892 0105563043061 บจ.ต่อบางมด เคร่ืองประดับ ส7 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47732 ขายปลีกเคร่ืองประดับ 95/106 ตึกตลาดพาหุรัด TD อาคาร D(

ตรงข้ามเพาะช่าง)  ถนนตรีเพชร

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

893 0105563043079 บจ.ก๊ิฟท์ก๊อปป้ี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       82191 ประกอบกิจการให้บริการถ่ายส าเนา

เอกสาร ปร้ินงาน เข้าเล่ม เย็บเล่มทุก

ประเภท

1390  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

894 0105563043087 บจ.มีเดีย แซด เทค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       26201 ประกอบกิจการผลิตและการบริการติดต้ัง

เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 

คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล

49/203  หมู่ท่ี 10 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

895 0105563043125 บจ.อินซาโฟม(ประเทศไทย) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ท่อน้ าพร้อม

ฉนวนส าหรับระบบปรับอากาศ ท่อน้ าอ่ืนๆ

 รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับระบบท่อน้ าและ

ระบบปรับอากาศพร้อมท้ังให้บริการ รับ

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา

437  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

896 0105563043141 บจ.พีเอสเอ็น เพาเวอร์ แอนด์ เคมี

คัล จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการซ้ือขาย น้ ามันหล่อล่ืน 

ผลิตภัณฑ์สารเคมีต่างๆ

119/169  หมู่บ้าน สราญสิริ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

897 0105563043150 บจ.จีบี1314 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์ และ

ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์

555/12  ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

898 0105563043176 บจ.วินด์บลูโปรดักช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการรับผลิตส่ือ ภาพน่ิงและ

ภาพเคร่ือนไหว ท้ังแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์ ส าหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ

65  ซอยลาดพร้าว 113 (ช่ืนสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

899 0105563043184 บจ.แคปปิตอล 4 ยู คอนซัลแตนท์ 

เซอร์วิส จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       82912 ประกอบกิจการให้บริการข้อมูลเเละการ

วิเคราะห์ข้อมูลสินเช่ือตลอดจนบริหาร

โครงการสินเช่ือทุกชนิด

60,60/1  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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900 0105563043192 บจ.เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ 

งานเล้ียง

5  ซอยโชคชัย 4 ซอย 25 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

901 0105563043206 บจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       64202 การเข้าถือหุ้นหรือลงทุนในหุ้นของบริษัท

จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด

49  ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

902 0105563043231 บจ.จีเคทีไฟเบอร์ออพติค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 135/20  อาคาร2 ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 20 

ถนนอาจณรงค์

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

903 0105563043249 บจ.วีแกนนิก้า กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

338/16  หมู่บ้าน เวิร์คเพลส ซอยเพชร

เกษม 81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

904 0105563043257 บจ.ชาคิง เบฟเวอเรจ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47219 ร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

51/414  ซอยนวลจันทร์17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

905 0105563043265 บจ.เคนโก  อลูมิน่ัม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       23101 ประกอบกิจการผลิตและติดต้ัง กระจก

อลูมิเนียม มุ้งลวด เหล็กดัด

29/8  หมู่ท่ี 6 แขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

906 0105563043281 บจ.แอปครีเอช่ัน ซอฟต์แวร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       58202 รับจ้างออกแบบ ให้ค าปรึกษา ติดต้ัง 

เก่ียวกับระบบเน็ทเวิร์ค เขียนโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ รับจ้างท าโม

บายแอพพลิเคช่ัน เวบไซต์และโฮมเพจ 

และงานทางด้านไอทีทุกชนิด

14/72  ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

907 0105563043290 บจ.เอเลเวท ไอคิว จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการทางด้านกิจการ

โฆษณา

17  ซอยอ่อนนุช 37 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

908 0105563043303 บจ.คลาสเซ่ แมททีเรียล จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายกระเบ้ืองและอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวข้อง

100/13  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

909 0105563043311 บจ.ติดมันส์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารประเภท บุฟเฟ่ต์ หมูกะทะ

 ชาบู สุก้ี จ้ิมจุ่ม

28  ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 26 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

910 0105563043338 บจ.โคร็อคโค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ ตัวแทนในการจัดหาลูกค้า

ในธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรพย์

9/200  ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

911 0105563043346 บจ.อาร์เอ็มอาร์ แอสเซท จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย เช่าซ้ือ จ านอง ขายฝาก 

แลกเปล่ียน เช่า ให้เช่า เช่าช่วงกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง

46  ซอยลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

912 0105563043362 บจ.พากันเจริญ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้าเเละส่งออก ผลิต

เเละจ าหน่าย น้ ายาฆ่าเช้ือ เเอลกอฮอล์ท า

ความสะอาด เวชภัณฑ์

888/10  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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913 0105563043389 บจ.ทรานส์ ซาฮะ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       49329 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง 

รวมท้ังบริการจองรถโดยสารรับจ้างทาง

โทรศัพท์

55/33 โฟกัส ออน ศาลาแดง  ถนนศาลา

แดง

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

914 0105563043419 บจ.ชยุตการช่าง จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45402 ประกอบ กิจการ ขายส่ง/การขายปลีก 

และผลิต ท าเก่ียวกับโช๊คสามล้อ กลึงเหล็ก

141  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน8 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

915 0105563043435 บจ.โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       63111 ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ

ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการ

และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

8  อาคารทีอาร์ซี ช้ันท่ี 6 ซอยสุขาภิบาล 

5 ซอย 32

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

916 0105563043443 บจ.ปลาร้าหวานดี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       10293 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าปลา

ร้าปรุงส าเร็จ

48/68  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

917 0105563043451 บจ.แอดวานซ์ แคร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

40  ซอยประชาอุทิศ 19/1 ถนนประชา

อุทิศ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

918 0105563043478 บจ.เจเอ็นเจ เวิลด์เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       85500 การบริการท่ีสนับสนุนการศึกษา 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24 ยูนิต 

1-16 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

919 0105563043486 บจ.สินชฎาภากร จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47592 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก-ส่ง เคร่ือง

อุปโภค บริโภค เคร่ืองครัวทุกชนิด

214/56  ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

920 0105563043494 บจ.พีทีเอสแล็บ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน งาน

วิศวกรรม บริการงานเขียนแบบงานวาง

โครงสร้างต่างๆ งานติดเคร่ืองมือ

66/124  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 33 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

921 0105563043508 บจ.พาวเวอร์ พลัส มีเดีย จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจการซ้ือขายส่ือโฆษณา ทุก

ประเภท ไม่ว่าด้วยการเผยแพร่ภาพ เสียง 

ส่ิงพิมพ์ หร่ือส่ือต่างๆ ตลอดจนการ

โฆษณาด้วยถ้อยค าพูดหรือส่ือสารมวลชน

อ่ืนๆ

10/160  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

922 0105563043516 บจ.ไลอ้อน หวู จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการน าเท่ียวท้ังในและ

ต่างประเทศ รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การน าเท่ียวทุกชนิด ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัว

เคร่ืองบินหรือต๋ัวโดยสารทุกชนิด

10  ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-8 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

923 0105563043532 บจ.บ๊ิกต๋องโช๊คอัพ2524 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45302 จ าหน่าย รับซ้ือ ซ่อม เปล่ียน อุปกรณ์

อะไหล่ยานยนต์

50  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

924 0105563043541 บจ.ครันช์ เมคอัพ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง

166  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

925 0105563043567 บจ.อเมริกัน ลอว์ เฟิร์ม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       69100 ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 49  อาคารนานาสแควร์  ห้องเลขท่ี 2-14

 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

926 0105563043575 บจ.บิทคับ แล็บส์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       82301 จัดอบรม สัมนา เก่ียวกับคริปโตเคอเรนซี 

บล็อคเชน เงินตราดิจิทัล การลงทุน

36/99-100  อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ช้ันท่ี

 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

927 0105563043583 บจ.ฟิวเจอร์ พาร์ท เทค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       25952 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายลวดขด

คอร์ยสปริง

479  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

928 0105563043591 บจ.พีเอ็มเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

อุปกรณ์และวัสดุเคร่ืองมือแพทย์

39/42  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

929 0105563043605 บจ.หมูเด้งด๋ึง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       10742 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย เฟรน

ไซส์ ก๋วยเต๋ียว

76/13  ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

930 0105563043630 บจ.พราวด์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

98/128  ถนนล าไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

931 0105563043681 บจ.ดีพี แดนซ์ สตูดิโอ และ เอ็น

เทอร์เทนเมนท์ จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์ 818-820  ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

932 0105563043711 บจ.ฮ็อป แฟคทอร่ี จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบการด าเนินงานด้านธุรกิจเอ็นเตอร์

เทนเม้นทุกรูปเเบบ รับจัดงาน คอนเสิร์ต 

งานเเสดงเเละปรากฎตัวของศิลปิน งานออ

เเกไนซ์เเละงานอีเว้นต์

21/97  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

933 0105563043729 บจ.แอล เอ็น ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าเข้าและจ าหน่ายพัดลม

ขนาดเล็กพร้อมแบตเตอร่ีจากต่างประเทศ

73  ซอยขุมทรัพย์นคร แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

934 0105563043745 บจ.โมโนไนน์ พร๊อพเพอร์ต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้

และจัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

49/95  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

935 0105563043753 บจ.ส านักกฎหมายเนติพัชร์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย รับ

ว่าควาท่ัวราชอาณาจักร

59/125  หมู่บ้าน ชนันธร ซอย7 ถนน

บางบอน3

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

936 0105563043761 บจ.88 การบัญชีและภาษี จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       69200 ประกอยบกิจการให้บริการรับท าบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ด้านบัญชี

และภาษีอากร

198/14  ซอยรามค าแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

937 0105563043788 บจ.เบลนดีซิส โซลูช่ันส์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       62021 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10  ซอยนครลุง 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

938 0105563043800 บจ.ดับเบิลเอส อินทิเรีย จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

รับเหมาอออกแบบตกแต่งภายในบ้าน 

คอนโด อาคาร บริษัท โรงงาน

105/29  ซอยประชาอุทิศ 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

939 0105563043834 บจ.ธารา มีเดีย 2020 จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการจัดส่ง จัดหา รับงาน ดูแล

 นักร้อง นักแสดง เพ่ืองานแสดง งานโชว์

ตัว โชว์ในงานต่างๆ

57/32  ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

940 0105563043851 บจ.สปูนลากูน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตส่ือ ภาพยนต์ 

โฆษณา มิวสิควิดีโอ อีเว้นท์ ออเเกนไนท์ 

เเละผลิตต่างๆเพ่ือความบันเทิง

1/1  ซอยอ่อนนุช 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

941 0105563043877 บจ.ทีเจพี พาร์ท จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เเละรับจ้าง

ผลิต งานป๊ัมโลหะเเละเเม่พิมพ์โลหะ

66  ซอยท่าข้าม 16 เเยก 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

942 0105563043893 บจ.ภัทรธนวัฒน์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       82990 ประกบกิจารประมูลเพ่ือรับท าของ ตาม

วัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล

50/545  ซอยเลียบคูนายกิม 1 ถนนเลียบ

คูนายกิมสาย 1

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

943 0105563043907 บจ.เดล่ีเฟรช ฟรุ๊ต แอนด์ ฟู้ด จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า ขายผลไม้สด ผลไม้สด

พร้อมทาน รวมท้ังอาหารและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

325/178-179  ซอยหลานหลวง 9 ถนน

หลานหลวง

แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

944 0105563043915 บจ.ซัคเซส แพลนเน็ต 65 จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

ของหน่วยงานราชการ

244/1  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

945 0105563043940 บจ.เอ็นริชพรูฟ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างพ่นยาฆ่า

เช้ือทุกชนิด

1294  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

946 0105563043966 บจ.โลว์แฟต สตูดิโอ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       59122 ประกอบกิจการบริการท าภาพแอมิเมช่ัน 

การออกแบบแอบสแตรกและ

องค์ประกอบต้นแบบท่ีคล้ายกัน

111/54  หมู่บ้าน มัณฑนา 2 (อ่อนนุช-วง

แหวน) ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

947 0105563043991 บจ.สยามมัลติฟู้ดส์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก สินค้า

ทางเกษตรแปรรูปและสินค้าแปรรูปทาง

ทะเล ทุกชนิด

186/488  ซอยรามค าแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

948 0105563044008 บจ.โรงพยาบาล ด็อกเตอร์ ซีเนียร์ส

 จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       86101 ประกอบธุรกิจบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟ้ืน ผู้ป่วยเร้ือรัง

339  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

949 0105563044016 บจ.สวนดุสิต เทรดด้ิง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการแปรรูปจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการบริโภค

204/3  ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

950 0105563044059 บจ.โกลเด้นเอร่า จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

46  หมู่บ้าน ปัญญา ซอย30 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

951 0105563044067 บจ.มายโฮมแลนด์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย รับจัดสรร เเบ่

งเเยกท่ีดิน อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เพ่ือไว้

จ าหน่าย

227  ซอยนวมินทร์ 74 เเยก 3-12 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

952 0105563044075 บจ.นีโอ พลัส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับท าและออกแบบ 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ในส่ือ วิทยุ และ

โทรทัศน์ และท าป้ายโฆษณา

47/89  ซอยนิมิตใหม่ 3/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

953 0105563044083 บจ.วีไอที เอ็กซิบิช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิต ติดต้ัง ซ่อมแซม 

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ในอาคาร จัดบูธ งาน

ในเชิงโครงสร้าง ออกแบบ ปรึกษาครบ

วงจร

24/7  ซอยวัชรพล 4 (รร.ไทยรัฐวิทยา75) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

954 0105563044105 บจ.แอเรีย ฟิลเตอร์ อินเทลลิเจ้นซ์

 จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       63111 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการและ

ประมวลผลข้อมูลทางการตลาด

223/27  อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคาร

เอ ช้ันท่ี 9 ถนนสรรพาวุธ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

955 0105563044113 บจ.น้อย แอนด์ หน่ึง เซอร์วิส จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ 43/1  ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

956 0105563044130 บจ.ควอร์เทล จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ 

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ

98  หมู่บ้าน ลาซาลนิเวศน์ ซอยลาซาล 

22 ถนนสุขุมวิท 105

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

957 0105563044148 บจ.กลาสโฮม ท็อปทรี คอน

สตรัคช่ัน อลูมิเนียม จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

100/56  หมู่บ้าน ฟลอร่าวิลล์ พาร์ค ซิต้ี 

ซอยสุวินทวงศ์ 38 ตรอกเฟส 7 ซอย 2 

ถนนสุวินทวงศ์

แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

958 0105563044156 บจ.แวนเทจ มารีน ซัพพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง 

(ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และจักรยาน)

158/114  ซอยศรีบ าเพ็ญ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

959 0105563044172 บจ.อินสไปร์ บาย เนเชอร์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง ส่ิง

ปรุงเเต่งส าหรับประทินร่างกายหรือ

ประเทืองโฉม ครีมบ ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ส

ปาทุกชนิด

1868  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
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960 0105563044181 บจ.ยอตตะ โซลูช่ันส์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการให้บริการจัดหา จ าหน่าย 

น าเข้า ติดต้ัง เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ภายใน

อาคารทุกประเภท

429/3  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

961 0105563044199 บจ.เมททัลส์  แอนด์  สโตนส์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย เเละอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท า

เทียมส่ิงดังกล่าว

318/1  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

962 0105563044202 บจ.เมดไลฟ์ เมดิคอล จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองมือ หรือเคร่ือง

จ าลอง ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณเน้ือแดง

และคุณภาพเน้ือแดง รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุ

38/10  ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

963 0105563044211 บจ.ธนทรัพย์ อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสายไฟ 

สวิตช์และอุปกรณ์ติดต้ังอ่ืนๆ หลอดไฟ 

มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

451/35  ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

964 0105563044245 บจ.พีจีอาร์ โค จ ากัด 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 จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย ขยะรีไซเคิล 

ทุกชนิด ทุกประเภท

19/159  ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

966 0105563044261 บจ.ดับบลิวจีไอ แคปปิตอล กรุ๊ป 

จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการท าการซ้ือ ขาย ท่ีดิน 

จัดสรรท่ีดินแปลงใหญ่ แบ่งออกเป็นแปลง

ย่อย และพัฒนาท่ีดินส าหรับเช่า ขาย หรือ

ให้เช่า และขาย พร้อมส่ิงปลุกสร้าง

274  ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

967 0105563044288 บจ.เอแซปบีเคเค จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการให้บริการในการบริหาร

จัดการสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่ายไปยังผู้บริโภค

262/3  ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

968 0105563044300 บจ.เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ 

จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทด

เเทน

88  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

969 0105563044318 บจ.ดีดีไอ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับท างานเก่ียวกับการ

ออกแบบ ส ารวจ การก่อสร้าง เก่ียวกับ

งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท้ังการรับ

จัดท า ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม

19  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
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970 0105563044334 บจ.เอ็นเนอร์จ้ี อิควิปเม้นท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       22292 ประกอบกิจการ ผลิต แปรรูป จ าหน่าย 

ท่อน้ ามันปิโตรเลียม ประกบเพลา 

ผลิตภัณฑ์ข้อต่อท่อต่าง ๆ

67  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

971 0105563044369 บจ.แมวยักษ์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       59112 รับท าวีดีโอ ถ่ายงานและท าพรีเซนต์ต่างๆ 481/397  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

972 0105563044377 บจ.เอส.พี.แฟมิล่ี จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเพ่ือรับค่าบริการต่าง ๆ 

เช่น ค่าท่ีปรึกษา ค่านายหน้าขายสินค้า ค่า

เช่า และอ่ืนๆ

161/58  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

973 0105563044393 บจ.บีเอ็นบี อินเตอร์คูล จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ า เคร่ือง

บ าบัดน้ าเสีย และเคร่ืองก าจัดขยะ

56/7  ซอยลาดพร้าว  93 (โชคชัย3) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

974 0105563044407 บจ.เอ็นทีแอล เน็ตเวิร์ก จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

9/5  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 25 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

975 0105563044423 บจ.เพอร์เฟคท์ เกรด พร๊อพเพอร์ต้ี

 จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์ ให้ค าปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

300  ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 9 ซอยสมเด็จ

พระเจ้าตากสิน 34

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

976 0105563044431 บจ.ทวีแอร์อ่อนนุช จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายติดต้ังซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองท าความเย็นทุกชนิด

9  ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

977 0105563044440 บจ.แบล็ค สวอน โกลเบิล จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       82301 การจัดการประชุม 77/7  หมู่บ้าน โกลเด้นเพรสทีจ ถนน

สุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

978 0105563044458 บจ.สมพงษ์ แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ เเละอะไหล่

178  ซอยลาซาล 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

979 0105563044474 บจ.วีนซ่ี บี การ์เม้นท์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       13132 ประกอบกิจการรับสกรีน ติด พิมพ์ ทับ ปัก

 โลโก้ และลวดลายต่างๆ

459  ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

980 0105563044482 บจ.โคโค่นัท ครีเอทีฟส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

บริการงานและการตลาดทุกประเภท

615/50  อาคารลุมพินีวิลล์ ช้ันท่ี 10 ซอย

สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

981 0105563044504 บจ.มันเดย์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       46102 น าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่ายสินค้าบุหร่ี 

เหล้า เบียร์ ไวน์ สินค้าผ่านแดน

270  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

982 0105563044512 บจ.แมน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบและ

ติดต้ังระบบโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์

585/1  ซอยลาดพร้าว  71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
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983 0105563044571 บจ.เบทเทอร์ เจอร์นีย์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ

131/9  หมู่บ้าน นลิน แกรนด์อเวนิว ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

984 0105563044601 บจ.แกงเลียง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านบริการงานพาณิช

ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

508/91  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

985 0105563044610 บจ.เศรษฐาเพชร การช่าง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ 

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

69/170  หมู่บ้าน บ้านฟ้านันทวัน ถนน

หทัยราษฎร์

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

986 0105563044628 บจ.คริสเตียนดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมตกแต่งส านักงาน

 บ้าน อาคาร ฯลฯ

67/175  หมู่ท่ี 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

987 0105563044636 บจ.เคพีแอล 289 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ปลีก ส่ง 

ขายสินค้า อุปกรณ์อนามัย ทุกชนิด

24/2  ซอยวัดสุทธาวาส แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

988 0105563044687 บจ.แพลนแอนด์โก 2020 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

400/68  ซอยธรณีสงฆ์ ถนนเทศบาลรัง

รักษ์เหนือ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

989 0105563044717 บจ.ท าได้ ดิจิทัล จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจ าหน่าย

ภาพยนต์

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก

ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

990 0105563044725 บจ.โอเช่ียน ไพลอต จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ท้ังทางบก 

ทางน้ า ทางอาการศ ท้ังภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ

264/151  ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบาง

ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

991 0105563044733 บจ.เทค มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการทางการตลาด 

และจัดโปรแกรมส่งเสริมการค้าขาย

1126/2  อาคารวานิช 2 ช้ันท่ี 33 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

992 0105563044776 บจ.ยู-ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

159/87  หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด

 วงแหวน-พระราม 9 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

993 0105563044784 บจ.คะมิเลียน ไซเอ็นซ์ แอนด์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       95110 ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1213/333  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

994 0105563044806 บจ.หิรัญไพศาล จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป ชุด

ช้ันใน เคร่ืองส าอาง

11/26  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

995 0105563044814 บจ.จี.ยู.ซี. บิวต้ี กรุ๊ป จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       95110 ประกอบกิจการบริการซ่อมประกอบและ

ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์

1/161  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

996 0105563044822 บจ.วองชู จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       73102 กิจกรรมของตัวแทนขายส่ือโฆษณา 15  ซอยสาทร 15 แยก 1 ถนนถนนสาทร

ใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

997 0105563044831 บจ.ท าได้ออนไลน์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก

ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

998 0105563044849 บจ.ท าได้ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี

 1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

999 0105563044873 บจ.เรือนจันทร์แหล่ม จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       56101 ร้านอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร สุรา 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เบียร์ ยาสูบ

15  ซอยสบายใจ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,000 0105563044881 บจ.กูรู ท าได้ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจ าหน่าย

ภาพยนตร์และโรงมหรสพอ่ืน สถานพัก

ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ า โบว์ล่ิง

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี

 1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,001 0105563044890 บจ.พิมพ์ทวีคูณ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์และจัด

จ าหน่ายหนังสือ

9/383  อาคารศุภาลัย ปาร์ค พหลโยธิน 

ซอยพหลโยธิน 21

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,002 0105563044903 บจ.รักษาความปลอดภัย สกาย 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

200/133  ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,003 0105563044911 บจ.ท าได้ โปรดักช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจ าหน่าย

ภาพยนต์

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก

ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,004 0105563044920 บจ.โซเชียลกราวด์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการ

ส่ือสาร การตลาด

768/231  หมู่บ้าน พนาลี 40 (วิลล์ 73) 

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,005 0105563044938 บจ.แอล ฟอร์ ยู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 1/92  หมู่บ้าน ประชาสิริ ซอยพระรามท่ี2

 ซอย60/1 ถนนพระรามท่ี2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,006 0105563044946 บจ.ท าได้ 168 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี

 1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,007 0105563044954 บจ.ญาสิตา จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

374/202  ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1,008 0105563044971 บจ.เดอะ ทเวนต้ี ซิกธ์ ฟู้ด โปรดักซ์

 จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต และส่งออกสินค้า

แปรรูปบรรจุขวดโหล และบรรจุกระป๋อง 

จ าพวกพริกเผา และพริกดอง

19/1-2  ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1,009 0105563044989 บจ.ดีดี สตาร์ บิวต้ี จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก อาหาร 

เคร่ืองด่ืม

370/50  หมู่บ้าน รสริน 1 ถนนโกสุมรวม

ใจ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,010 0105563044997 บจ.ท าได้ 999 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ

346/309  อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี

 1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,011 0105563045004 บจ.ย่ิงมี โปรดักช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 218/8  อาคารคอนโดเมโทรพาร์คสาทร 

ตึกแอล เฟส3  ห้องเลขท่ี 8 ช้ัน1 ถนน

กัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

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

สตรัคช่ัน จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 136/225  ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบาง

ขุนเทียน - ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,013 0105563045039 บจ.พรรณวรรษ เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือช่างท่ีใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรม

42  ซอยอ่อนนุช 27 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,014 0105563045063 บจ.คูเรีย สมาร์ท เทค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายกล้องวงจรปิด 

อุปกรณ์ อะไหล่ ท่ีเก่ียวข้องกับกล้องวงจร

ปิด

1/7  ซอยรามอินทรา 46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,015 0105563045071 บจ.เอสเอ็มเอส เซอร์วิส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง เคร่ืองล้าง

จาน เคร่ืองซักผ้า หัวจ่าย รวมถึงอะไหล่

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

55  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 24 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,016 0105563045080 บจ.ไดเม็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักร อะไหล่ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

3627/118  ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,017 0105563045101 บจ.ดีพอิน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

71/139  หมู่บ้าน อรุณทอง ซอย5 ถนน

บางแวก

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,018 0105563045110 บจ.กลอนโด พาวเวอร์ 1 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ

สาธารณูปโภค

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,019 0105563045128 บจ.อินเท็นโซ้ พลัส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ส่ือสาร 171  ตรอกรพสมเด็จพระป่ินเกล้า 15 

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1,020 0105563045136 บจ.ซูภากิจพร็อพ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการ ท่ีดิน 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน สังหาริมทรัพย์ 

และอสังหาริมทรัพย์

1/31  หมู่บ้าน ชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,021 0105563045144 บจ.ออโตโมบิล สตอเรจ ซิสเต็ม 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

และผ้าอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายกัน

77/186  อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

41 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,022 0105563045152 บจ.ไอเก็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนขายส่ือ

โฆษณา

98/37  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,023 0105563045161 บจ.ริชอินโนเทค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์

337/37  ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,024 0105563045195 บจ.อินโนเวช่ัน อิน เดอะ ฟิวเจอร์ 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง 

ให้บริการติดต้ัง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ไอโอที ระบบส่ังงาน

อัจฉริยะ

73  ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,025 0105563045217 บจ.ดับเบ้ิล พี รีเทล จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ

396  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,026 0105563045225 บจ.จรเข้เผือก ไบโอ เพาเวอร์ 2 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ

สาธารณูปโภค

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,027 0105563045233 บจ.เอ.ซี.อินโนเท็กซ์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       13999 ประกอบธุรกิจส่ิงทอ 99/26  ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,028 0105563045241 บจ.เค.เอส.เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส

เซส จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ขาย

ปลีก แม่พิมพ์ วัสดุการพิมพ์ ส าหรับระบบ

การพิมพ์

129  ซอยสุขสวัสด์ิ 14/18 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,029 0105563045268 บจ.เดอะจัสมีน่าเวลเนสเวิลด์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเป็นโฮลด้ิง 4/1  ถนนบางบอน 3 ซอย 5 แยก 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,030 0105563045276 บจ.ริช่ีเพลซพัฒนา 2562 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 667/15  อาคารอรรถบูรณ์ ช้ัน 7 

ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,031 0105563045284 บจ.เอ็มเจ เคบ้ิว ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ 88/83  หมู่บ้าน คาซ่าแกรนด์ สุขาภิบาล 

5 ถนนสายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,032 0105563045314 บจ.ทีม เฉพาะกิจ เซอร์เวย์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจการรับบริการส ารวจอุบัติเหตุ

ให้แก่บริษัทประกันภัย

7  ซอยเทอดไท 90 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,033 0105563045322 บจ.หนองหญ้าไซ ไบโอ พาวเวอร์ 1

 จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,034 0105563045331 บจ.ชัดแจ้ง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58132 ประกอบกิจการจัดท าและจ าหน่าย งาน

เขียน หนังสือ นิตยสาร วารสาร และ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

229/151  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,035 0105563045349 บจ.หนองหญ้าไซ ไบโอ พาวเวอร์ 2

 จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ

สาธารณูปโภค

116/1  อาคารลักซ์ ช้ันท่ี 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,036 0105563045357 บจ.บุญญามีน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์เม้นท์ อาคาร

ท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และ

อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

81  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,037 0105563045365 บจ.ทรู พาวเวอร์ 2020 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศัพย์มือ

ถือ อุปกรณืส่ือสาร

8  ซอยนวธานี 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,038 0105563045373 บจ.สยามดริป จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ เคร่ืองด่ืม ชา

 กาแฟ น้ าผลไม้ สุรา เบียร์ และอาหาร 

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

9  อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9  

ห้องเลขท่ี บี35-36 ช้ันบี ถนนพระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,039 0105563045390 บจ.เดอะวิสดอมทูธเซ็นเตอร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการสถานพยาบาลรับรักษา

ทางทันตกรรม

97  ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,040 0105563045411 บจ.พิภา จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

65/33  อาคารช านาญเพ็ญชาติ บิสเน

สเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,041 0105563045420 บจ.จรเข้เผือก ไบโอ เพาเวอร์ 1 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,042 0105563045438 บจ.สามดรุณ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศสินค้าก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์

218/8  อาคารคอนโดเมโทรพาร์คสาทร 

ตึก แอล เฟส3 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,043 0105563045446 บจ.พลังงานชุมชนไทย จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า/

พลังงาน ท้ังใน-ต่างประเทศ

115  อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจ าเริญ

 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,044 0105563045454 บจ.รีคัฟเวอร์ คาร์ แรพ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับติดฟิล์มเคลือบรถยนต์ 1105/2  ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,045 0105563045462 บจ.คูล ลอนดรี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการซักรีดเส้ือผ้า ซักอบรีดด้วย

เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ

108/45  ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,046 0105563045471 บจ.ล้านล้าน รุ่งโรจน์ วิศวกรรม 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานระบบ

ท่อดับเพลิง/ป้องกันอัคคีภัย/

เคร่ืองปรับอากาศ แบบครบวงจร

49/8  ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,047 0105563045489 บจ.ซีพี มิลเล่ียน พลัส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

559  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,048 0105563045519 บจ.แอลโค พลัส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกการค้า

เคร่ืองส าอาง

1653/1  ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,049 0105563045535 บจ.นาซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ทุกประเภท

299/221  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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1,050 0105563045560 บจ.ดวงเดือน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  และ

งานก่อสร้างทุกชนิด

109  ซอยลาดพร้าว  93 (โชคชัย 3) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,051 0105563045586 บจ.ฟอมอเกน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และผลิต

ส่ือรูปแบบต่างๆเพ่ือการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์

888/169  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,052 0105563045594 บจ.เดลต้า เอ็กซ์ อีสปอร์ต จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       93191 ประกอบกิจการเข้าร่วมและ/ หรือส่ง

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและหรือ

เกมบนระบบทางอีเล็คทรอนิกส์

1  ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย 18 เสรี 2) 

ถนนพระรามเก้า

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,053 0105563045667 บจ.อัฎสรา  เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดต้ัง

ระบบไฟฟ้า

5/403  ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,054 0105563045683 บจ.ภาคิณ เมคเกอร์ กลาส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบการค้า จ าหน่ายกระจก 

อลูมิเนียม ทุกชนิด

474/313  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,055 0105563045705 บจ.ริกก้ี โฟโต้ โปรดักช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการรับถ่ายภาพ 18/155  ซอยอ่อนนุช 80 เเยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,056 0105563045721 บจ.เมทัล ฟอร์มม่ิง โซลูช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวกลาง 

ตัวแทนจ าหน่าย สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์

และเคร่ืองจักรท่ีเก่ียวข้อง

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,057 0105563045748 บจ.บีออนเวลเนส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       32309 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายเคร่ืองออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา

 ชุดออกก าลังกาย

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,058 0105563045756 บจ.ซีวิล อินดิเพนเดนซ์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์

63/1502  ซอยราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,059 0105563045772 บจ.แสงสากลอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไปโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

145/470  หมู่บ้าน พูนสินธานี 1 หมู่ท่ี 3 

ซอยเคหะร่มเกล้า 6 ถนนราษฎร์พัฒนา

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,060 0105563045799 บจ.โกลเด้น ฟรุ๊ต เฟรช จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า ผลิตหรือว่าจ้างผลิต 

จ าหน่ายในประเทศ น าเข้าจาก

ต่างประเทศ น าเข้าเพ่ือส่งออก เก่ียวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม

92/78  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,061 0105563045829 บจ.เคมบริดจ์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

61/55  ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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1,062 0105563045845 บจ.ซาวด์ เวฟ ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการประเภทจ าหน่าย 

ออกแบบ น าเข้า อุปกรณ์บ้าน อัจฉริยะ 

ระบบ ออโตเมติกและระบบแอปพลิเคช่ัน

9/8  ซอยอินทามระ 33 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,063 0105563045853 บจ.ไนซ์ วัน เดฟ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

159/177  หมู่ท่ี 11 ซอย22 ถนน

กัลปพฤกษ์

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,064 0105563045861 บจ.แรบบิอิ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการเเฟรนไชส์ ชา กาเเฟ โกโก้

 ชานมไข่มุก เเป้งมันส าปะหลังสาคู เเละ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

88/1  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 

เเยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,065 0105563045888 บจ.คิง สเปรย์ ดรายอ้ิง เทคโนโลยี

 จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       10761 ประกอบกิจการผลิตกาแฟ 2  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 30 (แยก 3) 

ถนนพระราม 2

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,066 0105563045896 บจ.เพ่ือนดีดี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการบริการแพลตฟอร์ม

เช่ือมต่อระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ขอ

ค าปรึกษา

151/3  หมู่ท่ี 12 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 

ซอย 17 ถนนพุทธมณฑลสาย 3

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,067 0105563045918 บจ.วิศว์อนันต์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการขายส่ง/ปลีก วัสดุใช้

ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ โลหะ อุปกรณ์ระบบ

ท่อ ได้รับค่าตอบแทน

525/156 หมู่บ้านทาวน์พลัสประชาอุทิศ 

ถนนประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,068 0105563045926 บจ.เอฟเอฟ แบลค สตาร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบ กิจการ ติดต้ังระบบไฟฟ้าเดิน

ระบบไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือน

333/249  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย

 30 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,069 0105563045934 บจ.แลมบ์ด้า เอไอ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการจัดท าซอฟต์แวร์

เกมส าเร็จรูป

1  อาคารกลาสเฮาส์ ห้องพี01 ช้ันพี ซอย

สุขุมวิท 25

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,070 0105563045942 บจ.โค้ดคุดี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการผลิตให้เช่า จ าหน่าย ติดต้ัง

 ซ่อมบ ารุง ให้บริการและให้ค าปรึกษาใน

การวางระบบรวมท้ังพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

แอปพลิเคช่ันระบบสารสนเทศ

80  ถนนท่าข้าม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,071 0105563045951 บจ.ดู บาย ฮาร์ท เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้า จัดเก็บ และจัด

จ าหน่าย เคร่ืองส าอาง สกินแคร์ น้ าหอม

และอาหารเสริม

596/93  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,072 0105563045977 บจ.ไทยโกลบอล 2020 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการซ้ือขาย เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และเคร่ืองอุปโภค

บริโภคท่ัวไป

109/19  ซอยราษฎร์พัฒนา 20 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
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1,073 0105563046043 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 8 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ

สาธารณูปโภค

116/1  อาคารลักซ์ ช้ันท่ี 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,074 0105563046051 บจ.แม็ดดาลีน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46414 ประกบกิจการ จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับกาย เคร่ือง

หนัง รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองอุปโภค

337/17  ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,075 0105563046060 บจ.ออลวินพลัส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47190 การขายปลีก ขายส่งนาฬิกา 

เคร่ืองส าอางค์ เเละเคร่ืองประดับ

222  ซอยระนอง 1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,076 0105563046078 บจ.รู้รอบ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการให้บริการจัดส่ือการสอน

และให้ความรู้ด้านธุรกิจ ท้ังแบบออนไลน์

และแบบออฟไลน์

9/173  ซอยลาดปลาเค้า 78 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,077 0105563046086 บจ.กู๊ด อีซ่ี เน็ตเวิร์ค(ไทยแลนด์) 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ระบบสัญญาณ

เตือนภัย

7/107  ซอยปทุมทิพย์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,078 0105563046108 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 1 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,079 0105563046124 บจ.เจน สเปซ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท

2539 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ช้ัน 4 

เอ ห้อง ซี 8

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,080 0105563046132 บจ.จิรภพ ซัพพลาย จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายสินค้างานก่อสร้าง

และติดต้ังระบบโทรคมนาคม

9  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1 ถนน

สุขาภิบาล 5

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,081 0105563046141 บจ.เดอะอินด้ีคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 82/429  ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,082 0105563046159 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 2 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,083 0105563046175 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 5 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,084 0105563046183 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 4 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,085 0105563046221 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 3 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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รหัส

ไปรษณีย์

1,086 0105563046264 บจ.จรูญขนส่ง 2020 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารคนท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

110  ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,087 0105563046281 บจ.สุนทรียภาพ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการถ่ายภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว ตัดต่อภาพและเสียง

58/100  อาคารฟิวส์ โมเบียส รามค าแหง

 ถนนรามค าแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,088 0105563046299 บจ.คาวาเทค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47413 ค้าเคร่ืองเสียง หูฟัง ล าโพง สินค้าประเภท

ไอที โทรศัพย์มือถือ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

74  ซอยรามค าแหง 14 (แม้นเขียน1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,089 0105563046302 บจ.ซีบี โกลบอล เทคโนโลยี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการเว็บไซต์ส่ือกลาง

การติดต่อซ้ือ-ขายสินค้าและบริการผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านระบบ

อีคอมเมิร์ชทุกชนิดทุกประเภท

98  อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาว

เวอร์ ช้ันท่ี 37 ห้อง 3746 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,090 0105563046329 บจ.เอพีที ออแกไนซ์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง 

สถานท่ีเพ่ือจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าและสถานท่ีท่ัวไป

278  ซอยเพชรเกษม 92 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,091 0105563046337 บจ.วิงส์ วิช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       82110 กิจกรรมบริการเพ่ือการบริหารส านักงาน

แบบเบ็ดเสร็จ

130/91  ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,092 0105563046353 บจ.ไฟว์ เอสเธติค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ครีมบ ารุงผิว น้ ามันบ ารุงผิว ยาสะผม 

รวมท้ังผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจ าพวกท า

ความสะอาด

252/20  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,093 0105563046361 บจ.มาดามหงส์ คอสเมติก จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าเคร่ืองส าอาง 47/307  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,094 0105563046388 บจ.ดราก้อนโบ๊ท จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

84  ซอยซอยพระรามเก้า49 ถนนพระราม

เก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,095 0105563046400 บจ.ดิ อร่อย จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

2258/2  ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,096 0105563046418 บจ.หล่ันล้าไม่ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร 114/24  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,097 0105563046451 บจ.แอล แอนด์ ดับบลิว จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 80  ช้ันท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,098 0105563046477 บจ.ทรีอาร์ทส์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการด้านการตลาดให้กับสินค้า

และบริการต่างๆ

52  ซอยพ่ึงมี 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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1,099 0105563046485 บจ.เคพีพี เมทัลเวิร์ค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงงาน กลึง ตัด ประกอบ

 ติดต้ัง แม่พิมพ์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ทุก

ชนิดจากเหล็ก อลูมิเนียม รับจ้างท า 

ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดจาก

โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม

13  ซอยสุขสวัสด์ิ 22 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,100 0105563046507 บจ.โฟร์ บาย ฮันเดรด สตูดิโอ 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       18121 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบงาน 

ส่ือและส่ิงพิมพ์

55  ซอยหัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,101 0105563046515 บจ.พีแอนด์เอส อินเตอร์เทค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก อุปกรณ์ 

เเละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

14/98  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,102 0105563046523 บจ.พี แอนด์ พี เซอร์วิส คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า งานก่อสร้าง

และงานบริการต่างๆ

7  ซอยอินทามระ 27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,103 0105563046531 บจ.ฮาวส์ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

15/96  หมู่บ้าน เวิร์ฟ พระราม 9 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,104 0105563046558 บจ.ธนวิชญ์ วิศวกรรม จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 

ต่อเติมอาคาร บ้าน รวมถึงงานระบบไฟฟ้า

 ประปา

58/44  ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,105 0105563046566 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 6 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       64202 ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 116/1  อาคารลักซ์ ช้ันท่ี 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,106 0105563046574 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 7 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       64202 ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 116/1  อาคารลักซ์ ช้ันท่ี 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,107 0105563046582 บจ.สวยไม่ไหว 2020 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจเป็นส่ือกลางการขายสินค้า 

บริการทางเว็บไซต์ รับท าการตลาด

ออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์

5/204  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,108 0105563046591 บจ.กลอนโด พาวเวอร์ 2 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

116/1  อาคารลักซ์ ช้ัน 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,109 0105563046604 บจ.ลองแลร้อยล้าน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 20/81  ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,110 0105563046612 บจ.ทีแอนด์บี ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิป

เมนท์ จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       46422 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อาทิเช่น หลอดไฟ 

โคมไฟ

1/43  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 60/1 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,111 0105563046621 บจ.ซีเอฟที คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ซ้ือ ผลิตวัสดุ 

และอุปกรณ์การก่อสร้าง

77/353  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,112 0105563046639 บจ.ช.กิจถาวรคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขายหรือผลิตวัสดุ 

และอุปกรณ์การก่อสร้าง

77/353  ถนนจตุโชติ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,113 0105563046647 บจ.ฮุ่ย จี เรียล เอสเตท จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์

1035/1032  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,114 0105563046655 บจ.ดี.ดี. ดังค์ ปร้ินท์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือโฆษณา ท าป้าย 33  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,115 0105563046663 บจ.คนกันต์เอง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       90002 ให้บริการพิธีกรเเละงานโชว์ท่ัวไป นักร้อง 

นักเเสดง ตลอดจนตการเเสดงตามท่ี

สาธารณะต่างๆ

88/58  ซอยโยธินพัฒนา 11 เเยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,116 0105563046671 บจ.โฟร์พี เอ็มพาวเวอร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47219 ขายปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้า

อุปโภคบริโภค สินค้าอ่ืนๆ

268/7  ซอยพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,117 0105563046680 บจ.อันมา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46323 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหร่ี

และยาสูบทุกชนิด ในรูปแบบขายส่งและ

ขายปลีก

อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ช้ัน 24 เลขท่ี 

26/56  ถนนนางล้ินจ่ี

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,118 0105563046698 บจ.บีเอสเค บิสซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด

93,95  ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,119 0105563046701 บจ.คนโปรดของจักรวาล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือขายสินค้าทุก

ประเภทโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน

ระบบเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ต

102  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,120 0105563046710 บจ.ไอซ์ ไอรดา จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย เส้ือผ้า

แฟช่ันสตรีและเส้ือผ้าแฟช่ันบุรุษ รวมท้ัง

เส้ือผ้าอ่ืนๆ ทุกชนิด

431/49  ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,121 0105563046728 บจ.บุญภูวรัญญ์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46599 ค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกล เคร่ือง

เคหะภัณฑ์ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา วัสดุก่อสร้าง

39/17  ซอยนาคราช แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,122 0105563046736 บจ.พันจากรกิจ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และรับ

ออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก

68/164  ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,123 0105563046744 บจ.แอร์ สเปซ อาร์คิเทคท์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการด้านออกแบบ 

การบริหารงานก่อสร้าง การบริหาร

โครงการด้านสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมภายใน

770/126  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส
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1,124 0105563046752 บจ.ปลูกจากดิน แลนด์สเคป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการท าการเกษตร จ าหน่าย

ต้นไม้ จ าหน่ายปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ทาง

การเกษตรทุกชนิด

78/24  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,125 0105563046761 บจ.จ๊อบพาสปอร์ต อีสเทิร์น จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       70209 ให้ค าปรึกษาในด้านการจัดองค์กร รับจ้าง

เหมาแรงงาน(มิใช่ธุรกิจจัดหางาน)

90/39  อาคารสาธรธานี 1 ช้ัน 15 ห้อง 

15ดี ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,126 0105563046779 บจ.หยวน ยู เทรดด้ิง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์ด่วน 17/103  หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,127 0105563046809 บจ.เพชร ไบโอ อีเนอร์จี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,128 0105563046817 บจ.คอมพานี พี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       69200 บริการเก่ียวกับบัญชี/ท า/ตรวจสอบบัญชี 

ปรึกษาด้านบัญชี

100  ซอยบางแวก 26 แยก 7 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,129 0105563046825 บจ.โกโซล ไบโอเทค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า 111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,130 0105563046841 บจ.บิวต้ี-ตรอน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้า สินค้าเเละ

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

32/79  หมู่ท่ี 4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,131 0105563046868 บจ.ทรัพย์กังวาล เซ็นเตอร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการ ติดตามทวงถาม เร่งรัด

หน้ีสิน ติดตามยึดรถ อายัดทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ช าระหน้ี

1/36  ซอยโพธ์ิ 3 แยก 3 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,132 0105563046876 บจ.ซี.พี.ออโต้ เพนท์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการซ่อมเเซมบ ารุงรักษาตัวถัง

 พ่นน้ ายากันสนิมเเละงานสีให้กับ

ยานพาหนะทุกประเภท

49  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 เเยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,133 0105563046884 บจ.เอ เบสท์ เพอร์เฟคท์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 268  ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,134 0105563046892 บจ.เอ เบสท์ ยูนิต้ี ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 268  ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,135 0105563046906 บจ.เบาน์ต้ี บรอล จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       32409 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบผลิตเกมส์

และจัดจ าหน่าย

32  ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,136 0105563046914 บจ.หงษ์ธนพนธ์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการน าเข้าจ าหน่ายไม้ ไม้อัด

ทุกชนิด

82/238  หมู่ท่ี 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,137 0105563046922 บจ.เอส. สาคร จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย อาหาร 

อาหารส าเร็จรูป

77/149  อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 35

 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,138 0105563046931 บจ.พระนครเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุก

ประเภท

1/49  ซอยพระยาสุเรนทร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,139 0105563046949 บจ.นิธิศธารา จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการจ าหน่าย เรือ อะไหล่ เรือ 

เคร่ืองยนต์ เบ็ดตกปลา

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ช้ันท่ี 

25 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,140 0105563046957 บจ.เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายสินค้าตามวัตถุท่ี

ประสงค์ให้แก่บุคคล นิติบุคคลส่วน

ราชการ และองค์การของรัฐ

86/131  ซอยรามค าแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,141 0105563046965 บจ.ไอแบ็ก เอเซีย จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซ่ึง

สินค้าก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์

2  ซอยพระรามเก้า 49 (ถนนเสรี 6) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,142 0105563046981 บจ.ต้ัม ออโต้แม็กซ์ ไทร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็ก์

รถยนต์และใหม่ ยางรถยนต์เก่าและใหม่ 

อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

23/6  ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,143 0105563046990 บจ.รักษาความปลอดภัย ดับเบ้ิล 

เอส จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย ทุกประเภท

1377  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,144 0105563047023 บจ.คงสุนทร โปรเจกต์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์จราจรทุก

ประเภท

898/44  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,145 0105563047031 บจ.อิทติคอน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองเล่น

วีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

635-637  ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,146 0105563047040 บจ.ธนาวรรณ แพคเกจจ้ิง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       17020 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายกล่อง

กระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ กระดาษรูฟ 

และบรรจุภัณฑ์ กระดาษแข็งลอนลูกฟูก 

และกระดาษแข็ง

5-7  ซอยจันท์ 43 แยก 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,147 0105563047082 บจ.เอ็กซ์ตรีม สปอร์ต มาร์เก็ตต้ิง 

เวนเจอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน

137  ซอยสุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,148 0105563047091 บจ.เวก้า ซิสเต็มส์ วอช เทคโนโลยี 

เอเชีย-แปซิฟิก จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       27501 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ออกแบบ 

ติดต้ัง เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองอบผ้า ทุกชนิด 

ทุกประเภท

731/18  ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,149 0105563047139 บจ.ต้นกล้า ณิชกานต์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการร้านขายปลีกนาฬิกา

แว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

55/5  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,150 0105563047147 บจ.หม่ืนอัสสะ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 918  ถนนพระราม4 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,151 0105563047171 บจ.ยูนิโค้ด จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการบริการพัฒนา

แอพพลิเคช่ัน เว็บไซน์ เทคโนโลยีดิจิทัล 

บริหารโครงการด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล

225  ซอยนาคนิวาส 16 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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1,152 0105563047180 บจ.ซี-เทค เอ็นจิเนียร่ิง (2017) 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอะไหล่

รถยนต์ทุกชนิด

231,233  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 71 

ถนนพระรามท่ี 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,153 0105563047198 บจ.ยูนิคแคร์ สเตชัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการให้บริการนวดสปา ทุก

ประเภท

2/12  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,154 0105563047201 บจ.พีพี เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคเพ่ือสุขภาพทุกชนิด

19/25  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,155 0105563047228 บจ.พีพีดีดี ดีลเลอร์เมด จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เเละ

จ าหน่าย เคร่ืองมือ เเละอุปกรณ์ทางการ

เเพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท

28/4  หมู่บ้าน สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81 

ถนนมาเจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,156 0105563047244 บจ.พีดี มาร์เก็ตต้ิง อินโนเวท จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการท าตลาด ประเภทส่ือ

ออนไลน์ เป็นผู้เเทนทางการตลาด วาง

เเผนการตลาด

50/228  หมู่บ้าน มัณฑนา พระรามเก้า

ศรีนครินทร์ ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,157 0105563047252 บจ.ทองเดือนห้า จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจการจัดซ้ือ/จ าหน่ายต้นไม้ทุก

ชนิดทุกประเภท

8/76  หมู่ท่ี 5 ซอยท่านผู้หญิงพหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,158 0105563047279 บจ.เอลิทสไตเลอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตเส้ือผ้าช้ันนอก(ยกเว้น

เคร่ืองแต่งกายจากขนสัตว์)

157  ซอยเจริญนคร14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,159 0105563047317 บจ.เจอาร์ โกลเบิล จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองกีฬา 

จักรยาน เส้ือผ้า รองเท้ากีฬา จักรยาน  

อุปกรณ์ต้ังค่ายพักแรม

63  อาคารโครงการเอส เวย์ พลัส  ห้อง

เลขท่ี เอ5 ถนนราชพฤกษ์

แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,160 0105563047325 บจ.เอริค เทรเชอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา 95  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,161 0105563047333 บจ.ไอยรา คลีนน่ิงอินโนเวช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการรับจ้างท าความสะอาด 

ก าจัดแมลง และสัตว์อ่ืน

30  ซอยชัยพฤกษ์ 23 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,162 0105563047350 บจ.บี แอนด์ ที ซิสเต็มส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย บ ารุงรักษา 

ติดต้ังระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

594/151  หมู่บ้าน เฮ้าส์ เดอะ ฮัมบูร์ก 

ถนนหทัยราษฎร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,163 0105563047376 บจ.ไวด์ดอท โกลบอล จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม

206  ซอยวชิรธรมสาธิต 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,164 0105563047406 บจ.เอสบี พลัส เทรดด้ิง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ ทาง

อุตสาหกรรม การจัดน้ าเสีย

14  ซอยประชาอุทิศ 81 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,165 0105563047414 บจ.ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ โซลูช่ันส์

 (ประเทศไทย) จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งและบริการจัดการ

คลังสินค้า

93/1  อาคารจีพีเอฟ วิทยุ  ห้องเลขท่ี 

201,202 และ 1004 ช้ันท่ี 2 และ ช้ันท่ี10

 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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1,166 0105563047422 บจ.เกท เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการการสอน

ภาษาต่างประเทศและสินพิเศษวิสามัญอ่ืนๆ

286/4  ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,167 0105563047473 บจ.สปายกลาส พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง 

เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ซ่ึงอาคาร โรงงาน

414/115  หมู่บ้าน ร่ืนฤดี 6 ถนนเลียบ

คลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,168 0105563047490 บจ.รักษาความปลอดภัยราชาโยค 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาควา

ปลอดภัยแบบครบวงจร

171,173  ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,169 0105563047503 บจ.มหาชัยสองจุดห้า จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืน

187  ถนนสิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,170 0105563047511 บจ.เอสจี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ รีโน

เวท จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

98/164  ถนนศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,171 0105563047538 บจ.พาวเวอร์ โปรตีน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการร้านค้า จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บ ารุง

สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ทุกชนิด

25  ช้ันท่ี 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,172 0105563047546 บจ.ซิบ อะราวด์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       58111 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายหนังสือ

เรียน

11/33  ซอยพหลโยธิน 48 แยก 5 ถนน

พหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,173 0105563047571 บจ.ดับบลิว เอส ซี เอ็นจิเนียร่ิง 

โปรดักส์ จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการ จ าหน่ายรถโฟร์ค ลิฟท์ 

และจ าหน่ายอะไหล่ รถยก โฟร์ค ลิฟท์ 

ทุกระบบ ทุกช้ินส่วน

464/328  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,174 0105563047589 บจ.ไทม์ คอลเลคช่ัน 2020 (ไทย

แลนด์) จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป นาฬิกา 388  ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,175 0105563047601 บจ.พาโนวิต้า จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม และจัดจ าหน่าย

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,176 0105563047619 บจ.สไมล์แฮร์แคร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต บรรจุ และจัด

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก รวมถึงการให้

ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม

75/5  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,177 0105563047627 บจ.ดาต้า การ์เดียน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา การจัด

โครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

98  ซอยอารี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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1,178 0105563047651 บจ.เบต้า สเปซ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       96202 ประกอบกิจการบริการเคร่ืองซักผ้า 76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,179 0105563047660 บจ.54 เพาเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 224/134  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,180 0105563047678 บจ.พี.ดับบลิว.อินเตอร์พลัส จ ากัด 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 คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภท

 กาเเฟ น้ าผลไม้

194/15  หมู่ท่ี 11 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,182 0105563047708 บจ.มันเดย์ ซัพพลาย จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป เวชส าอาง 22  ซอยราษฎร์อุทิศ 20 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,183 0105563047716 บจ.สตูดิโอ แพลแอนด์โค จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกรรมการออกแบบและ

ตกแต่งภายใน

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,184 0105563047732 บจ.ก็อตทาโก จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       63120 ประกอบกิจการเวบท่า 99/454  ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,185 0105563047759 บจ.มหาเฮงวานิช  365 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เฟอร์นิเจอร์

 เคร่ืองใช้ครัวเรือนทุกประเภท

144  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,186 0105563047767 บจ.อิทส์ไมน์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       74101 ให้บริการออกเเบบเเละจ ากัดท า ออก

เเบบภายในอาคาร ออกเเบบผลิตภัณฑ์ 

วัสดุเเละส่ือส่งเสริมการขาย

328  ซอยบางเเค 3 ถนนบางเเค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,187 0105563047783 บจ.โกแอคเน็คซ์เจน จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

189  ซอยนวธานี 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,188 0105563047791 บจ.รติญา เทรดด้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ขาย 

ผลิตภัณฑ์ฝา ส าหรับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

ทุกประเภท

758/264  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 57 ซอย

พัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,189 0105563047805 บจ.โอเพนวิงส์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       60101 ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิต จัดท า

รายการวิทยุ

55/5  หมู่บ้าน กลางเมือง ซอยลาดพร้าว 

88 (อรพิน) ถนนลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,190 0105563047813 บจ.รีแล็กซ์ นาว จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

ต่างๆ นวดเพ่ือสุขภาพ

82/235  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,191 0105563047821 บจ.ลาภผลล็อตโต้ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       92001 เป็นตัวแทนตจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

และจ าหน่ายสลากทุกชนิดท่ีรัฐบาล

ออกจ าหน่าย

23  ซอยสมเด็จพระจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,192 0105563047848 บจ.เอ็น แอนด์ พี ควอลิต้ี จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       70209 1. บริการรับเป็นท่ีปรึกษาเเละให้ค าเเนะ

น าเก่ียวกับการตลาด การผลิต เเละการ

จัดจ าหน่าย

219/26  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,193 0105563047856 บจ.วี อนนต์ กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายสินค้าเวชส าอาง ยาดมสมุนไพร 

ยาน้ า ยาหม่อง ยาดม พิมเสน ฯลฯ

94/305  ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,194 0105563047864 บจ.วาน่า บีพี เซลส์แอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู

หน้าต่างและอ่ืนๆท่ีคล้ายกัน

166  ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,195 0105563047872 บจ.ดอท อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซิบิช่ัน

 จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างจัดการ

แสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

80/152  ซอยนวมินทร์ 87 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,196 0105563047902 บจ.สหชาร์เตอร์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการด้านท่ีปรึกษางานด้าน

บริหารจัดการธุรกิจต่างๆ

135/32  ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,197 0105563047911 บจ.บิตคอยน์ แอดดิคท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       63912 ประกอบกิจการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านเฟสบุ๊ค เพจ ปิตคอยน์ แอคดิคท์ ไทย

แลนด์

37/59  ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,198 0105563047929 บจ.แฟลช เทค 2020 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการบริการซ่อมแซ่มเคร่ืองล้าง

จาน เคร่ืองล้างแก้ว อุปกรณ์หัวจ่ายน้ ายา

ล้างจาน ล้างแก้ว และอะไหล่อุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

220  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,199 0105563047937 บจ.หนุ่ยอนันต์ เมเนจเม้นท์ 888 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา ถมดิน ทราย หิน

 ลุกรัง กรวดทุกชนิด ทุกประเภท รวมท้ัง

จ าหน่าย ดินส าหรับถมดิน ทราย หิน ลุก

รัง กรวดทุกชนิด ทุกประเภท

109/168  หมู่บ้าน เดอะ คิวบ์ สเตช่ัน 

รามอินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,200 0105563047953 บจ.ดวงตะวัน อินเทลลิเจนท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการขายบ้านส าเร็จรูป ระบบ

โมดูลาร์ รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบการ

ติดต้ังท้ังหมด

321  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,201 0105563047961 บจ.แร็พกราฟ ไซน์เวิร์ก จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       74109 บริการออกแบบ ติดต้ังสติกเกอร์ ฟิล์มกัน

รอยและกันแดด

39  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,202 0105563047996 บจ.มิตร ดีไซน์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ผลิต จ าหน่าย บริการ

ออกแบบ ให้เช่า ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ของ

ตกแต่ง วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน อ่ืนๆ

136  ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,203 0105563048020 บจ.พรสุนันท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ห้องพัก ประกอบกิจการโรงแรม และเวอร์

วิสรูม

34  ซอยอ่อนนุช 36 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,204 0105563048038 บจ.โอเซ่ียนนิค อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรด จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ผัก 

ผลไม้ อาหารสด อาหารแช่แข็ง ทุกชนิด

ทุกประเภท

123/2  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,205 0105563048119 บจ.เดอะสตาร์มายเลิฟทัวร์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดสัมมนา จองต๋ัว

เคร่ืองบิน จองโรงแรม จองรถเช่า รับท าวี

ซ่า เช่าไกด์ รับจัดทัวร์

46/12  ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,206 0105563048127 บจ.อีลีท ลักซ์ชัวร่ี ลีฟว่ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68201 นายหน้า ซ้ือ ขาย ฝาก เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

273/270  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,207 0105563048143 บจ.ทริปเปิลเอส ออยล์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46106 เป็นตัวแทนจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส่ิง

ทอ อุตสาหกรรม สเปรย์หล่อล่ืนเคร่ืองจักร

 เคมีน้ า ระบบน้ าใน จารบียืดอายุการใช้

งานของเคร่ืองจักร

16/41  ซอยรามค าแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,208 0105563048186 บจ.พี แอนด์ เอ็ม (2020) จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46622 การขายส่ง เคร่ืองเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง 153/7-8  ถนนด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,209 0105563048208 บจ.คาริสม่า คอร์ป. จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการค้าผลิตส่ือโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์

30/182  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,210 0105563048216 บจ.นพรัตน์เพ้นท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

295  ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,211 0105563048224 บจ.เอสเอชดับบลิว โฮลด้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       64201 ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทจ ากัด 

บริษัทมหาชนจ ากัด กิจการร่วมค้า และ

เงินลงทุนอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ

455  ซอยนนทรี 14 แยก 11 (โรงโอ่ง) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,212 0105563048241 บจ.ขุนเด เอเจนซ่ี จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 678  ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชร

เกษม

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,213 0105563048267 บจ.พรีซิช่ัน เมดิคอล อินิชิเอทีฟ 

กรุ๊ป จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย 

วิตามิน อาหารเสริมทุกชนิด เคร่ืองมือ

แพทย์ทุกชนิด

225/66  ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,214 0105563048275 บจ.โวดา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

32  ช้ันท่ี 2 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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1,215 0105563048305 บจ.ซีซีที เทคโนโลยี จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       62012 ให้บริการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและโซลูช่ันแบบครบวงจร

ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรมยานยนต์

 ตลอนจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ

ของลูกค้าหรือตามความต้องการของลูกค้า

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,216 0105563048313 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท แวค จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการ จัดหา น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ 

เคร่ืองจักรอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม ช้ินส่วน

981/146  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,217 0105563048321 บจ.นวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

เทคโนโลยีเกษตร จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย เก่ียวกับสินค้า

เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน

และการเกษตร

66  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,218 0105563048330 บจ.อะเทเลียร์ อานเซอร์ โฟร์ต้ีทู 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา เเละบริการ

ด้านท าการตลาด เเละประชาสัมพันธ์

110/6  ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,219 0105563048356 บจ.ปัญน์ศรัทธา จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม อาหารเสริม และเคร่ืองส าอาง 

ทุกชนิด

88/113  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,220 0105563048364 บจ.แอลเค ซิสเต็ม จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการจ าหน่าย กระดาษสติก

เกอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯ

96/14  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,221 0105563048399 บจ.ซีเอสอี.กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       85499 ให้ค าเเนะน าการศึกษาต่อต่างประเทศ 

เป็นตัวเเทนติดต่อสถานศึกษาเเละจัดส่ง

บุคคลไปศึกษาต่อต่างประเทศ

1/166  หมู่บ้าน เวนิส ดี ไอริส ซอยวัช

รพล 2/7

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,222 0105563048402 บจ.แมจิกฟ็อกซ์ สตูดิโอ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิ

เมช่ันและเทคนิคพิเศษ

139  ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,223 0105563048411 บจ.ทรูเฟรนด์2020 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       10761 ผลิต จ าหน่าย ส่งออก น าเข้า กาแฟ

ส าเร็จรูป กาแฟบด และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การชงกาแฟ

157  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,224 0105563048429 บจ.ไคโก ไลฟ์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับด้าน

ธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่น

933/1-7  ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,225 0105563048437 บจ.ซันม่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังสถานีเครือข่าย

โทรศัพท์ เสาอากาศโทรศัพท์

49/293  ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,226 0105563048445 บจ.ฮอว์คอาย มารีน เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       79120 ให้บริการน าเท่ียวท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

429/37  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,227 0105563048470 บจ.เอ็มบี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

139  ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,228 0105563048500 บจ.24 แฮปป้ีเนส จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ทุกชนิด

111/43  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,229 0105563048518 บจ.สตาร์แอร์ซาวด์ ตล่ิงชัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการตรวจ ซ่อม 

วิเคราะห์ ออกแบบ ดัดแปลง ท าความ

สะอาดแอร์รถยนต์

15/15  หมู่ท่ี 3 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,230 0105563048526 บจ.โกลบอลกราฟีนแอดวานซ์

เทคโนโลยี จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       07299 ประกอบกิจการแปรรูปมลพิษจาก

โรงไฟฟ้าให้เป็นแร่ธาตุ พัฒนากากข้ีเถ้า

จากโรงไฟฟ้าเพ่ือแปรรูปเป็นแร่กราฟีน

7  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,231 0105563048534 บจ.ศิริ คอสเมดิกา แลบ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อาหารเสริม 

ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ

300/60  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 43 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,232 0105563048551 บจ.เดอะวิชช่ันนิสต์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย รวมถึง

น าเข้าและส่งออกเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

224  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,233 0105563048569 บจ.เอ็นเค ไชน่ิง กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า

เคร่ืองส าอาง จ้างผลิตสินค้าเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว อาหารเสริม

9/11  ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,234 0105563048585 บจ.เพาเวอร์แม็กซ์ เทเลคอม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายและให้บริการ

ติดต้ังหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบ

โทรคมนาคม

113/20  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,235 0105563048593 บจ.ตรีกุล ออฟฟิเชียล จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ 

ผลิต และจ าหน่าย เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับทุกประเภท

16  ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,236 0105563048615 บจ.เอ็มวีพี แล็บ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม 

เสริมสวย และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความ

สวยงาม

944/1  ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,237 0105563048623 บจ.โซ นูเทรียนท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 559/121  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,238 0105563048658 บจ.กุนเทอร์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47524 ปรกอบกิจการจ าหน่ายปลีก-ส่งวัสดุ

อุปกรณ์ อลูมิเนียมเฟรม เคร่ืองมือช่าง 

และอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเก่ียวข้อง

64/238  ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,239 0105563048682 บจ.ซิลเวอร์เชค (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายเคร่ืองประดับ ทอง 

นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน ท้ัง

แท้และเทียม

2411/43  หมู่บ้าน ราชาวิลล่า ซอย

ลาดพร้าว 67/2 ถนนลาดพร้าว

แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,240 0105563048704 บจ.คิด ดี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้าน

การตลาด การท าแบรนด์สินค้า

473  ซอยประวิทย์และเพ่ือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,241 0105563048712 บจ.แชปเตอร์ 64 คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด

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 เซอร์วิส จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านอาหาร เบเกอร่ี กาแฟ

สด เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด 

จ าหน่ายภายใต้แบรนด์ตนเอง

85/82  ซอยเสรีไทย 9 แยก 2-3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,243 0105563048739 บจ.วันสไมล์สตาร์ ออโต้สปอร์ต 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับจ้าง ซ่อม เคาะ พ่นสี

รถยนต์ทุกชนิด

442  ซอยสุขุมวิท 93 แยกพ่ีงมี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,244 0105563048747 บจ.เอ็นไวรอน โปรเจ็คส์ (ไทย) 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค และบริการขนส่งท้ังในและ

ต่างประเทศ

52/17  อาคารเบเวอร์ล่ีทาวเวอร์ ถนน

สุขุมวิท 11

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,245 0105563048755 บจ.เพ็นกวิน ออนไลน์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

และจัดการทางธุรกิจ

354  ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,246 0105563048763 บจ.เดต้า ดี อาร์ ไอ วี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       63111 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านการก ากับ

ดูแลข้อมมูล การบริหารจัดการข้อมูล 

และบริหารระบบสารสนเทศ

12  ซอยศาลธนบุรี 17 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,247 0105563048780 บจ.อาร์บีริชเทรดด้ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย สเปรย์

ฆ่าเช้ือโรค สเปรย์ปรับอากาศ สเปรย์ฆ่า

เช้ือโรค (โรงพยาบาล)

99/229  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,248 0105563048798 บจ.ทีดีลักซ์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านน้ าชา 70/171  หมู่ท่ี 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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1,249 0105563048801 บจ.พงษ์ศิริออโต้ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการอู่ซ่อมเคร่ืองยนต์ทุกชนิด

ทุกประเภท

1293/150  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,250 0105563048810 บจ.ทริลเล่ียน เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

399/478  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,251 0105563048852 บจ.เดอะ พรอสเพอร์ เดเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก บังกะโล 

โรงแรม รีสอร์ท

12  ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,252 0105563048917 บจ.ละเมียด สโตร์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบธุรกิจค้าเคร่ืองอุปโภค บริโภค 1163-1165  ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,253 0105563048984 บจ.เดอ เอ็ม วัลเลย์ ฟาร์ม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       01139 ประกอบกิจการเพาะปลูกพืชผลทางการ

เกษตรทุกชนิด แปรรูป รับบริการแปรรูป 

สินค้าผลผลิตทางการเกษตร

108  ช้ันท่ี 2 ซอยบางขุนนนท์ 10 ถนน

บางขุนนนท์

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,254 0105563049000 บจ.วิธไทย จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศเเละต่างประเทศ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,255 0105563049026 บจ.แร่เบฟเวอเรจ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายน้ าแร่ 22/29  ซอยลาดพร้าว 21 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,256 0105563049051 บจ.สเต็กลอฟท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมถึงการ

ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ขนส่ง และ

ให้บริการด้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม

1133   ห้องเลขท่ี เอ็ม ซอยลาดพร้าว 94 

(ปัญจมิตร) ถนนอินทราภรณ์

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,257 0105563049069 บจ.เมทัลอิควิปเม้นท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์อะไหล่ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

64  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 

แยก 12-1

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,258 0105563049077 บจ.วี คอนเนคต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย และรับ

เป็นตัวแทนจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 27) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,259 0105563049093 บจ.ฟันเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ครบวงจร

 จัดงานเล้ียง และจัดงานทุกรูปแบบ

99/222  ซอย01 ถนนกาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,260 0105563049123 บจ.เอ็มพลอยย้ิม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

ด้านการจัดการทางการเงิน

101/12  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,261 0105563049131 บจ.บีอาร์แอลเอ็นฟู้ดอินดัสทรี 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย ผงปรุงรสแกงเขียวหวาน แกง

กะหร่ี วอสต้มย า พร้อมปรุง

772/163  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,262 0105563049158 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็น สตีล กรุ๊ป 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       25122 ประกอบกิจการรับจ้างท าถังแก๊ส ผลิตถัง

แก๊ส และรับเช่ือมโลหะทุกชนิด

10/312  หมู่บ้าน พิศาล โครงการ 19 

ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,263 0105563049174 บจ.เวิร์ค 66 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับท า ออกแบบ การผลิต 

บริหารงาน การตลาด ประชาสัมพันธ์ การ

เป็นท่ีปรึกษา

66  ซอยหัวหมาก 27 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,264 0105563049191 บจ.เอิร์ธไชน์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       32409 ประกอบธุรกิจเขียนแบบสร้าง และขาย

เกมส์ ระบบออนไลน์

160/29  ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,265 0105563049204 บจ.พริตต้ี เกม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาแรงงาน 9  ซอยรามอินทรา 5 แยก 15 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,266 0105563049239 บจ.สตีม แลบส์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการสอนการผลิตหุ้นยนต์ 230/5  ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

1,267 0105563049255 บจ.บีท คราฟท์ แอนด์ ครีเอทีฟ 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       46421 ประกอกบิจการน าเข้า ผลิต และจ าหน่าย

เคร่ืองเสียง อุปกรณ์ประกอบติดต้ังระบบ

เสียง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และ

อุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

5  อาคารฟอร์จูนทาวน์  ห้องเลขท่ี 044 

ช้ันท่ี 3 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,268 0105563049263 บจ.สยามแซนิไทซ์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิต ขายส่ง ขายปลีก

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ เคมีภัณฑ์

324/33  ช้ัน 1  อาคารบางนาเรสซิเด้นช์ 

ถนนสรรพาวุธ

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,269 0105563049280 บจ.4พีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

ทุกประเภท

199  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 15/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,270 0105563049298 บจ.บี.โอ.ที เคมี เทรดด้ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ายาเคมีทุกชนิด 13  ซอยเพชรเกษม 38 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,271 0105563049310 บจ.อาร์เอ็นพี 2020 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการงานก่อสร้างโรงงาน งาน

ก่อสร้างสะพาน

418/123  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,272 0105563049328 บจ.เคทีพี เอ็กเซลเลนซ์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปดภค บริโภค

82/140  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,273 0105563049336 บจ.วี. โลจิสติกส์ โซลูช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด

2299/2  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,274 0105563049379 บจ.เบซเตอร์แพลน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการเก่ียวกับการน าเข้า ส่งออก

 ผลิต และจัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

หน้ากากอนามัย

668  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,275 0105563049409 บจ.ต่อต่อ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ก ากับ ตัดต่อ 

บันทึกเสียง จัดสร้าง จัดจ าหน่าย 

ภาพยนต์ ฯลฯ

92  ซอยอ่อนนุช 51 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,276 0105563049417 บจ.เอสต้า ลอว์ โซลูช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 2  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,277 0105563049441 บจ.เอ็ม-ไซน์ ออล คัลเลอร์ส จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       58191 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอ่ืนๆ

ลงบนส่ือต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

358/5  หมู่บ้าน เคหะร่มเกล้า หมู่ท่ี 4 

ถนนเคหะร่มเกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,278 0105563049450 บจ.อุมมีอาบี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ

 ขายฝาก จ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์

1, 3  ซอยรามค าแหง 12 แยก 1 ถนน

รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,279 0105563049468 บจ.เค้ก เวิลด์ เคเทอร่ิง เชน เมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       46316 ประกอบกิจการขายส่งขนมเค้ก 88/171  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,280 0105563049484 บจ.ธ.ภูมิพัฒน์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการจ าหน่ายต้นไม้ เมล็ดพันธ์ุ

ต้นไม้ ทุกชนิด ทุกประเภท

283  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,281 0105563049492 บจ.โบนิตา จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการขายส่งของใช้ในครัวเรือน

ท่ีท าจากส่ิงทอ

468/123  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,282 0105563049514 บจ.ไบโอ-เทค แอดไวซอร่ี จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการบริการฆ่าเช้ือในท่ีอยู่อาศัย

 อาคาร ตึก สถานท่ีก่อสร้างอ่ืน

10  ซอยรามค าแหง 160 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,283 0105563049522 บจ.เอชพฤกษ์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา รับ

ฝึกอบรม  ฝึกสอน และสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

7  ซอยจันทน์ 16 แยก 14 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,284 0105563049549 บจ.เอส เอ็น คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 5/49  ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,285 0105563049565 บจ.4289 โปรแอ๊คทีม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       69200 บริการรับท าบัญชีและให้ค าปรึกษาด้าน

บัญชี

6/60  ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,286 0105563049573 บจ.หัวกระทิ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       73101 ให้บริการด้านการวางกลยุทธ์ตลาด

ออนไลน์ การโฆษณา

607  ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,287 0105563049603 บจ.พีเอ็มซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร 

โทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกประเภท

 เช่น เคส ท่ีชาร์จแบต เป็นต้น

444  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ห้อง

เลขท่ี 4C05 ช้ันท่ี 4 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,288 0105563049611 บจ.เจียดี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       16230 ประกอบกิจการออกแบบและผลิตกล่องไม้

 ลังไม้ ช้ันวางของเพ่ือการขนส่งสินค้าท่ีท า

จากวัสดุต่างๆ

70/153  ซอยประชาอุทิศ 113 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,289 0105563049638 บจ.ค็อช แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47721 จ าหน่าย ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมทุก

ประเภท

7/98  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,290 0105563049646 บจ.เพาเวอร์สตอร์มเอ็นจิเนียริง 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังอุปกรณ์ 

ระบบส่ือสาร และโทรคมนาคม

95/373  หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค 22 

ถนนสุวินทวงศ์

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,291 0105563049654 บจ.เอ็น แอนด์ เอ เมดิคอล 

เซอร์วิส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคร่ืองมือเเพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ทางวิทยาศาสตร์

36/13  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,292 0105563049689 บจ.พีเอดีอาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด

9/75  ซอยลาดปลาเค้า 79 ถนนลาดปลา

เค้า

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,293 0105563049697 บจ.แกรนด์ เวลเนส เมดิคอล 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 130  ซอยศูนย์การค้าแฮปป้ีแลนด์ 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,294 0105563049719 บจ.2481 ดีไซน์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการ ซ้ือมา-ขายไปวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

25/149  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 82 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,295 0105563049727 บจ.สวนพลู เพลส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

817  ซอยซอยพัฒนาการ 74 ถนน

พัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,296 0105563049751 บจ.เฮอ แอนด์ ฮิม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการจัดหาคู่ 46/77  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,297 0105563049778 บจ.พิเพ้ิล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       31003 การผลิตฐานรองท่ีนอนและท่ีนอน 1095/16  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,298 0105563049808 บจ.วีแคน อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

293/144  ซอยร่มเกล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,299 0105563049824 บจ.ซีบีพีที โฮลด้ิงส์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       66121 ซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

59/848  ซอยนิมิตรใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,300 0105563049841 บจ.ทีวีที แคปปิตอล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการรถยนต์ ตู้ รับ-ส่งคน

โดยสารไปตามสถานท่ี

289  หมู่บ้าน จุฑาทองวิลล่า ซอยเพชร

เกษม 63

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,301 0105563049859 บจ.ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลด้ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       64202 ลงทุนในหุ้น ตราสารหุ้น และตราสารหน้ี 

ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ

นิติบุคคลอ่ืน

725  อาคารเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 134 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,302 0105563049867 บจ.เดอ ไวเทิล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47219 จ าหน่าย สารวัตถุดิบในการผลิต อาหาร

เสริม เคร่ืองส าอาง บรรจุภัณฑ์

168/21  ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,303 0105563049883 บจ.วี ทู เอ็ม ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายผงสี

และเคมีภัณฑ์ต่างๆท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

พลาสติกและสี

82/25  ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 25 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,304 0105563049891 บจ.66 บอด้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       45201 การบริการบ ารุงรักษาและการซ่อมยาน

ยนต์ฯ เช่นการซ่อมเคร่ืองยนต์

72  ซอยก านันแม้น 7 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,305 0105563049913 บจ.ตฤณยดา จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ท่ีพักค้างคืนและ

รายวัน และรายเดือน

90  ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,306 0105563049921 บจ.ทรานส์ อินโฟ โกลบอล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และ

ให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

ระบบในรูปแบบ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

1999/29  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,307 0105563049930 บจ.ไทยธรรมรักษ์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารบ ารุง

สุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ทุกชนิด

143/78  ซอยรามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,308 0105563049948 บจ.47 นอร์ธ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

649  ซอยเพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,309 0105563049972 บจ.ลัคซูร่ี ลิฟว่ิง เอส.อี.เอ. จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก การขายส่ง

สินค้าท่ีท าจากส่ิงทอ

877/11  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,310 0105563050016 บจ.ซีแอลซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       26309 ด้านโทรคมนาคม ระบบส่ือสารและ

โทรคมนาคม เสาอากาศ อุปกรณ์ส่ง

สัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด

139  อาคารศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา 

ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 301-304 (W51) ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,311 0105563050041 บจ.แอสไพเรช่ัน ทู จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       68102 กิจกรรมเก่ียวกับธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 12 ถนน

พญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,312 0105563050075 บจ.วินเนอร์ มิวสิค จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการบริการจัดหานักแสดง 

นักร้อง วงดนตรี จัดแสดงเพ่ือความบันเทิง

102  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,313 0105563050083 บจ.อภิวัฒนกิจ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47211 ร้านขายปลีกเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์

เน้ือสัตว์

383  ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1,314 0105563050091 บจ.สยามโซนิค เซอร์วิส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 156/42  ซอยสยามรัตนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,315 0105563050130 บจ.ซีค สโตร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

55/88  ซอยราชพฤกษ์9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,316 0105563050148 บจ.ณัฐวัชรสรรุ่งรวยไกรเลิศ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีก น าเข้าส่งออก 

ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย สินค้าเวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

24/14  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,317 0105563050156 บจ.จีแอลจี เอเชีย จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการรับให้ค าปรึกษาซอฟต์เเวร์ 

เเละด้านไอที

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,318 0105563050181 บจ.เซ็พเท็มเบอร์ เท็น จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิต จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

1000/25-26  อาคารลิเบอร์ต้ีพลาซ่า ช้ัน

ท่ี 10 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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1,319 0105563050261 บจ.บูมไทด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46321 การขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 29/332  อาคารศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญ

ราษฏร์ ช้ันท่ี 16  ห้องเลขท่ี 29/332 ถนน

เจริญราษฏร์

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,320 0105563050296 บจ.ธนสกณ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า เเละส่งออก 

กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับ เเละ

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดท่ีท าจากผ้า

36  ซอยวิเศษสรรค์ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,321 0105563050300 บจ.คณิต คอนสตรัคช่ันแอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

จัดซ้ือจัดจ้าง รับจ้างท าของ

501  ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,322 0105563050326 บจ.ออร์แกนิค ฟาร์มแอนด์ฟู้ด 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

3/47  ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,323 0105563050342 บจ.เมคอัพอาร์ต คอสเมติกส์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

388/53  ซอยรามค าแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,324 0105563050351 บจ.789 อินโนเวช่ัน โมวิน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46109 เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้านวัตกรรม 18  ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,325 0105563050369 บจ.กู๊ดไนซ์ เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวัน ราย

เดือน รายปี และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ

อยู่อาศัย

1057  ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,326 0105563050377 บจ.เอ็นบี ซอฟต์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายให้บริการเก่ียวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7/105  อาคารไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่

 ถนนรามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,327 0105563050407 บจ.บุญทวี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส (2016) 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

12  ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 13 (อุดม

สุข42) ถนนสุขุมวิท 103

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,328 0105563050440 บจ.เซเว่นเดย์ เฮ้าส์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายปลีก-ส่ง

 ขนมอบ ขนมเค้ก ขนมปัง เพสตรี อาหาร

และเคร่ืองด่ืม

34/59  ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2-2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,329 0105563050458 บจ.ทรานส์ เอ็ม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และ

ให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

ระบบในรูปแบบซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

ท่ีสาาทารถท าการออกแบบและพ มนา

ระบบโดยรวม ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

1999/29  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,330 0105563050491 บจ.คิงส์ ออฟ ก๊อด จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตน าเข้าและส่งออก

และจัดจ าหน่ายอาหารเสริม

15/54  ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
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1,331 0105563050504 บจ.เวิลด์ ไวด์ เวิร์ค 2727 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต บริการ

และจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร

ครอบคลุมท้ังเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน

52/41  ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,332 0105563050563 บจ.อัจฉราจิตตรี จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการขายของช า เคร่ืองด่ืม สุรา 

เบียร์ท้ังไทยและต่างประเทศ และสินค้า

อุปโภคและบริโภค

321/84  ซอยก าแพงเพชร 6 ซอย 7 (สาย

รอง)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,333 0105563050598 บจ.ดิจิตัลศาสตร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการรับจัดท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

31/69  ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,334 0105563050601 บจ.อีจีส โอดับเบ้ิลยูแอล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

งานการเงิน การจัดโครงสร้างกิจการ

333/2  หมู่บ้าน ควอร์เตอร์ ทองหล่อ 

ซอยแสงเงิน

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,335 0105563050610 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท มัม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

164  ซอยนาคนิวาส21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,336 0105563050636 บจ.หลานกงย่า จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

57/43  ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์

โครงการ1)

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,337 0105563050644 บจ.เบบ้ี เวิร์ค จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย สินค้าผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

340/2  ช้ันท่ี 4 ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,338 0105563050652 บจ.บาลานซ์ เมดิคอล จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกเวช

กรรม

246  อาคารไทมส์ สแควร์ ช้ันท่ี 2 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,339 0105563050679 บจ.วี-เชลซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

386/162  หมู่บ้าน นาราทาวน์ ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,340 0105563050687 บจ.ไอโอที โซลูช่ัน แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

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 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 1687/1  อาคารพหล 19 ช้ันท่ี 2  ห้อง

เลขท่ี 2024 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,342 0105563050717 บจ.อินฟินิท เพียวริต้ี เทคโนโลยี 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายและบริการ

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพ่ือท า

ความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค

958/484  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,343 0105563050768 บจ.ฟาวิน เฮ้าส์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก 115/50  ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,344 0105563050776 บจ.พีเจอาร์ อิเล็คทริคเวิลด์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมท้ัง

อะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

719/2  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
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1,345 0105563050792 บจ.พีโอแอนด์ดี เทรน์น่ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนา

 ให้ค าปรึกษา ผลิต จ าหน่าย เป็นตัวแทน

จ าหน่าย ให้บริการ รับวางระบบ 

กระบวนงานการพัฒนาบุคคลเพ่ือน าไปสู่

การพัฒนาองค์กร

110/1  อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

เพ่ือการออกแบบและเทคโนโลยี (เคเอกซ์)

 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,346 0105563050806 บจ.สังเคราะห์แสง 42 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการถ่ายภาพและวีดีทัศน์เพ่ือ

การค้าและเพ่ือลูกค้า

12  ซอยนภาลัย 15 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,347 0105563050822 บจ.ทรีนีฟ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการส่งออกและจ าหน่ายเจล

แอลกอฮอล์ท าความสะอาด และสเปรย์

แอลกอฮอล์ท าความสะอาด

888/64  ซอยหมู่บ้านภานุช ถนน

ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,348 0105563050831 บจ.บ้านสวน จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ทุกประเภท 

รวมท้ังกิจการท่ีเก่ียวข้อง

267/15  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,349 0105563050849 บจ.ไรนาร่ี จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา 

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แอฟพลิ

เคช่ันมือถือและซอฟต์แวร์

99/1078  ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,350 0105563050865 บจ.สยาม เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูด 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ าด่ืม อาหาร 

เคมีภัณฑ์

56  ซอยพระแก้ว แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,351 0105563050873 บจ.รักษาความปลอดภัย วินเนอร์

การ์ด จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย อาคาร บ้านเรือน สถานท่ี

ราชการ ท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชน

671  ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,352 0105563050881 บจ.เซอร์คูลาร์ พลาส จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       19201 ประกอบกิจการผลิต ซ้ือขาย แลกเปล่ียน 

จ้างท าของ หรือกระท าด้วยประการอ่ืน ซ่ึง

เเนฟทา หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ

1  ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,353 0105563050903 บจ.บุญคอนซัลแตนท์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       52213 ประกอบกิจการด้านบริการจัดการจราจร

และให้เช่าท่ีจอดรถ บริหารจัดการลาน

จอดรถ

64/236  หมู่ท่ี 5 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,354 0105563050911 บจ.มุ่งม่ัน 2563 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาดด้วย

เคร่ืองทะลวงท่อน้ าท้ิง

79/42  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,355 0105563050946 บจ.33 เทอร์ต้ีทรี จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการ น าเข้าสินค้า และส่งออก

 สินค้าเก่ียวกับเคร่ืองครัว เฟอร์นิเจอร์ 

ของตกแต่งบ้าน และของใช้

117  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 30 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
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1,356 0105563050954 บจ.บางกอก เฮลท์ เอเจนซ่ี 

เซอร์วิส จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก-ส่ง

สินค้าทุกชนิด ขายโดยตรง ขายผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต

595/13-14  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,357 0105563050962 บจ.ดีเวอร์ สกรูน๊อต จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       25952 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วน น๊อต สกรู 60  ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-5 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,358 0105563050989 บจ.เจน อัพ 2020 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารส าเร็จรูป 24  ซอยโชติวัฒน์ ซอย 14 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,359 0105563050997 บจ.ลานลม อุดมสุข จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร รวมท้ัง

การจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงแต่งเพ่ือบริโภค

ทันที และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

1  ซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,360 0105563051004 บจ.เอ.ทู.พี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ให้เช่า 

ซ่อมแซม เปล่ียน ซ่อมบ ารุง อะไหล่และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์

ทุกชนิด

111/14  ถนนค้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,361 0105563051012 บจ.ปริมริญา จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

8/8  ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,362 0105563051021 บจ.คัม บาย ลานลม จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงเเรม ภัตตาคาร 

รวมท้ังการจ าหน่ายอาหารปรุงเเต่งเพ่ือบริ

โภคทันที เเละจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

48  ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,363 0105563051039 บจ.พี 53 ดีไซน์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการด้านออกแบบ ผลิตส่ือ

โฆษณา และรับติดต้ังป้ายครบวงจร

388/71  ซอยรามค าแหง 53 ถนน

รามค าแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,364 0105563051047 บจ.พระราม ๙ แมเนจเมนต์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

388  ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,365 0105563051063 บจ.ฉันทวรพานิช แอนด์ ซันส์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง เคร่ืองเช่ือม

โลหะ เคร่ืองตัดโลหะ

25/57  ซอยศาลาธรรมสพน์ 13 (ซอยผู้

กองอาลักษณ์) ถนนศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,366 0105563051080 บจ.ไอแอลเอ็ม พาร์ตเนอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าเเละส่งออกเพ่ือผลิต

เเละจ าหน่ายเคร่ืองส าอางส าเร็จรูปเเละ

ส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง

559/393  ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1,367 0105563051098 บจ.ลาบเป็ด ป.4 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 25/15  ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,368 0105563051110 บจ.อินเตอร์รูท จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจการการพัฒนาการบริการ ให้

ค าปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

40  ซอยโชคชัย 4 ซอย 49 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,369 0105563051136 บจ.นิช เฮลท์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

14/9  ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,370 0105563051152 บจ.การาจ พลัส ออโต้ ซัพพอร์ต 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการการต่อ การประกอบ การ

เคาะ ปะผุ พ่นสี ซ่อมแซมตัวถังยานยนต์

63  ซอยอ่อนนุช 66 แยก 1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,371 0105563051187 บจ.ร็อกเก็ต คอนซัลต้ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการดด าเนินงานเก่ียวกับ

การฝึกอบรมและการจัดการด้านการตลาด

1706/34  ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,372 0105563051195 บจ.สยามฮู จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอางค์ ยา 

เสริมอาหาร สินค้าต่างๆขายผ่านส่ือ

ออนไลน์ทุกชนิด

18/27-30  ซอยเทียนทะล 19 ถนนบาง

ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,373 0105563051225 บจ.ไอเดียลโฮมแอนด์เดคคอร์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

86  ซอยเอกชัย 84 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,374 0105563051233 บจ.ทีทีวาย อินเตอร์เทรด จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์การ

วางท่อและเคร่ืองสุขภัณฑ์

288/57-58  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,375 0105563051241 บจ.เศรษฐีนีมีทรัพย์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัด

จ าหน่ายสินค้าประเภทขนตาปลอม 

เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดับ

548/58  ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,376 0105563051250 บจ.เอส.ยู.ซี. การบัญชีและท่ี

ปรึกษา จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการทางด้านบัญชี 9/20  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,377 0105563051276 บจ.แกรนด์ บิวต้ี โปร จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายชา กาแฟ 299/49  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,378 0105563051284 บจ.ไทย ซี โฮลด้ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นท่ี

ปรึกษา ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม

89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 20 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,379 0105563051292 บจ.ท่ีสุด 56 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการให้บริการรับถ่ายภาพ จัด

องค์ประกอบภาพ แก้ไข ตัดต่อ ตกแต่ง 

ท้ังภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

330/78  อาคารเดอะคริส 4 ซอยอินทาม

ระ 45

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,380 0105563051314 บจ.เคทีพี ซัพพลาย(2009) จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองใช้ส านักงาน 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง

629/346  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,381 0105563051331 บจ.ปูปุลิ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 111/208  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 27 

ซอยฉลองกรุง 53

แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,382 0105563051349 บจ.เดอะ ริชช่ี กรุ๊ปส์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ 

พัฒนาปรับปรุงและจัดสรรท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง

689  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,383 0105563051357 บจ.เดอะ แทรเวิล สตาร์ เอเชีย 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ ในธุรกิจประกันภัย การ

หาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

241/47  ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,384 0105563051381 บจ.ธนพนธ์ บางบอน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

148  ซอยเอกชัย 88 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,385 0105563051390 บจ.เอ็นซีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       16220 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป ออกแบบ 

ผลิต ติดต้ัง เคล่ือนย้าย โครงสร้างอาคาร 

วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักร

199/288  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,386 0105563051420 บจ.เอเชีย สเปเชียล แอคทิวิต้ี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46696 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ส่ิงเทียม

อาวุธปืน และช้ินส่วนประกอบทุกชนิด 

เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย

40/77  ซอยนาคนิวาส 44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,387 0105563051438 บจ.คราฟท์ 84 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจัดท า และผลิตส่ือ

โฆษณา แผนพับ ส่ิงพิมพ์ วีดีทัศน์ ส่ือ

แบบดิจิทัล  ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 

รวมท้ังผลิตส่ือท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

71/147  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,388 0105563051446 บจ.โอเอ็นบี เทรดด้ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       56101 บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 722/3  อาคารสวนพูลเฮ้าส์  ห้องเลขท่ี จี

2 ซอยสวนพลู

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,389 0105563051471 บจ.พีเคไอทีคอมพิวเตอร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

33  ซอยเทียมบุญยัง แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,390 0105563051489 บจ.เจมส์ บูลองเจอรี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่าย อาหาร ขนม 

และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

172  ถนนพรานนก-พุทธมณฑล แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,391 0105563051497 บจ.ห้องส าราญ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 525  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,392 0105563051519 บจ.เมมวาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       25999 ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ผลิต และติดต้ัง

 ป้ายโฆษณาทุกชนิด

683/8-9  ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,393 0105563051527 บจ.ดีไซน์โปรดักท์โซลูช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการประมูล รับเหมางาน

ก่อสร้าง

9/164  หมู่ท่ี 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,394 0105563051543 บจ.วายแอนด์บี ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

329  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,395 0105563051551 บจ.รันน่ิง อินไซเดอร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบธุรกิจรับจัดงานด้านบันเทิงทุก

ประเภทและให้ค าปรึกษา เช่น จัด

คอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ

1706/26  ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,396 0105563051560 บจ.เพชรสถิตย์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46599 จัดหาอะไหล่และช้ินส่วนส าหรับงานระบบ

ไฟฟ้า

68/186  ซอยสายไหม 43 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,397 0105563051586 บจ.กรีน แมทเทอร์ โกลบอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

990 ช้ัน 34 อับดุลราฮิม เพลส  ถนน

พระรามส่ี

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,398 0105563051608 บจ.จี สตรองแมชชีน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46599 น าเข้า เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เหล็ก เคมี และ

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอุตสาหกรรม

18/5  หมู่ท่ี 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,399 0105563051624 บจ.แม๊กซ์โปรตีน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการ แปรรูป จ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์และอาหาร เพ่ือสุขภาพ

2  ซอยรามค าแหง 81 (นิยมยินดี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,400 0105563051632 บจ.เทรียลูนา โกลเบ้ิล จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์

รักษาโรคผิวหนัง อาหารเสริม เพ่ือสุขภาพ

16/85  ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,401 0105563051675 บจ.โอ มา เสะ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการจัดอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

88/8  ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,402 0105563051705 บจ.ชัวลีบียอนด์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม

วัตถุท่ีประสงค์

249  ตรอกส่ีแยกวัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,403 0105563051713 บจ.ซิมพลิทรี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม

วัตถุท่ีประสงค์

725  อาคารเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,404 0105563051730 บจ.มีบัวทอง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       14112 ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 784  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,405 0105563051748 บจ.123 ทัวร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการน าเท่ียวท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

3/20  ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,406 0105563051764 บจ.ทรีดีแอร์เซอร์วิสแอนด์ไอเดีย

ดีไซน์ จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการ บริการล้างแอร์ ท้ังระบบ

 ซ่อม ย้าย ติดต้ัง จ าหน่ายส าหรับบ้าน

111/93  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,407 0105563051772 บจ.แม่รัตน์ 2501 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารสด แห้ง 

ส าเร็จรูป

1268/1  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,408 0105563051781 บจ.ฟล็อค เลิร์นน่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้บริการจัดระบบการ

เรียนรู้

427/189  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,409 0105563051802 บจ.สยาม มิราเคิลส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47219 ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง 

สินค้าอุปโภคและบริโภค ทางออนไลน์

และออฟไลน์

288/31  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,410 0105563051837 บจ.โกลบ จีพีเอส แทรคก้ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์จีพีเอส 

ส าหรับติดตามยานพาหนะทุกประเภท

118/50  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,411 0105563051861 บจ.อาลีพาริช เทรดด้ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม

วัตถุท่ีประสงค์

728  ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,412 0105563051870 บจ.ยูทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

12  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 42 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,413 0105563051888 บจ.ธนวินิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการงานพิจารณาตรวจสอบ

และรับรอง งานออกแบบและค านวณ

115/36  ซอยนาวงประชาพัฒนา 21 

ถนนนาวงพัฒนา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,414 0105563051896 บจ.พร้อมปัญญ์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

346/2  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,415 0105563051900 บจ.จุนย่ีอินเตอร์เนช่ันแนลเทรด 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการบริการรับส่งจดหมาย วัสดุ

 พัสดุ วัตถุต่างๆ รวมท้ังให้บริการเก็บรักษา

43/8  ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,416 0105563051918 บจ.สแควร์ เอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 

สินค้าแม่และเด็ก เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1737/13  ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,417 0105563051926 บจ.นิมิตใหม่ 2946 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29  ซอยนิมิตใหม่ 46 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,418 0105563051934 บจ.ไฟว์ เกิร์ลส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47912 ขายสินค้าออนไลน์ ท้ังน้ีมิใช่ธุรกิจขายตรง

และการตลาดแบบตรง

225  ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,419 0105563051942 บจ.โปรเจคท์ เอ็นอีแอล จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการด้านการเเสดง

สินค้า เเละการเเสดงโชว์ต่างๆ ตลอดท้ัง

โรงละคร

99/6-9  อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนน

ริมคลองบางกะปิ

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,420 0105563051951 บจ.พีเอสเอ็มแอนด์ซันส์ โฮลด้ิง 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่าและให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

100/2  ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,421 0105563051985 บจ.บลูเฮ้าส์ โปรดักช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานนอกสถานท่ี 45/1  ซอยเพ่ิมสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,422 0105563051993 บจ.เอกพัฒนา เรียล เอสเตท จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า ทางด้านธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

390  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,423 0105563052001 บจ.คุณบรรพตกีลา จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง ซ้ือขาย บ้าน 172/1  ซอยเพชรเกษม 110 แยก 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,424 0105563052019 บจ.ชัยกรปรีชา จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับประกอบธุรกิจและ

จ าหน่ายสินค้า

64/144  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,425 0105563052027 บจ.ดี ที พี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบธุรกิจรับวางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ติดต้ังระบบส่ือสาร ให้

ค าปรึกษาธุรกิจ การสร้างโปรแกรม

304/12  ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,426 0105563052035 บจ.ซีอีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อม เเละติดต้ัง

ระบบไฟฟ้าคอนโทรล ไฟฟ้าโรงงาน

399/444  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,427 0105563052043 บจ.มิราเคิล เฮลซ์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย เคร่ืองมือแพทย์ทุกชนิก

36/163  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,428 0105563052060 บจ.คอนทริบิวช่ันลีดเดอร์ชิพ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบธุรกิจรับจัดฝึดอบรม สัมมนา 335/1  อาคารชิว ชิว ทาวน์ ช้ันท่ี 2  ห้อง

เลขท่ี 214-215 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจ

มิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,429 0105563052078 บจ.เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน 2563 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้าผลิตซ่อมแซมดูแล

รักษาอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์

555/17  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,430 0105563052116 บจ.เจีย เจีย ไทย มาสสาจ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ 27/13  ถนนพัฒนาชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,431 0105563052124 บจ.ดี เว-ลอฟท์ บี แอนด์ โอ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจัดโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์

19/1  ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,432 0105563052183 บจ.สุทธิ ซัพพลาย แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

174/482  อาคารเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์ 

ถนนประชาราษฎร์สาย 2

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,433 0105563052205 บจ.กิตติรัตนะภัทร์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เส้ือผ้า

แฟช่ัน ผ้า ผ้าทอจากใยสงเคราะห์ ด้าย 

ด้ายยางยืดเส้นใยไนล่อน

586/199  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,434 0105563052230 บจ.ทีพีดี ออดิท จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร

70/180  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,435 0105563052248 บจ.สวย ซัคเซซ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้ากิฟท์ช้อป 

ของขวัญ และของท่ีระลึก

55/18  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,436 0105563052264 บจ.กฤษณ์ อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 

เขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร

29/299  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,437 0105563052281 บจ.ทูเอ็ม อินดัสเทรียล จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า ห้องพ้นอบสี  อุปกรณ์

ช่วยลากจูงสินค้า อุปกรณ์ส าหรับการ

เคล่ือนย้าย

591  อาคารยูบีซี 2 หมู่ท่ี 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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1,438 0105563052302 บจ.บ้าน155 จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

155  ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,439 0105563052329 บจ.สุขเกษม ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่าย สินค้า

ไอศกรีม หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึง

กันท้ังท่ีอยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือส าเร็จรูป

3  ซอยเพชรเกษม 108 แยก 11 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,440 0105563052353 บจ.พรประภาอินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       13921 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองนอน ผ้าท่ีใช้บน

โต๊ะอาหาร

31/49  หมู่ท่ี 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,441 0105563052361 บจ.ค าโท โกลบอล คอร์ป จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

85/1156  ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,442 0105563052370 บจ.เอพี เทค โซลูช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการท าการประมูลเพ่ือขาย

สินค้าตามวัตถุประสงค์ให้เเก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล

306/255  ซอยร่มเกล้า 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,443 0105563052388 บจ.เอเลเมนต์ เวิร์คส์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย อาคารชุด สถานท่ีท าการ 

โรงเรียน โรงมหรสพ

55/9  ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,444 0105563052396 บจ.บ๊ิกซ์ นูทริช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการท าสตูดิโอถ่ายภาพ 462,464,466  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,445 0105563052451 บจ.พลีนาร่ี ดีไซน์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบบ้าน 

ออกแบบอาคารทุกชนิดทุกประเภท 

ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบสวนไม้ดอก 

ไม้ประดับทุกชนิดทุกประเภท

399/34  ซอยนวมินทร์ 111 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,446 0105563052469 บจ.คอเคซัส โวยาจ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวกับกาารน าเท่ียวทุกชนิด

9/40  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,447 0105563052485 บจ.เอ็นเค โซลูช่ันส์ แอนด์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับขนส่งและขนถ่ายสินค้า

รวมท้ังน าของออกจากท่าเรือตามพิธี

ศุลกากร

739  ซอยพุทธมณฑลสาย 1 แยก 21 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,448 0105563052493 บจ.เดเวอร์ส เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการแอปพลิเคช่ัน ซ่ึง

เป็นช่องทางท่ีผู้ใช้บริการสามารถส่ังอาหาร

โดยบริษัทให้บริการส่งอาหารให้กับ

ผู้ใช้บริการเป็นผู้ผลิตอาหารและให้บริการ

จัดหาวัตถุดิบส าหรับร้านอาหาร

833  ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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1,449 0105563052507 บจ.บีเคเค เฮลท์ โซลูช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการท าการขายเก่ียวอุปกรณ์

การแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ ทุกชนิด

207  ช้ันท่ี 4A ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

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

ไทย) จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 100/137  ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,451 0105563052523 บจ.ไฟฟ์ซันอิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย เป็นตัวแทน สินค้าประเภทผลไม้

อบแห้ง ผลไม้แปรรูป ท้ังโดยผ่านการฟรี

ซดราย (freeze Dried) หรือการแปปรูป

ในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิด

31/91  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,452 0105563052540 บจ.ออนอะคลาวด์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

8  ซอยราษฎร์บูรณะ 4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,453 0105563052558 บจ.อาร์ต ออฟ สเปส จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน ต่อเติม ติดต้ัง ปู พ้ืนไม้ อุปกรณ์

ตกแต่งทุกชนิด

59/31  ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,454 0105563052566 บจ.เอ็มทีซี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       61900 ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม 

ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม เสาอากาศ

 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์

อะไหล่ทุกชนิด

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี

 35 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,455 0105563052574 บจ.แบล็คเพิร์ล คอมพลีท 

(ประเทศไทย) จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการพ่นสีรถยนต์ ซ่อมสีรถยนต์ 65  ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,456 0105563052604 บจ.เบียฟฟี (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายา 

ส าหรับเคร่ืองจักรทุกประเภท

1  ซอยราษฏร์บูรณะ 46 ถนนราษฏร์

บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,457 0105563052612 บจ.เค ไพร์ม แมเนจเม้นท์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ ด้าน

การบริหาร ด้านการตลาด การโฆษณา 

และประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

944  อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

 ช้ันท่ี 25 ยูนิค เอส25082 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,458 0105563052655 บจ.แทมป์ คูล แอนด์ เจน เมนเทน

แนนซ์ เซอร์วิส จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการบริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ระบบปรับอากาศ

8/232  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 1 

(หมู่บ้านศิรินคร)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,459 0105563052680 บจ.โอห์ม 4289 เทรดด้ิง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 78/1  ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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1,460 0105563052698 บจ.โกรว์ คอนซัลต้ิง โกลบอล จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าด้านการบริหารงานพาณิชยก

รรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัด

จ าหน่าย

45/1  ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,461 0105563052710 บจ.ส้ม การบัญชี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการรับท าบัญชี วาง

ระบบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล

617/1  ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,462 0105563052728 บจ.พิชิตพัฒนา จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม

 รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขาย และการขยายตลาด

81/70  ถนนสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,463 0105563052744 บจ.อัตตา แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ทางบัญชี

9/135  หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ซิต้ี วิภาวดี

 60 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,464 0105563052779 บจ.พาร์ทฮับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย

 น าเข้า และส่งออก อุปกรณ์นิวเมติก 

เคร่ืองอัดลม เคร่ืองท าลมแห้ง ชุดกรองลม

 รวมท้ังอะไหล่ อุปกรณ์

61/421  หมู่บ้าน โรยัลปาร์ควิลล์ หมู่ท่ี 2

 ถนนสุวินทวงศ์

แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,465 0105563052817 บจ.โพรเทคท์ เอ็กซ์เปิร์ท จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการค้า ให้บริการ บ ารุงรักษา 

ท าความสะอาด และดูแลรถยนต์ทุกชนิด

10  หมู่ท่ี 3 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,466 0105563052825 บจ.พร้อมเดินทาง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

154/8  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,467 0105563052833 บจ.เจ เจ ที อิเล็คทริค จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคเก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลัง

และสายสัญญาณส่ือสาร

45/22  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,468 0105563052841 บจ.บีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆทุกประเภท รวมถึง

ให้บริการดูแลท าความสะอาด

13  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,469 0105563052850 บจ.ณัฏฐากร พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีดิน รวมถึง

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆทุกประเภท การ

พัฒนาท่ีดินและท าการเกษตรกรรมทุก

ประเภท

13  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,470 0105563052876 บจ.คุโระเฮาส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและภัตตาคาร 217/8  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,471 0105563052884 บจ.ด็อกเตอร์ ไบรท์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง โคมไฟ 

หลอดไฟ

1374  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,472 0105563052892 บจ.บาลัว จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบดูแล 

สร้างส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออ่ืนๆ

776/164  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,473 0105563052906 บจ.สโตนแอนด์ควิล จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการด้านการวางแผน เพ่ือ

สร้างสรรค์ และก าหนดรูปแบบงาน

โฆษณาทุกประเภท

50  ซอยสาทร15 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,474 0105563052931 บจ.เอส พี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้าท่ี

ใช้ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยาน

ยนต์ทุกชนิด

1/691  หมู่ท่ี 8 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,475 0105563052949 บจ.เดอะ ไลฟ์ การ์เด้น จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 3  หมู่ท่ี 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,476 0105563052965 บจ.อินฟินิต้ี ดีไซน์ 888 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 87  ซอยนิมิตใหม่ 33 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,477 0105563052981 บจ.ซุปเปอร์ เฟรนส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป 27  อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี

 11 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,478 0105563052990 บจ.ไวส์(แบงค็อก)คอนซัลแทนซ่ี 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการติดต่อสถาบันต่าง ๆ เพ่ือ

จัดส่งนักเรียน

32/171  ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,479 0105563053007 บจ.เลโก้ บิลด้ิง 2020 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูป

โครงสร้างอาคาร

194/36  ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,480 0105563053015 บจ.คลีน บิสซิเนส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ 14/136  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,481 0105563053023 บจ.ไกอา คอนซัลแทนซ่ี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

44  ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,482 0105563053031 บจ.ลาเมอซ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อาหารบ ารุงสุขภาพ ยาและ

เวชภัณฑ์

55/32  หมู่บ้าน เต็มสิริวิลล์ หมู่ท่ี 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,483 0105563053040 บจ.บิโกะ  อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       66192 เป็นตัวกลางในการช าระค่าสินค้า 

ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใด รวมถึงการ

ให้บริการเครือข่ายในการช าระเงินด้วย

วิธีการต่างๆ

4  ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 13 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,484 0105563053066 บจ.1000 ไมล์ ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ผัก 

ผลไม้

252/59  หมู่บ้าน เซนโทร ศรีนครินทร์-

บางนา ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28

 แยก 4

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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1,485 0105563053074 บจ.นายิกา จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้าสินค้า

อุปโภคบริโภคทางการเกษตร

69/150  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,486 0105563053082 บจ.วานา เทคโนโลยี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยทุกชนิด อุปกรณ์รักษา

ความม่ันคง เช่น กล้องโทรทัศน์

61  ซอยสุขสวัสด์ิ 52 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,487 0105563053104 บจ.วันโกล ชิปป้ิง(2020) จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ รวมท้ังรับบริการน าของออกจาก

ท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง

ขนส่ง

318/121  ซอยลาดพร้าว  87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,488 0105563053112 บจ.เพนส์ มาร์เก็ต ออนไลน์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ท้ังใน/

ต่างประเทศ

662/19  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,489 0105563053121 บจ.เอ็นพีซี เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมี ชีวภาพ เพ่ือ

จ าหน่าย

846/2  ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,490 0105563053139 บจ.ดับบลิว เอ็ม.คอนโทรล เซอร์วิส

 จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการรับซ่อมเคร่ืองจักร ท้ังแมค

คานิคส์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโมดิฟาย

119/74  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,491 0105563053147 บจ.ฉางอัน เมดิคอล จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย ส่ง ปลีก ยาแผนโบราณ ยา

สมุนไพรจีน ยาสมุนไพรไทย

129/28  อาคารรัชดาออร์คิด ทาวเวอร์ 

ช้ันท่ี 5 ซอยหัสดิเสวี

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,492 0105563053163 บจ.อาไอ เวนเจอร์ส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       62011 รับออกแบบและติดต้ัง พัฒนาระบบ

ซอฟแวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ 

ฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ

193/74  ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,493 0105563053180 บจ.โปรแบกซ์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายสินค้า ประเภทอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ ผิวพรรณ ท่ีผลิตจากพืช

พรรณออร์เเกนิค

433/29  ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,494 0105563053201 บจ.พีทีเจ เฟรม แอนด์ เดคคอร์ 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       16291 ผลิตและจ าหน่ายกรอบรูป ไม้เส้น ค้ิว บัว 

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทุกประเภท

13  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 1 ถนนบาง

ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,495 0105563053210 บจ.แม่แอร์ แฟช่ัน แบ๊ก จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47713 ร้านขายปลีกเคร่ืองหนังยกเว้นรองเท้า 121  ซอยก านันแม้น 13 แยก33 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,496 0105563053236 บจ.สายพัชร์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46421 ขายส่ง ขายปลีก บริการติดต้ัง ซ่อม และ

บ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ

1999/59  ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง

ทองหลาง)

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,497 0105563053244 บจ.เดอะ คอลเลคทีฟ สตูดิโอ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบภายในภายนอก 

อินทีเรีย สถาปัตยกรรมท้ังหมด รีโนเวท

21/2  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,498 0105563053279 บจ.เน็กซ์   ซับลิเมช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือโปโล เส้ือยืด 

ชุดกาวน์

59/300  หมู่บ้าน ชนันธร ซอย7 ถนน

บางบอน 3

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,499 0105563053287 บจ.หวานเจ๊ียบ อะไหล่ยนต์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ช้ินส่วน 

อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์มือสอง

323/1  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,500 0105563053295 บจ.ไพศาล56 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47732 ร้ายขายปลีกเคร่ืองประดับ 28/592 โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน  ถนน

เทียนร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,501 0105563053309 บจ.ศิครุ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการพัฒนาระบบเครือข่าย

เน็ตเวิร์ค เทคโนโลนีส่ือสาร และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

33/29  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,502 0105563053333 บจ.ลาเบลล์ แบรนด์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46414 น าเข้าจากต่างประเทศและเส้ือผ้าส าเร็จรูป

 ได้แก่ เส้ือยืด ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย

67/350  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,503 0105563053350 บจ.พอสเทคค์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       28199 ผลิตเเละจ าหน่ายเคร่ืองจักร ระบบสมอง

กล เเละงานโครงสร้างท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมทุกประเภท

21/76  ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,504 0105563053384 บจ.ทริปเป้ิลพี คอนซัลแทนท์ 

แอนด์ แอพพลิเคช่ัน จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการพัฒนา ออกแบบ 

ปรับเปล่ียน รวบรวม บ ารุงรักษา ซ่อมแซม

 ฝึกอบรม น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย  ให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

119/244  ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนน

รามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,505 0105563053392 บจ.เอเชีย แอดไวเซอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการบริหารงาน

8/24  ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,506 0105563053406 บจ.พอดี แพลนน่ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ

การวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

การพัฒนาเมือง การพัฒนา โครงสร้าง

พ้ืนฐาน การตลาด งานศึกษาความ

เหมาะสมโครงการ งานออกแบบ

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

399  ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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1,507 0105563053414 บจ.พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ ทุกชนิด

557  ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,508 0105563053422 บจ.เทคนิคัล โอเปอเรช่ันส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       71102 รับท าการส ารวจ วางแผน ให้ค าปรึกษา 

ออกแบบ วิเคราะห์ ควบคุม บริการติดต้ัง

 ด้านวิศวกรรม งานระบบ

596  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,509 0105563053431 บจ.เอ๊กซ่า  ไบโอเทค จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการน าเข้า จัดเก็บ ผลิต ขนส่ง

 จ าหน่ายวัตถุอันตราย

139 ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา   ห้อง

เลขท่ี 301-304 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,510 0105563053457 บจ.แบร์รันรัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1035/1  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 35 ถนน

กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1,511 0105563053481 บจ.ไทยเฮอร์บัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการ จัดจ าหน่าย ค้าปลีก ค้า

ส่ง และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสินค้าและ

บริการ ด้านความงาม สุขภาพ

17/17  ซอยวิภาวดีรังสิต 35 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,512 0105563053490 บจ.สมุนไพรไทย ดีมีคุณภาพ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย ค้าปลีก ส่ง 

และให้ค าแนะน าเก่ียวกับสินค้าและบริการ

 ด้านความงาม สุขภาพ

17/17  ซอยวิภาวดีรังสิต 35 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,513 0105563053503 บจ.แนทเธอรีน มีเดีย จ ากัด 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 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47735 ประกอบกิจการค้า ชีวมวล ผลิตภัณฑ์

อย่างอ่ืน ท่ีก่อเกิดพลังงานทดแทน

825  ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,515 0105563053538 บจ.เดอะ ล้ิงค์ ไบโอเทค จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง 

โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิต

เคร่ืองด่ืม

545  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,516 0105563053546 บจ.วิซดอม คอนราด จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       66191 บริการท่ีปรึกษาการลงทุน 1104/260  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,517 0105563053554 บจ.เกมส์ลอฟท์ แมเนีย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ การพัฒนาและด าเนินงาน

ซอฟต์แวร์เกม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

275  ช้ันท่ี 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,518 0105563053562 บจ.ต้ังใจรักษ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับรักษา

คนไข้และผู้ป่วยเจ็บ การอนามัย

222/5  ถนนพุทธทมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,519 0105563053589 บจ.ทรูเกทเทอร์ ดิจิทัลพลัส จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ออกแบบ จัดท า

 ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหาร

การตลาดออนไลน์ ทุกชนิด

60/136  ซอยพหลโยธิน 59 แยก 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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1,520 0105563053627 บจ.เฉิน ฟง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการ ซ้ือมา ขายไป วัสดุ

ก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในการ

ก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุกชนิด

15/104  หมู่ท่ี 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,521 0105563053635 บจ.ซัคเซส แอนด์  พรอสเพอริที 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 41/49  หมู่ท่ี 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,522 0105563053643 บจ.เวสเทอร์สเตด คอนซัลต้ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 

วางแผนงาน บริหารองค์กร

18/176  ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,523 0105563053651 บจ.พี เอที ที  แลนด์ แอนด์ ซิต้ี 

จ ากัด

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 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 

วางแผนงาน บริหารองค์กร ติดต่อด้าน

การค้าระหว่างประเทศและในประเทศ

181/176  ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,525 0105563053686 บจ.เกณิกา โปรดักส์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าเสริม

ความงาม เคร่ืองส าอางค์ เวชส าอางค์ 

และสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

345/63  หมู่บ้าน เนอวานาบียอนด์ 3 

ถนนคลองล าเจียก

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,526 0105563053716 บจ.ดับบลิวพี แอ็ดวานซ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง

 และสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ ออร์แก

นิก ทุกชนิด

49/567  หมู่บ้าน สัมมากร ซอยนิมิตใหม่ 

34

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,527 0105563053724 บจ.ฟอร์จูน กรุ๊ป 2020 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการจัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ปรับปรุง ใช้สถานท่ี เเละจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

42/681  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,528 0105563053732 บจ.แฮชแท็ก  บาร์  แอนด์  

เรสเตอรองท์ จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารเคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

643/1  ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง

ทองหลาง)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,529 0105563053741 บจ.กิสะลา ไฟฟ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,530 0105563053759 บจ.เคล นาว (ประเทศไทย) จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางใน

การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

5/6  ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,531 0105563053767 บจ.สีเมือง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบการค้า ผลิตและจ าหน่าย ปลีก

และส่ง ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี

81/119  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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1,532 0105563053775 บจ.กิสะลา ไนน์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซลล์

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,533 0105563053783 บจ.ชีวิตดีจริง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า น้ ายา วัสดุ

ส้ินเปลือง และอุปกรณ์ท าความสะอาด

773  ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,534 0105563053791 บจ.กิสะลา ซิกซ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า เป็น

ท่ีปรึกษา โครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจผลิตโรงงานไฟฟ้า

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,535 0105563053805 บจ.อัตตา วิศวกรรม 36 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเป็นท่ี

ปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับ

ด้านบริหารงานก่อสร้าง

88/116  หมู่บ้าน เดอะ ธารา ซอยพระยา

สุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,536 0105563053813 บจ.กิสะลา ทู จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,537 0105563053821 บจ.เผ็ดศาสตร์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้า ร้านอาหาร จ าหน่าย 

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด สุรา บุหร่ี 

น าเข้าและส่งออกวัตถุดิบเคร่ืองปรุง 

อาหารแห้ง อาหารสด

23/10  ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,538 0105563053830 บจ.กิสะลา ทรี จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซลล์

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,539 0105563053848 บจ.ชัยพร เครน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการรับติดต้ังเครน รับร้ือถอน

ซ้ืนและขายเครน

299/309  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,540 0105563053864 บจ.บัคคัส ออนไลน์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

ไวน์ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ทุก

ประเภท ทางอินเตอร์เน็ต

36/5  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,541 0105563053899 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ซิกซ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,542 0105563053911 บจ.เอ็นพีเอส กรีน เซเว่น จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,543 0105563053929 บจ.เอ็นพีเอส กรีน เอท จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,544 0105563053937 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ไฟฟ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,545 0105563053945 บจ.ซุปเปอร์ อะควา จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       72102 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์

ยาฆ่าเว้ือแบบไร้สารเคมี

990  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,546 0105563053988 บจ.โปรเวิร์ค แอคช่ัน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานประชุมแถลงข่าว

 งานแสดงสินค้า นิทรรศการ อิเว้นท์

143/72  หมู่บ้าน พลีโน่ รามอินทรา-วง

แหวน

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,547 0105563053996 บจ.เดอะ พีแอลเคเจ เทรดด้ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง

อาหารแช่แข็ง

239  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,548 0105563054003 บจ.เอ็นพีเอส กรีน วัน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,549 0105563054020 บจ.ของดี88 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       58192 ประกอบกิจการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือ

เผยแพร่งานอ่ืนๆผ่านทางออนไลน์

99/273  อาคารเอลลิโอ สุขุมวิท 64 

อาคารบี ช้ันท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 64 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,550 0105563054054 บจ.ไดมอนด์ แอนด์ โกลด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 55/13  ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,551 0105563054089 บจ.คลับอาร์ต สตูดิโอ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการบริการถ่ายภาพ เวดด้ิง พรี

เวดด้ิง งานแต่งงาน ท้ังในและนอกสถานท่ี

 และในงานพิธีทุกประเภท รับงาน

ถ่ายภาพแต่งงาน ภาพครอบครัว ภาพ

แฟ่ช่ัน และวีดีโอ

338/30  หมู่บ้าน เวิร์คเพลส เพชรเกษม 

81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,552 0105563054101 บจ.ฉวนต๋า มันน่ี จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบธุรกิจ ซ้ือขาย ธนบัตรต่างประเทศ 92  ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1,553 0105563054127 บจ.ไอแม็กซ์ เพาเวอร์ทูล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล

 เคร่ืองมือช่าง ทุกประเภท รวมท้ังอะไหล่

และอุปกรณ์

348  ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,554 0105563054135 บจ.ซีค แอนด์ พีค จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       73101 ประกอกบิจการให้บริการทางด้าน

การตลาด บริการผลิตส่ือโฆษณาทุกชนิด

488/16  ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1,555 0105563054143 บจ.เคพี คลีนน่ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด

กระจกภายนอกและภายในอาคารท่ีสูง

22  หมู่ท่ี 19 ซอยราชพฤกษ์ 12 ถนน

ราชพฤกษ์

แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,556 0105563054151 บจ.ยูนิแล็บส์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ชุดปฐมพยาบาล 

เคร่ืองหอม หัวน้ าหอม และน้ าหอม ยา

รักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอ่ืนๆ ยาสมุนไพร 

เคร่ืองเทศ

48  ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,557 0105563054160 บจ.มิตรแท้ อีควิปเมนท์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ ทุกข้ันตอนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่

42/30  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,558 0105563054178 บจ.บ้านแฝดสตูดิโอ จ ากัด 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 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าขาย ผลิต น าเข้า 

ส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง

288/229  หมู่บ้าน บุราสิริ ปัญญาอินทรา

 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,560 0105563054208 บจ.เอธ วันเดอร์ส จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการ ฉีดสเปรย์ฆ่าเช้ือ

โรค

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

4703 ช้ันท่ี 47 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,561 0105563054216 บจ.เออร์เบิน โหมด จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

42/26  หมู่บ้าน นพอนันต์ ซอยเลียบ

คลองสอง 16 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,562 0105563054232 บจ.ไทยเพ็ทพลาสติก จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หรือส่ิง

อ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันท้ังท่ีอยู่ใน

สภาพ วัตถุดิบ

52  ซอยเอกชัย 61 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,563 0105563054241 บจ.เน็กซ์พลัส เทรดด้ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการขายส่งสัตว์มีชีวิต 706/92  หมู่บ้าน คุณาลัย ซอย9/7 ถนน

บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,564 0105563054259 บจ.โซลาร่ี เอนเนอจ้ี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการธุรกิจพลังงานทดแทน 1  อาคารเอ็มไพร์ ช้ันท่ี 47  ห้องเลขท่ี 

4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,565 0105563054267 บจ.สุวรรณธ ารง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา

ทางด้านซอฟต์แวร์

57  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ช้ัน

ท่ี 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,566 0105563054275 บจ.โอซี พีเอ็น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ

11  ซอยคู้บอน 6 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,567 0105563054283 บจ.ศิริ เครน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจการรับจ้างและบริการ รถเครน

 รถยก ทุกชนิด

713/5  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,568 0105563054291 บจ.คอร์ปอเรท ก๊ิฟท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46439 ประกอบกิจการค้าของท่ีระลึก ของแปลก

ใหม่ ขายส่งและขายปลีกของใช้ในโรงงาน

99/331  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,569 0105563054313 บจ.เทคนิคอล โซลูช่ัน 2020 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการขายสินค้าและอะไหล่แอร์

 ซ่อม ติดต้ัง และบริการระบบปรับอากาศ

 และวัสดุก่อสร้างไฟฟ้า ประปา ค้า

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองทุ่นแรง

286  ซอยนวมินทร์ 11 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,570 0105563054356 บจ.แอทโมสฟ์ ดิจิทัล โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการ รับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าทางด้านการบริหารงาน พาณิช

ยกรรม อุตสาหกรรม

458  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 36 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,571 0105563054381 บจ.สมณ์ 2020 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการ ให้เช่าท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน 

เเละอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการอยู่อาศัย 

การพาณิชย์

264  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,572 0105563054429 บจ.คาริเบอร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       85500 การบริการท่ีสนับสนุนการศึกษา 36  ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,573 0105563054437 บจ.วีแคร์ บีเคเค (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการฉีดพ่นก าจัดเช้ือ

โรคและแมลง

349  อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส 

คอมเพล็กซ์ ยูนิต 2001-2005 ช้ันท่ี 20 

ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,574 0105563054461 บจ.คลาวเดโร่ กรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 292/25  หมู่บ้าน วิสต้าปาร์ค วิภาวดี 2 

หมู่ท่ี 4

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,575 0105563054470 บจ.ชนะกิจอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก รองเท้าทุก

ชนิด

3  ซอยฉลองกรุง47 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,576 0105563054518 บจ.มาตา แม็กซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       52213 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีจอด

ยานพาหนะ ให้บริการดูแล ท าความ

สะอาดยานพาหนะ

26  ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,577 0105563054534 บจ.บ็อกซ์ซ่า จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

กระจายภาพและเสียง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส่ือโฆษณา และส่ืออ่ืนๆ ทุกชนิด ทุก

ประเภท

21  ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,578 0105563054551 บจ.สเตตัส ควอ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือจัดหาและ

จัดซ้ือ ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมดให้บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล

119/84  หมู่บ้าน เพล็กซ์ วัชรพล ถนน

ร่วมมิตรพัฒนา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,579 0105563054569 บจ.พีเอแพลนเน็ท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่ง

ภายในและจัดหาอุปกรณ์ตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท

45/12  ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,580 0105563054607 บจ.แอลอาร์ คอสเมติก จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 12/5  ซอยกรุงเทพกรีฑา 32 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,581 0105563054615 บจ.บลูสกาย เอวิเอช่ัน แอนด์ มาร์

เก็ตต้ิง เซอร์วิส จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       70209 ให้ค าปรึกษา แนะน าบริหาร จัดการ 

ธุรกิจด้านการบินและธุรกิจการน าเท่ียว 

ท าการตลาด

90  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,582 0105563054623 บจ.ทรัพย์อินทร 2019 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยา

บ ารุงพืช และสัตว์ทุกชนิด

77/99  ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,583 0105563054631 บจ.โกโซล โซล่าร์ ทู จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,584 0105563054640 บจ.โกโซล โซล่าร์ วัน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,585 0105563054658 บจ.จ่ินเฉิง อี-คอมเมิร์ซ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 222/262  หมู่บ้าน เออร์เบิน สาทร ถนน

ราชพฤกษ์

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,586 0105563054666 บจ.ครองสกลโฮลด้ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ผลิตและจัด

จ าหน่าย แฟรนไชส์ธุรกิจด้านอาหารทุก

ประเภท

9/64  ซอยรามค าแหง 144 ถนน

รามค าแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,587 0105563054674 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ไนน์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,588 0105563054691 บจ.เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 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 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก 57/34  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,590 0105563054712 บจ.เอนโดส จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์

ทุกชนิดทุกประเภท

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,591 0105563054721 บจ.เอ็ม.บี.เรียลเอสเตท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก  

พลาสติก หรือ ส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

57/34  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,592 0105563054739 บจ.เอเอ็นวี อินโนเวช่ัน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ

ท าความสะอาด

9/22  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,593 0105563054747 บจ.มงคลชัย เมคคานิค จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 587/3  ซอยบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,594 0105563054771 บจ.การูด้า เฮลท์แคร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

1873/2  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,595 0105563054780 บจ.รีเทล บิสซิเนส จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับบริหารงานร้านค้าปลีก 

ร้านสะดวกซ้ือ

50  ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,596 0105563054798 บจ.มีอัน บิวต้ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายรวมท้ัง

ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศซ่ึงสินค้า

ประเภท เคร่ืองส าอาง

194/9  ถนนท่าข้าม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,597 0105563054801 บจ.โอย๊ัวะ เทรดด้ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ 

พืชสวน บุหร่ี เคร่ืองด่ืม

47/1  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,598 0105563054810 บจ.โพรมิเน้นซ์ พร็อพเพอร์ต้ี ดี

เวลล็อปเม้นท์ จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน จัดสรรท่ีดินและ

บ้าน

199/18  ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,599 0105563054828 บจ.ริชแมน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

กรุ๊ป จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       46522 จัดหาไอเทม บัตรเติมเกมส์ออนไลน์ ฝาก

เล่นเกมส์ นายหน้าหาคนเล่นเกมส์

131/1  ซอยรามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,600 0105563054836 บจ.ดับเบ้ิลยู2020 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการท าส่ืออนไลน์ งาน

ประชาสัมพันธ์ รับจัดงานอีเว้นท์และงาน

บริการอ่ืนๆ

88/137  หมู่ท่ี 4 ซอยรามอินทรา 13 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,601 0105563054844 บจ.วาย ทเวนต้ีโฟร์ กรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนุ่มห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอางค์ 

เคร่ืองมือเสริมความงาม อ่ืนๆ

7/135  ซอยรามค าเเหง 152 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,602 0105563054852 บจ.อาร์นัคสตีล จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะท่ีนอก

กลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

3  ซอย20 แยก8-12 ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,603 0105563054879 บจ.ใบหญ้าสยาม จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เป็น

ตัวแทนจ าหน่าย สินค้าเก่ียวกับสุขภาพ 

อาหารเสริม เคร่ืองด่ืม ความงาม

111/145  ซอยฉลองกรุง 53 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,604 0105563054895 บจ.พรหมกัญ โปรดักส์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเคร่ือง

เขียน

53/190  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ซอย13 แยก 8 

ถนนจอมทอง

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,605 0105563054909 บจ.ดีตลอด จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

151  ซอยสุขสวัสด์ิ 14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,606 0105563054917 บจ.ดอกเตอร์ไคท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

289/66  หมู่บ้าน เพอร์เฟคพาร์ค สุวรรณ

ภูมิ ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,607 0105563054933 บจ.พร้อมท์ ดิ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม

559/61  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,608 0105563054968 บจ.กรีนทัช อินโนเวช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า และจ าหน่าย

สินค้าอุปโภค บริโภคตามท่ีระบุไว้

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,609 0105563054984 บจ.คิดใหญ่ คอนซัลต้ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงาน

พาณิชยกรรม อุตสากรรม

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,610 0105563055000 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ทู จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,611 0105563055018 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ทรี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,612 0105563055026 บจ.เอ็นพีเอส กรีน โฟร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า

เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,613 0105563055034 บจ.เอส.พี.เอฟ.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม 399/137  หมู่ท่ี 18 ซอยสีหบุรานุกิจ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,614 0105563055042 บจ.ดับเบ้ิล พี สโตร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก และขายส่ง 

เคร่ืองส าอางทุกชนิดรวมถึง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ความงาม

339/342  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,615 0105563055051 บจ.ซีเคียว มอร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47612 ค้ากระดาษ ส่ิงพิมพ์ หมึกส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์

367/1  อาคารเดชะรินทร์ ซอยศูนย์วิจัย 4

 ถนนพระราม 9 ซอย 13

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,616 0105563055077 บจ.คะน้ิง โคโคนัท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการค้าน้ าผลไม้ 279  ซอยอินทามระ 41 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,617 0105563055140 บจ.นาคี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า 

ตัวแทนจัดจ าหน่าย ซ้ือขายสินค้า 

ผลิตภัณฑ์น าเข้า ส่งออกทุกประเภท

11/98  ซอยรามค าแหง 44 (เลิศนิมิต) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,618 0105563055158 บจ.ไอคอนิค รีเฟรชเมนท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46322 ร้านขายส่ง ปลีก ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจาก

ผลไม้ทุกชนิด

97  ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,619 0105563055166 บจ.ยูนิต้ี แอดวานซ์ คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและให้

เช่างาน วางระบบ ติดต้ัง ระบบ

สาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ

88/197  หมู่บ้าน ดุสิตแกรนด์ปาร์ค ถนน

เลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,620 0105563055191 บจ.บีทูลส์ เทรนน่ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 11  ซอยอินทรพิทักษ์5 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1,621 0105563055212 บจ.ลิตเต้ิล โท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการเส้ือผ้าส าเร็จรูปทุกชนิด 511  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,622 0105563055239 บจ.แคสป้ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลาง

ในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้

ส่ืออิเล็กทริกนิส์

1077/23 ไซมิส ราชครู อาคาร เอ  ถนน

พหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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1,623 0105563055255 บจ.แอ็ดวานซ์ แอสเส็ท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อสร้าง

8  ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,624 0105563055263 บจ.โกโซล โซล่าร์ ทรี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า โซ

ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,625 0105563055280 บจ.โกโซล โซล่าร์ โฟร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับไฟฟ้า โซล่าร์เซล 

พลังงานชีวมวล

111/72  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,626 0105563055298 บจ.อีเกิล กรุ๊ป ทรานสปอร์ต แอนด์

 โลจิสติกส์ จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

9  ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-20 ถนน

นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,627 0105563055301 บจ.แก้วต้องตา บางกอก จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการบริการรับออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าทุกชนิด

421  ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,628 0105563055328 บจ.เพชรพันล้าน 2020 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ

วัสดุเพ่ือกลับมาใช้ใหม่

559  ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,629 0105563055336 บจ.ไซเอนเทีย คอนเน็กซ์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการโรงงานเพ่ือผลิตและ

ประกอบวัสดุสินค้าเพ่ือการแพทย์ 

เคร่ืองจักร

400  ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,630 0105563055344 บจ.ปวเรศ ซัพพลาย99 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเคร่ืองปรับอากาศ

291/2  ซอยร่มเกล้า 27 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,631 0105563055361 บจ.ซีนิธ เคที จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม

8/179  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค ซอยช่าง

อากาศอุทิศ10 แยก1-2 ถนนช่างอากาศ

อุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,632 0105563055379 บจ.แบล็ค มูน มาร์เก็ต จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า เช่า บริหารจัดการ

 พ้ืนท่ีส่วนบุคคล

491/25  ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,633 0105563055387 บจ.แอมมาบี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายของออนไลน์ เส้ือผ้า 49/265  หมู่บ้าน สัมมากร หมู่ท่ี 4 ซอย

นิมิตใหม่ 34

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,634 0105563055409 บจ.อัลฟาร์ วิลล์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม รวมถึงอุปกรณ์เสริมควมางาม

ทุกประเภท

291   ห้องเลขท่ี เอ็นดับบลิวซี01 แอล

เอส211 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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1,635 0105563055433 บจ.ต้นทรัพย์ ฟู้ด จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง มันสัมปะหลังอัดเม็ด กาแฟ 

เม็ดมะมล่วงหิมพานต์

189/9  ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,636 0105563055441 บจ.เค 818 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์ท่ีมีชีวิต เน่ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

180/104  ซอยลาดพร้าว 102(เป่ียมจันทร์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,637 0105563055468 บจ.อาร์เอ็ม ออนไลน์ เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ

 พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน โปรแกรม 

และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

60/125  ซอยพระยาสุเรนทร์ 9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,638 0105563055476 บจ.วิน ออล ไทม์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการรับฝึกอบรม 

บริหารจัดการ ให้ค าปรึกษาปัญหาด้าน

การแพทย์

31  ซอยนาคนิวาส 41 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,639 0105563055492 บจ.เคห้าหน่ึง อินเตอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ

เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์ อาหารและสินค้า

บริโภค ทุกชนิดทุกประเภท

67/140  ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,640 0105563055506 บจ.แอคชีฟเมนท์  วิท  เอส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเเละเป็นท่ี

ปรึกษาด้านการตลาด

161/57  ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,641 0105563055514 บจ.โปรมา เทคโนโลยี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการรับพฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซอฟ์ตแวร์

349/41  หมู่ท่ี 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,642 0105563055522 บจ.ละมุน คลีน จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายของอุปโภคบริโภค

สินค้าทางออนไลน์

79/1  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 8 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,643 0105563055549 บจ.ลิลล่ี เฮ้าส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก 

เคร่ืองส าอาง

1671  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,644 0105563055573 บจ.เยลโลแฟคต์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด 

ขยายรูป รวมท้ังเอกสาร

729/114  ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง

ทองหลาง)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,645 0105563055581 บจ.พีเจ 58 รีไซเคิล จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย ของเก่าและ

เศษวัสดุเก่าทุกชนิด เช่นเศษเหล็ก 

ทองแดง ทองเหลือง เศษอลูมิเนียม

65  ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,646 0105563055590 บจ.ปาเจราจริยาโหนติ บางกอก 

กรุ๊ป จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการบริการจัดการศึกษา

ห้องเรียนพิเศษให้กับสถานการศึกษา

342/151  หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ 

วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,647 0105563055603 บจ.แกลม เมดิคอล จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

8/10  ซอยสุขุมวิท 56 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
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1,648 0105563055611 บจ.โชคทวีชัย อินเตอร์เทรด จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       10792 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมไทย

 ทุกชนิด ทุกประเภท จ าหน่ายวัตถุดิบ 

ส่วนผสม เคร่ืองปรุงท่ีใช้ในการผลิตขนม

ไทย

212/27  ซอยเพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,649 0105563055638 บจ.ซาฮิร่า (2009) จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       01442 ประกอบกิจการเล้ียงแพะ 88/48  ซอยรามค าแหง53 (จันทร์ศรี

ชวาลา) ถนนรามค าแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,650 0105563055662 บจ.ยูชิ ไบโอเทค จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการโรงานผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอางค์ เวชส าอาง เวชภัณฑ์ ยา

รักษาโรค อาหารเสริม

72  ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,651 0105563055671 บจ.ฟาร์มผักสด จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย จ าหน่ายปลีก

และส่ง ผักผลผไม้

480  ซอยบางบอน 3 ซอย 8 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,652 0105563055689 บจ.กินดี แบรนด์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบธุรกิจเเฟรนไชส์อาหารเเละ

เคร่ืองด่ืม ธุรกิจส่ือเเละโฆษณา ให้บริการ

เป็นท่ีปรึกษาด้านการตลาด เเละ บริการ

ส่งเสริมการขาย (Influencer) ให้กับ 

บริษัท ห้างค้าปลีก ร้านอาหาร เเละอ่ืนๆ

973  อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 10

 อี ช้ันท่ี 10 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,653 0105563055701 บจ.บีเคอี คอมบิเนช่ัน จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

สินค้าและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

อุตสาหกรรม

23  ซอยวชิรธรรมสาธิต 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,654 0105563055751 บจ.เอกนภา เวลเนส แลนด์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการสหคลีนิค และ

ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง

38/14 โครงการ เดอะไพรด์  ซอยอ่อนนุช

 30 ถนนสุขุมวิท 77

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,655 0105563055760 บจ.นิว เจนเนอเรช่ัน การ์เม้นท์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด

56  หมู่บ้าน ชินวิบูรณ์ ซอยเอกชัย 89/3 

ถนนเอกชัย

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,656 0105563055794 บจ.วีเอสเค วัน ซัพพลาย จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

หลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง

999/142  ซอยคู้บอน38 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,657 0105563055808 บจ.ไลค์อิท ซุปเปอร์ไบค์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       45405 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและการซ่อม

จักรยานยนต์

753  ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,658 0105563055824 บจ.ฮอลล่ี โปรดักท์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

117  ถนนพระราม4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,659 0105563055832 บจ.เบสท์มอเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 22/2  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
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1,660 0105563055841 บจ.เอ็มพูร่า จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก น าเข้า และ

ส่งออก สินค้าไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์เสริม 

และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

99  อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด ช้ัน 3

 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,661 0105563055859 บจ.มีรส มีชาติ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 200  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,662 0105563055867 บจ.เวิร์ค ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       52241 ประกอบกิจการให้บริการเคล่ือนย้าย

เคร่ืองจักร ทุกชนิดทุกประเภท

136  ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,663 0105563055883 บจ.เอ็กแซมธ์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้

นักเขียนฝากขายหนังสือในรูปแบบ E-book

45  ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,664 0105563055905 บจ.บันจ้ีเวิร์คเอ้าท์ เอชคิว จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลังกาย 693, 695  อาคารศูนย์การค้าเอ็มควอ

เทียร์ ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 2C16 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,665 0105563055913 บจ.รถ 2020 จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       45101 ขายรถยนต์ ขายปลีก ขายส่ง อะไหล่เเละ

ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์

1/111  ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,666 0105563055930 บจ.เจช็อป เวิร์ล ไลฟ์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้า 18/4  ซอยบางกระด่ี 1 แยก 9 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,667 0105563055948 บจ.เอสโปร คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41001 ก่อสร้างอาคารสาธารณะท่ัวไปท่ีพักอาศัย

อาคารส่วนราชการ

588/149  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,668 0105563055956 บจ.พี แอนด์ แคร์ เวิลด์ไวด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       46900 ส่งออก ผลิต จ าหน่าย ซ้ือมา ขายไป 

สินค้าอุปโภค บริโภค

176  ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,669 0105563055964 บจ.หอมหวาน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้า อะไหล่ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

234/119  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,670 0105563055972 บจ.ยัมม่ี เวิลด์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

 และเบเกอร่ีทุกชนิด บริการส่งอาหาร

นอกสถานท่ี

68  ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

1,671 0105563055981 บจ.ไวท์แอนด์ไชน์ ดีไซน์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       74109 ออกแบบส่ือวิดิทัศน์ เรขศิลป์เคล่ือนไหว 

เรขศิลป์3มิติเคล่ือนไหว เว็ปไซต์ ส่ือ

ออนไลน์ ส่ือผสม

316  ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,672 0105563056006 บจ.แอดเวิร์ค ซัพพลาย จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์

ส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงานทุกประเภท

8  ซอยเพชรเกษม 112  แยก 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,673 0105563056014 บจ.เบบ้ีบูบู จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า-ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับแม่และเด็กทุกชนิดทุก

ประเภท

34  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,674 0105563056022 บจ.อีโนวาเท็ก เอ็นเนอร์ย่ี (ไทย

แลนด์) จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกขายปลีก

ขายส่งสินค้าติดต้ังประเภท

เคร่ืองปรับอากาศ

22  ช้ันท่ี 7 ซอยสุขุมวิท 20 (สายน้ าผ้ึง) 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,675 0105563056031 บจ.ฟาร์มโนเวช่ัน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47723 จ าหน่าย เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร

บ ารุงสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์

9/40  หมู่บ้าน เดอะซิต้ี งามวงศ์วาน ซอย

งามวงศ์วาน 47 แยก 6-11

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,676 0105563056049 บจ.ทีวีดับบลิวเค จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี 4  ซอยเอกชัย 66 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,677 0105563056057 บจ.ไทยช็อปเมดิคอล จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47721 ซ้ือ ขาย น าเข้า ผลิต จ าหน่าย ยา ยา

รักษาโรค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์ ทันตแพทย์

178/22  ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,678 0105563056065 บจ.ดาวิน คอสเมติค (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกจการค้าปลีก ส่งออก น าเข้า 

จัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางทุก

ชนิด

51/15  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,679 0105563056073 บจ.วีเมก้า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการด้านงานระบบ

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบงาน

ส่ือสารอ่ืนๆ ทุกประเภท

79/124  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,680 0105563056090 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนลโกลด์เอ็กซ์

เชนจ์(ไทยแลนด์) จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร

พลอย

589  ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1,681 0105563056103 บจ.เมดแพลน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมงาน ให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับงานก่อสร้าง และ

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

188/98  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,682 0105563056120 บจ.อย่างไรก็ดี จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47219 ค้าอาหารส าเร็จรูป น้ าผลไม้ 141  ช้ันท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,683 0105563056138 บจ.บอย อมูเล็ท จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน ให้เช่า 

รับจ าน า จัดหา พระเคร่ือง พระพุทธรูป 

เคร่ืองรางของขลัง

199/187  ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,684 0105563056146 บจ.วายซีไอ ซินดิเคท จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

633/14  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

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

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ผลิตและ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

1224/47  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,686 0105563056162 บจ.แนบโซลูท จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อุปกรณ์

ดูแลสุขภาพและความงาม

403  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,687 0105563056201 บจ.จีรวิรัล จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       31003 ประกอบกิจการ ผลิตท่ีนอน เคร่ืองนอน 

พร้อมชุดและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด

1014/39  ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,688 0105563056227 บจ.มีเดียม แรร์ ดิจิทัล จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการส่ือโฆษณาออนไลน์ 206/15  ซอยลาดพร้าว 23 (รัชดาภิเษก 

36 แยก 19-3)

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,689 0105563056235 บจ.ที แอนด์ เอ็น ฟู้ด จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ผัก 

ผลไม้สด

161/655  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 27 

ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,690 0105563056243 บจ.คูโร คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร กาแฟ อาหาร 

เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟสด น้ าด่ืม น้ า

ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมบริโภคอ่ืนๆ

9  ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,691 0105563056278 บจ.ภูริทัต เทรดด้ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

105/453  ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,692 0105563056286 บจ.วีเกนฟู้ดแอนด์โค จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 1213/283  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,693 0105563056294 บจ.เรด โฟกัส เฮ้าส์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 278/3  หมู่บ้าน อินด้ี ศรีนครินทร์ ร่ม

เกล้า ซอยร่มเกล้า 24 ถนนเคหะร่มเกล้า

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,694 0155563000167 บจ.พีอีเอ็น พรอพเพอร์ต้ี เพอร์

เฟคท์ จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรร์ตกแต่งอาคารส านักงานทุกชนิด

360/7  ซอยรามค าแหง 53 (จันทร์ศรี

ชวาลา)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,695 0103563005060 หจ.เอ.พี.เทค51 27/3/2563 800,000         46599 จ าหน่ายอะไหล่เคร่ืองจักร 53/7  ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,696 0102563000059 หส.เอ็นบีจี คลีน 5/3/2563 750,000         96303 ประกอบกิจการบริการส่วนบุคคลด้วย

เคร่ืองหยอดเหรียญ

888/1 โครงการเจ้าสัว 69 คอมเพล็กซ์   

ห้องเลขท่ี ดี8 ถนนบางบอน 3

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,697 0103563003709 หจ.โค้ด คอร์นเนอร์ บีเคเค 3/3/2563 700,000         46434 ประกอบกิจการจ าหน่ายของเล่น และโชว์

ผลงานศิลปะ หลายชนิด

849/50  ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,698 0103563004241 หจ.เอ็นแอนด์เอ็น.อินสตอลเม้นท์ 13/3/2563 700,000         46900 ธุรกิจซ้ือมา-ขายไป สินค้าบริโภคและ

อุปโภค

40/6  ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,699 0105563043524 บจ.ซี.เค.เอ็น. ออโต้พาร์ท จ ากัด 9/3/2563 680,000         45302 ประกอบกิจการค้าขายอุปกรณ์อะไหล่

รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

89/54  ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,700 0103563003831 หจ.พีพีเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

 (2020)

5/3/2563 600,000         69100 ประกอบกิจการบริการรับจดทะเบียนนิติ

บุคคลและให้บริการด้านบัญชี

119/367  ซอยสายไหม 15 (หมู่บ้านอัมริ

นทร์ฯ 3 ผัง 4)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,701 0103563004217 หจ.ณัฐกานต์ขนมไทย 13/3/2563 600,000         47215 ประกอบกิจการจ าหน่ายขนมไทย เช่น 

ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบ่ิน ขนมผิง ขนมไข่ 

ขนมกุฎีจีน

610  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,702 0103563004454 หจ.โฟร์กู๊ด สตูดิโอ 18/3/2563 600,000         74101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

ตกแต่งสถานท่ีจัดฉาก จัดสวน จัดพ้ืนท่ี

ส าหรับถ่ายท าละคร

97/8  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,703 0103563004802 หจ.เพียงปัก ปันสกรีน 24/3/2563 600,000         13139 ประกอบกิจการรับปัก สกรีน ลงวัสดุต่างๆ

เช่น เส้ือ หมวก หมอน แก้ว

64/255  ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,704 0105563042196 บจ.เทนซอร์ต้ี จ ากัด 6/3/2563 600,000         26309 ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

10/128  หมู่บ้าน ชวนช่ืนโมดัส ถนน

วิภาวดี

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,705 0105563044539 บจ.อาร์เชอร์ เอเชีย จ ากัด 11/3/2563 600,000         62022 ประกอบกิจการให้บริการและค าปรึกษา 

ด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์

252  อาคารเอสพีอีทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

1012  ช้ันท่ี 10 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,706 0105563056189 บจ.เอ พลัส โปรเฟสช่ันแนล จ ากัด 31/3/2563 600,000         46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี เคร่ืองส าอางค์

8/435  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,707 0105563043401 บจ.แมทช์เดย์ ฮับ จ ากัด 9/3/2563 555,560         62022 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าด าเนินการพัฒนา และให้บริการ

เก่ียวกับเครือข่ายข้อมูลทางเทคโนโลยี

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,708 0103563003610 หจ.ก้าวหน้าสุขใจ 2/3/2563 500,000         46414 ประกอบกิจการค้าขายเคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย

111/63  ซอยบางกระด่ี 25 แขวงแสมด า 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 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี

14/18  ตรอกต้นโพธ์ิ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,711 0103563003784 หจ.เอ็กซ์เพอร์เทค อินเทลลิเจนซ์ 4/3/2563 500,000         62021 ประกอบกิจการและรับจ้างให้ค าปรึกษา

งานด้านไอทีของผู้ใช้บริการทุกประเภท

51/117  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1,712 0103563003849 หจ.ปฐมนาม 5/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ต่างๆ บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

119/365  ซอยสายไหม 15 (หมู่บ้านอัมริ

นทร์ฯ 3 ผัง 4)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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1,713 0103563003911 หจ.แอคเคาท์ต้ิง ช้อยส์ 6/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี ภาษีอากร 

วางระบบบัญชี บริการท่ีปรึกษา

114/93  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,714 0103563003971 หจ.เอนกไฮดรอลิค 9/3/2563 500,000         46599 จ าหน่ายอะไหล่เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรกล

หนัก เบา จัดหาอะไหล่งานไฮดรอลิค 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

153/12  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,715 0103563004047 หจ.อิงลิช เบรน 10/3/2563 500,000         88901 ประกอบกิจกรรมการรับเล้ียงเด็กกลางวัน 101  ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,716 0103563004381 หจ.นันท์นภัส เทรดด้ิง 17/3/2563 500,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม

225/91  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,717 0103563004560 หจ.แอ็คเซนโด ดรีม เชสเซอร์ 19/3/2563 500,000         47219 ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ าด่ืม น้ าแร่ สุรา เบียร์ อาหารสด 

อาหารแห้ง เครือ่งปรุงรสอาหาร น้ าซอส 

น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ และเครือ่

งด่ืมบริโภคอ่ืน

633  ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,718 0103563004632 หจ.เอ็มทีเค ฟ้าเฟิร์สฟีลด์ เพชร

รุ่งเรือง

20/3/2563 500,000         70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษางาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาด

99  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1,719 0103563004675 หจ.แอทธินี 20/3/2563 500,000         46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารเสริม ครีมกัน

แดด บ ารุงร่างกายทุกชนิด

772/65  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,720 0103563004705 หจ.ที.เค. อิเลคทริค 2020 20/3/2563 500,000         46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์

ไฟฟ้าทุกชนิด

195  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,721 0103563004721 หจ.อาร์ที  แทรคเตอร์ 23/3/2563 500,000         45302 ค้าอะไหล่รถยนต์ 1/284  ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,722 0103563004888 หจ.ทัวร์บุญวาสนา 24/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

10  หมู่บ้าน ลาดพร้าววิลเลจ ซอยนาค

นิวาส 42 แยก 4 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,723 0103563004934 หจ.ประทีป เฟอร์นิเจอร์ 25/3/2563 500,000         31001 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์

 และตกแต่งภายในทุกประเภท

24  ซอยบางบอน 3 ซอย 4 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,724 0103563005078 หจ.ซานต้า เอ็กซ์เพรส 27/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

106/22  ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,725 0103563005116 หจ.ไพรด์ อินเตอร์ กรุ๊ป 27/3/2563 500,000         47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 1333/130  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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1,726 0103563005132 หจ.สตาร์ทพ้อยท์ 27/3/2563 500,000         68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

18/1  ซอยรามค าแหง58 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,727 0103563005141 หจ.ไชยวัฒน์  ไม้ดอก ไม้ประดับ 30/3/2563 500,000         81300 ประกอบกิจการรับจ้างดัตแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม

 และรับจ้างขนท่อนไม้ ใบไม้ ก่ิงไม้

169  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,728 0103563005175 หจ.วอเตอร์ ไลน์ อิมปอร์ต 30/3/2563 500,000         52292 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า

จัดการด าเนินพิธีการศุลกากรในการ

น าเข้าและส่งออกสินค้า

150  ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,729 0103563005183 หจ.วอเตอร์ ไลน์ เอกซ์ปอร์ต 30/3/2563 500,000         52292 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า

จัดการด าเนินพิธีการศุลกากรในการ

น าเข้าและส่งออกสินค้า

150  ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,730 0103563005221 หจ.นิชาภา การบัญชี 31/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชีและตรวจสอบ

บัญชีแบบครบวงจร

132  ซอยทวีวัฒนา 19/1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,731 0105563039802 บจ.อินทนิน คอนซัลแทนต์ จ ากัด 3/3/2563 500,000         70209 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ กฎหมาย ภาษี

เเละจัดฝึกอบรมต่างๆ

199/170  หมู่ท่ี 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,732 0105563040029 บจ.ไทย เซนทรัล ออร์แกนิค 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด

3/3/2563 500,000         46319 ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสุขภาพ 

อาหารกระป๋อง บรรจุผัก ผลไม้ พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง

9/28  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,733 0105563042021 บจ.เอสซี อินเตอร์เนช่ันนอล เทรด

ด้ิง จ ากัด

6/3/2563 500,000         73101 ประกอบกิจการให้บริการส่งเสริมการขาย

และบริการด้านการตลาดของธุรกิจต่างๆ

670/398  ซอยสุทธิพร ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,734 0105563043621 บจ.ประสงค์เมกะทรัพย์ จ ากัด 10/3/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

45/7  ถนนด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,735 0105563043648 บจ.ดีเอกกะโฮม จ ากัด 10/3/2563 500,000         68104 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

1216/1  ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,736 0105563044229 บจ.วาย เจ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 10/3/2563 500,000         96202 ประกอบกิจการให้บริการเคร่ืองซักผ้า 

เคร่ืองอบผ้า เเบบหยอดเหรียญ เเละเเบบ

อ่ืนๆ เเละร่วมถึงให้บริการรีดผ้า

54  ซอยรามค าเเหง 164 เเยก 11 ถนน

รามค าเเหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,737 0105563044342 บจ.โปรชิป เอ็กซ์เพรส จ ากัด 11/3/2563 500,000         49323 ประกอบรับขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคม

โดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาสท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

69/5  อาคารต้ังฮ่ัวปัก ซอยศึกษาวิทยา 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,738 0105563044679 บจ.ณิชนันทน์  มารีน ซัพพลาย 

จ ากัด

11/3/2563 500,000         46900 ขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคทุกชนิด 425  ซอยเอกชัย 46 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,739 0105563045632 บจ.ฟอร์ เรสท์ ไลฟ์ จ ากัด 12/3/2563 500,000         20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

และบริการท่ีเก่ียวกับสุขภาพ เคร่ืองส าอาง

 เวชส าอาง สปา

88/158  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,740 0105563045675 บจ.ไนน์ ไดมอนด์ พลัส จ ากัด 12/3/2563 500,000         86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้แลผู้ป่วย

582/27  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,741 0105563046167 บจ.มังกรเงินมังกรทอง จ ากัด 12/3/2563 500,000         68104 ประกอบกิจการให้เช่าและบริการ

อสังหาริมทรัพย์

2/1  ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,742 0105563046205 บจ.แอนเดรียส โลจิสติกส์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

12/3/2563 500,000         52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินค้า

30  ซอยสุขุมวิท61(เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,743 0105563047121 บจ.เอส.โอ.เอ็น. คอลเลคทีฟ จ ากัด 16/3/2563 500,000         46103 ประกอบกิจการขายส่งส่ิงทอเส้ือผ้ารองเท้า

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

27/144  อาคารโนเบิล รีไฟน์ ช้ันท่ี 18 

ซอยสุขุมวิท 26

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,744 0105563047210 บจ.มาลียา ซิต้ี จ ากัด 16/3/2563 500,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ท่ีพักอาศัย ท่ีพักอาศัย และบริการด้าน

อาหาร

369  ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,745 0105563047899 บจ.ซีคอน โซลูช่ัน จ ากัด 17/3/2563 500,000         71102 ประกอบกิจการบริการงานวิศวกรรม วิจัย

 พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และให้ค าปรึกษาทาง

วิศวกรรม

81  ซอยก านันแม้น 13 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,746 0105563049956 บจ.คลาวด์ ซิต้ี จ ากัด 19/3/2563 500,000         68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังการขาย ซ้ือ 

ให้เช่า จัดการ จัดสรร รับพัฒนา

อสังหาริมทรัยพ์

711/35  ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,747 0105563050113 บจ.แอลไอพี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/3/2563 500,000         33121 ประกอบกิจการให้บริการด้านงานซ่อม

บ ารุง Break down and Shutdown 

Construction ปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ขยายโรงงาน

161/59  ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,748 0105563050431 บจ.สตาร์ริง มีเดีย เทคโนโลยี จ ากัด 19/3/2563 500,000         47912 รับท าการตลาดดิจิทัลและการท าธุรกิจ

บริการโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

89/20  ซอยสุขุมวิท 49/13(ซอยพร้อมศรี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,749 0105563050521 บจ.ปณิรัช สินค้าไทย เทรดด้ิง 

จ ากัด

19/3/2563 500,000         46900 ประกอบกิจการสินค้าอุปโภค บริโภคทุก

ชนิด

5  หมู่บ้าน เศรษฐศิริ ราชพฤกษ์-จรัญ 

ซอยปากน้ าฝ่ังเหนือ 11 ถนนราชพฤกษ์

แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,750 0105563053597 บจ.บัซ แอนด์ บิลด์ จ ากัด 26/3/2563 500,000         74101 ประกอบกิจการนายหน้า รับออกแบบ

ตกแต่ง ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ ภายใน

อาคาร สถานท่ี ส านักงานท่ัวไป

30,32,34,36,38  อาคารเค.บี.เอส.บิลด้ิง 

 ห้องเลขท่ี 306 ช้ัน 3 ถนนมเหสักข์ 3

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,751 0105563053660 บจ.สันติธรรมโม จ ากัด 26/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า 95/447  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,752 0105563054348 บจ.หัวนอน วิลล่า จ ากัด 27/3/2563 500,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

71  ซอยรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,753 0105563054364 บจ.หัวนอน แอสเซท จ ากัด 27/3/2563 500,000         64202 ประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน พัฒนา 

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงการซ้ือขาย

388  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,754 0105563054399 บจ.หัวนอนบีช จ ากัด 27/3/2563 500,000         64202 ประกอบกิจการเพ่ือการลงทุน พัฒนาและ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

69  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,755 0105563054402 บจ.เพร็พสกิน อินเตอร์เนชันแนล 

จ ากัด

27/3/2563 500,000         47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 314/10  ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,756 0105563054542 บจ.หัวนอน เบย์ รีสอร์ท จ ากัด 27/3/2563 500,000         64202 ประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน พัฒนาและ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ีดิน ส่ิง

ปลูกสร้าง รวมถึงการซ้ือ ขาย

86/17  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,757 0105563054941 บจ.หัวนอน ไอส์แลนด์ พาราไดซ์ 

จ ากัด

27/3/2563 500,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

8  ซอยรามค าแหง 11 (ล้ าเพชร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,758 0105563054976 บจ.พรอมท์ใจ แอท มาย จ ากัด 27/3/2563 500,000         96201 ประกอบกิจการให้บริการธุรกิจสะดวกซัก 308  ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,759 0105563055085 บจ.สตีล คอนสตรัคช่ัน ฮับ จ ากัด 27/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง

ออกแบบ โครงสร้างอาคารเหล็ก ตกแต่ง 

ติดต้ัง วัสดุก่อสร้าง เหล็กแผ่น

8  ตรอกโรงเรียนปทุมวิทยา ซอย เจริญ

นคร 14 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,760 0105563055131 บจ.ณิช เนเชอรัล จ ากัด 27/3/2563 500,000         20232 ประกอบกิจารผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับความงาม

 บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ และอ่ืนๆ

8/16  หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 

71 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,761 0105563055697 บจ.ฮอกซ์โทเนียน จ ากัด 30/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง และวาง

จ าหน่ายใน รูปแบบการค้าออนไลน์ ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง

28/42  ซอยบรมราชชนนี 115/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,762 0105563056081 บจ.ริช อินฟินิต้ี 999 จ ากัด 31/3/2563 500,000         47219 จ าหน่ายและน าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ทุกชนิด

55/20  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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1,763 0103563003636 หจ.บ้านเจ้าคุณ 2000 2/3/2563 400,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

คอนโด อาคารท่ีพักอาศัย ทุกประเภท

1253/1  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,764 0103563004128 หจ.เอ็น พาวเวอร์ แอนด์ อี 12/3/2563 400,000         46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 34/220  ซอยวัดเวฬุนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,765 0103563004225 หจ.แตกใบอ่อน 13/3/2563 400,000         81300 ประกอบกิจการ ออกแบบ ตกแต่ง จัดสวน

ไม้ดอก ไม้ประดับ และงานรักษาความ

สะอาดทุกประเภท

21  ซอยรามอินทรา 67 แยก 5 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,766 0103563004331 หจ.ภูมิปัญญา ศิลาแลง 

ก าแพงเพชร

17/3/2563 400,000         08999 ประกอบกิจการเหมืองเเร่ 1331/2  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,767 0105563047236 บจ.จัสท์ อิน เคส ท าได้ท าดี จ ากัด 16/3/2563 400,000         73101 ประกอบกิจการรับจ้างท าการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดจ าหน่าย

16  อาคารเตชะไพบูลย์ ช้ันท่ี 6 ถนน

พลับพลาไชย

แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1,768 0105563043133 บจ.แอล แอนด์ เจ อายแวร์ จ ากัด 9/3/2563 390,000         46103 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง แว่นตา

และอุปกรณ์แว่นตาทุกชนิด

114  ถนนวิวัธนเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

1,769 0103563004179 หจ.สปิริต อ๊อฟ ไทย คิดส์ 13/3/2563 300,000         47711 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองอุปโภค บริโภค

605/22  ซอยประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 20 

ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,770 0103563004420 หจ.ปรีชาโฟร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วิส 18/3/2563 300,000         33122 ประกอบกิจการบริการซ่อม โฟร์คลิฟท์ 

รถยนต์ เเละเคร่ืองยนต์ทุกชนิด ท้ังในเเละ

นอกสถานท่ี

214  ซอยฉลองกรุง 54 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,771 0103563004519 หจ.อัญชลีเนอร์สซ่ิงแคร์แอนด์

เซอร์วิส

18/3/2563 300,000         86901 ประกอบกิจกรรมด้านการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์

99/32  หมู่บ้าน พลีโน่สุขสวัสด์ิ-พระราม3

 ซอยสุขสวัสด์ิ30 ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,772 0103563004683 หจ.ทเวนต้ีเอท คอนซัลแทนท์ 20/3/2563 300,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม

 รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขายตลาด

329/30  ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,773 0103563004870 หจ.ซัคเซส ทูเกตเตอร์4289 24/3/2563 300,000         47413 ประกอบกิจการค้าขาย ซิมมือถือส าหรับ 

องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัท ร่วมถึง

ห้างร้านมือถือหรือบุคคล

87/2  หมู่ท่ี 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

1,775 0105563039535 บจ.อินน์ ดิ โมเมนท์ จ ากัด 3/3/2563 300,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร 27,29  ช้ันท่ี 3 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,776 0105563041416 บจ.เดฟ80 จ ากัด 5/3/2563 300,000         58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

199/142  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 9 หมู่ท่ี

 13 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,777 0105563045306 บจ.ณัฐวัฒน์ ออร์แกไนซ์ กรุ๊ป 

1987 จ ากัด

12/3/2563 300,000         73101 ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา

 ผลิตส่ิงพิมพ์ต่างๆท่ีใช้ในการโฆษณา การ

ให้บริการจัดพ้ืนท่ีโฆษณา

90  ซอยลาดพร้าว  132 (วัดกลาง) ถนน

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,778 0105563050253 บจ.คลีนคิน จ ากัด 19/3/2563 300,000         46443 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ซ้ือขาย 

ตัวแทนจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง

150  ซอยลาซาล79 ถนนสุขุมวิท105 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,779 0105563050512 บจ.มอนสเตอร์ เอส กรุ๊ป จ ากัด 19/3/2563 300,000         56101 ประกอบกิจการขายอาหารเเละเคร่ืองด่ืม 3  ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 เเยก 6 ถนน

เสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,780 0105563051501 บจ.รมิตา24 จ ากัด 23/3/2563 300,000         46900 ประกอบกิจการขายสินค้า อุปโภค บริโภค

 เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

เสริมความงาม อาหารและยา ออนไลน์

ทุกชนิด

79/141  หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ราชพฤกษ์-

เพชรเกษม 48 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,781 0105563051641 บจ.ยืนเด่ียว จ ากัด 23/3/2563 300,000         90002 ประกอบธุรกิจบริการเพ่ือดูแลรับงาน

แสดงสแตนด์อัพคอมมิด้ีของศิลปินในสังกัด

16/74  ซอยลาดพร้าว 18 แยก 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,782 0105563047741 บจ.บลู ริเวอร์ส ที จ ากัด 17/3/2563 250,000         47222 ขายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ประเภท

ชา-ชาสมุนไพร

98  อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ 

ช้ันท่ี 30  ห้องเลขท่ี 3005 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,783 0105563052337 บจ.เดน่า เดน่า จ ากัด 24/3/2563 250,000         70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์

การตลาดดิจิทัลการตลาดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

405  หมู่บ้าน ศรีนครพัฒนา 1 ซอยอุเทน

 3 ถนนนวมินทร์ 24

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1,784 0105563055891 บจ.ลีฟส์ ชูส์ จ ากัด 31/3/2563 250,000         47712 จ าหน่ายรองเท้าบุรุษ สตรี เด็ก ท าจาก

หนังสัตว์ วัตถุ วัสดุหลายชนิดประกอบกัน

98  อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ 

ช้ัน 30 ห้อง 3005 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,785 0105563043923 บจ.แบงค็อค ทูล ซัพพลาย จ ากัด 10/3/2563 240,000         46599 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าท่ีเก่ียวกับ

ไฟฟ้า เคร่ืองจักร เคร่ืองกล และอุปกรณ์

ทุกชนิด

109  อาคารซี.ซี.ที.  ห้องเลขท่ี 4 ช้ันท่ี 8 

ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,786 0103563003644 หจ.อีพีวัน มอเตอร์ไบค์ 2/3/2563 200,000         45405 ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 248  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,787 0103563003661 หจ.พีซีซี2020 3/3/2563 200,000         49329 ให้เช่าเหมารถ รถยนต์ส่วนบุคคลอ่ืน

พร้อมคนขับ

111/326  ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1,788 0103563004063 หจ.รุ่งโรจน์ ทรัพย์ ฟรีซเซอร์ 11/3/2563 200,000         47749 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย สินค้ามือสอง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

722  ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,789 0103563004284 หจ.สีหสุบรรณ การช่าง 16/3/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดต้ัง

กระจก อลูมิเนียม ทุกชนิด

72  ซอยเพชรเกษม 110 แยก 9 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,790 0103563004373 หจ.บ๊ิกมาม่าเลด้ี 17/3/2563 200,000         47711 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 17  ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 8 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1,791 0103563004578 หจ.พรเทพ 9 เอ็นจิเนียร่ิง 19/3/2563 200,000         41002 ประกิบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

บ้านพักอาศัย งานต่อเติม ไฟฟ้า ประปา 

แอร์ โครงเหล็ก ทุกชนิด

64/2  ซอยวัดราชสิทธาราม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1,792 0103563004799 หจ.พี.ซี.เอ็น.รวมภัณฑ์ 24/3/2563 200,000         46521 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ 

เก่ียวกับไฟฟ้าครบวงจร

391  ซอยบางระมาด 11 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1,793 0103563004829 หจ.ซันฟลาวเวอร์ส 24/3/2563 200,000         46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

95/940  ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1,794 0103563004845 หจ.ติดคอ 24/3/2563 200,000         74200 ประกอบกิจการรับถ่ายรูป 30/62  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1,795 0103563004853 หจ.ดีเคที อินฟินิต้ี อินสตรัคช่ัน 24/3/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา

 เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

767  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1,796 0103563005205 หจ.ฉัตรทวี ออโต้ พาร์ท 31/3/2563 200,000         45301 ขายส่งอุปกรณ์เสริมส าหรับรถยนต์ 99/2  หมู่ท่ี 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,797 0103563005213 หจ.หล่ีเจีย2020 31/3/2563 200,000         47723 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม อาหารเสริมลด

น้ าหนัก

760/153  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,798 0103563005230 หจ.168 อินฟินิต้ี อิงริช 31/3/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจสถาบันสอนภาษา เม่ือ

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

28/68  ซอยมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,799 0105563041891 บจ.คุ้นคุ้น โปรดักช่ัน จ ากัด 6/3/2563 200,000         59111 ประกอบกิจการบริการถ่ายท า ตัดต่อ 

รับจ้างท าส่ือรูปภาพ วิดีโอทุกชนิด

779/59  ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,800 0105563043974 บจ.เบนโทเซอร์ จ ากัด 10/3/2563 200,000         73101 ประกอบกิจการให้บริการวางกลยุทธ์ในส่ือ

โฆษณาดิจดตอลและส่ือโฆษณาต่างๆ

30  ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,801 0105563044857 บจ.มาบอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 11/3/2563 200,000         64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

388  อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ช้ัน 42 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,802 0105563048151 บจ.แฮปปีออกัสท์ จ ากัด 17/3/2563 200,000         31009 ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก 

อลูมิเนียม และแสตนเลส

22,24  ซอยเอกชัย 63 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,803 0105563048259 บจ.ดราก้อน วิงส์ เทรดด้ิง จ ากัด 17/3/2563 200,000         47525 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

ประปา

30  ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,804 0105563052809 บจ.ฟีล ทู เดฟ จ ากัด 24/3/2563 200,000         73101 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ส่ือดิจิทัล 302/12  ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,805 0105563053091 บจ.อินเตอร์ แอค จ ากัด 25/3/2563 200,000         69200 ประบกิจการบริการด้านบัญชี 299/12  หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ถนนทวี

วัฒนา

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,806 0105563053171 บจ.ปารวตี เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 25/3/2563 200,000         47219 ประกอบกิจการค้า อาหารส าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองส าอางค์ 

สมุนไพร

23/1  ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนน

พระรามท่ี 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1,807 0105563055557 บจ.เดอะ รายา คิวเรเท็ด คอล

เลคช่ัน จ ากัด

30/3/2563 200,000         46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค  ซอยพรีเมียร์

 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,808 0103563003679 หจ.รณกร มีทรัพย์ทวีกิจ 3/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

53/201  ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ 20/2

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,809 0103563004152 หจ.ครัวฉวาง อาหารไทย 12/3/2563 150,000         56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ขายอาหาร

ในพ้ืนท่ีให้เช่า

19  อาคาร3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 

ช้ันท่ี 2 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,810 0103563004772 หจ.บุญรอด ค้าปลีก 23/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย

100/47  ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,811 0103563004781 หจ.ผ่อง พรพิมล รุ่งเรืองค้าปลีก 23/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย

316  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,812 0103563004977 หจ.ศิริเสมา รุ่งเรือง 26/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

33/66  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,813 0105563045985 บจ.ฟาสต์ลิงค์ เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 150,000         70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจด้าน

เทคโนโลยี อี คอมเมิร์ซ ด้านการจัดการ

การเงินด้านการจัดการธุรกิจ

100/97  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,814 0103563004594 หจ.เพนนีสแนป 19/3/2563 101,000         62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

55/42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1,815 0103563003857 หจ.ธีธัชการบัญชี 6/3/2563 100,000         69200 ปรเะกอบกิจการรับท าบัญชี ภาษีอากร 

และวางระบบบัญชีครบวงจร

3  ซอยพาณิชยการธนบุรี 28 แยก 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1,816 0103563003881 หจ.ออฟฟิซซัพพลาย (2001) 6/3/2563 100,000         81210 ประกอบกิจการรับเหมาท าความสะอาด 28/17  ซอยเพ่ิมสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,817 0103563003903 หจ.กัปตัน เอ็ดดูเคช่ัน 6/3/2563 100,000         47640 ประกอบกิจการขายของเล่นเด็ก ของเล่น

เสริมพัฒนาการส่ือการเรียนการสอน

1730/85  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,818 0103563004365 หจ.เอฟวัน 1616 17/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านงานขาย บริหารงาน

 และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย การ

ส่งเสริมการขาย การรับจ้างการ

บริหารงานขายและการรับจ้างขยายงาน

186/240  ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,819 0103563004497 หจ.ไอ แอนด์ ไอ เมจิค มาร์เก็ตต้ิง 18/3/2563 100,000         47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค และ

บริโภคทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และกระทรวงสาธารณสุข

34  ซอยลาดปลาเค้า 32 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,820 0103563004535 หจ.แอลบี คอสเมติก 19/3/2563 100,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางและความงาม

79/40  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1,821 0103563004586 หจ.กมลวัฒนาพานิช 19/3/2563 100,000         53200 ตัวแทนรับพัสดุ 696/8 บริกซ์ คอนโด จรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1,822 0103563004756 หจ.บ้านกาลีจามุนฑา 23/3/2563 100,000         23932 ประกอบกิจการรับจ้างท าวัตถุมงคลต่างๆ 99/164  ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,823 0103563004942 หจ.แอท39ลิฟว่ิง 25/3/2563 100,000         68201 ประกอบกิจการนายหน้า และด าเนินงาน

จัดการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

36/21  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,824 0103563004951 หจ.39วินเนอร์ 25/3/2563 100,000         68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า และ

ด าเนินงานจัดการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

55/31  ซอยรามอินทร 34 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1,825 0103563004985 หจ.ดีเอเอสที 26/3/2563 100,000         71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

269/45  ซอยพระยาสุเรนทร์30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,826 0103563005086 หจ.บ้านเพชรนคร เนอร์สซ่ิงโฮม 27/3/2563 100,000         87301 ประกอบกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

ให้บริการ ส่งเสริม ดูแลสุขภาพ การ

ป้องกันโรค การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ

1/73  ซอยรามค าแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1,827 0103563005094 หจ.ขวัญทอง92 27/3/2563 100,000         47512 จ าหน่ายผ้าเช็ดตัว ผ้านวม ผ้าปูท่ีนอน ท่ี

นอน ท่ีรองท่ีนอน และชุดเคร่ืองนอนทุก

ชนิด

102/100  หมู่บ้าน นิรันดร์วิลล์ 3 เฟส 2 

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก3 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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1,828 0103563005124 หจ.สมบูรณ์ทรัพย์ 2020 27/3/2563 100,000         45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

180  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 69 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1,829 0103563005191 หจ.ไทย-วอชมอเตอร์ไซเคิลส์ 30/3/2563 100,000         45203 ประกอบกิจการล้างรถเเละจ าหน่ายน้ ายา

เเละอุปกรณ์ส าหรับดูเเลรถ

29  ซอยรามค าแหง 8 (พระราม9/33) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,830 0105563038903 บจ.นันโย เทรดด้ิง เอเชีย จ ากัด 2/3/2563 100,000         45101 ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

เก่ียวกับรถยนต์และของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เป็นนายหน้าการค้า

ระหว่างประเทศ

24  อาคารไพรม์ บิลด้ิง ช้ันท่ี 15  ห้อง

เลขท่ี บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,831 0105563039896 บจ.อู่ซิง โฮลด้ิง จ ากัด 3/3/2563 100,000         64202 ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน 298/34  ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1,832 0105563041343 บจ.เยอรมัน-ไทย คอนซัลต้ิง แอนด์

 เทรดด้ิง จ ากัด

5/3/2563 100,000         46103 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ได้แก่ สบู่ 

แชมพู ถ้วยอนามัยส าหรับสตรี และ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอ่ืนๆ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,833 0105563041378 บจ.ไซตรอน  เทคโนโลยีส์ จ ากัด 5/3/2563 100,000         46599 ประกอบกิจการเป็นผู้จ าหน่าย ตัวแทน

จ าหน่าย ผู้ผลิตเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลและ

เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,834 0105563041521 บจ.จรูญชัยกิจ จ ากัด 5/3/2563 100,000         86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ 372  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1,835 0105563041921 บจ.วิวเจ้าพระยา จ ากัด 6/3/2563 100,000         41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 296/16  ถนนพระราม 3 ซอย 14 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1,836 0105563042226 บจ.รีคัฟเวอร่ี เฟส รีฮะบิลิเทช่ัน เจ

แปน จ ากัด

6/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการบริการท่ีปรึกษา และ

การตลาด แนะน า โรงพยาบาล สถาน

กายภาพบ าบัด สถานพักฟ้ืน สถานท่ีพัก

คนชรา

8  ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 18 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1,837 0105563043613 บจ.ซี.อาร์.การบัญชี จ ากัด 10/3/2563 100,000         69200 ประกอบกิจการรับจ้างท าบัญชี 52/1  ซอยเพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1,838 0105563043699 บจ.ศิระ อินทีเรีย ดีไซน์ จ ากัด 10/3/2563 100,000         41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 217  ซอยอ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,839 0105563043796 บจ.อิกไนท์ ไมนด์ จ ากัด 10/3/2563 100,000         68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี 568  ซอยพานิชอนันต์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,840 0105563043885 บจ.จีเนียส ออดิท แอนด์ แอสชัว

รันส์ จ ากัด

10/3/2563 100,000         69200 ประกอบกิจการบริการรับตรวจสอบบัญชี 578/695  ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,841 0105563044270 บจ.วิซ โค จ ากัด 10/3/2563 100,000         56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 858  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,842 0105563044415 บจ.พลัส ซิคซ์ ซิคซ์ จ ากัด 11/3/2563 100,000         56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

99/876  ซอยราษฎร์พัฒนา 22 ถนน

ราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
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1,843 0105563044644 บจ.ยูนิเวิร์ส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 11/3/2563 100,000         73101 ประกอบกิจการรับให้ค าปรึกษาด้าน

การตลาด งานส่ือสาร โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การตลาดแบบครบวงจร

885/2  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1,844 0105563045641 บจ.ประณีต คลีนน่ิง จ ากัด 12/3/2563 100,000         81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด 

ถนน อาคาร บ้าน และจัดตกแต่งสวน

17  ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,845 0105563045900 บจ.ช้ีเป้า จ ากัด 12/3/2563 100,000         73101 ประกอบกิจการรับโฆษณา ส่ือออนไลน์ 100  ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,846 0105563046434 บจ.นาคา การพัฒนา จ ากัด 13/3/2563 100,000         68102 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย จัดหา เช่า ให้เช่า

ซ้ือ บริการให้เช่าพ้ืนท่ี

75/29  อาคารริชมอนด์ ช้ันท่ี 12 ซอย

สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,847 0105563047155 บจ.วินด์สโม๊ค 3 จ ากัด 16/3/2563 100,000         64201 ประกอบกิจการลงทุนในหุ้น ตราสารทุน

และตราสารหน้ี ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด หรือนอติบุคคลท่ีจด

ทะเบียนจัดต้ัง

127  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 23  

ห้องเลขท่ี ซี.เอฟ ถนนราชด าริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,848 0105563047635 บจ.เรียล เอสเตท แอคเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

16/3/2563 100,000         68201 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล ท าการตลาดและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

152  อาคารชาร์เตอร์ สแควร์  ช้ัน 16 ยู

นิต 1606 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,849 0105563048178 บจ.วิสาหกิจเพ่ือสังคมและพลังงาน

เพ่ือชุมชน จ ากัด

17/3/2563 100,000         35101 ติดต้ังประกอบซ้ือขายจัดต้ังโรงงานผลิต

ไฟฟ้าระบบชีวมวลเเละระบบอ่ืนๆ โดย

ผลิต ซ้ือ ขาย ไฟฟ้าจากผลผลิต

48/66  ซอยเเจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1,850 0105563048496 บจ.นครพนมเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 

จ ากัด

18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการจ าหน่าย และ ผลิต 

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,851 0105563048542 บจ.ยโสธรเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,852 0105563048577 บจ.สุรินทร์เพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต และ จ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 1501 

 ห้องเลขท่ี 15

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,853 0105563048607 บจ.อ านาจเจริญเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1

 จ ากัด

18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิกจารผลิต จ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ คณะ

บุคคล นิติบุคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,854 0105563048631 บจ.มุกดาหารเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 

จ ากัด

18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสารทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,856 0105563048771 บจ.ลองจิวิต้ี เวลบีอ้ิง จ ากัด 18/3/2563 100,000         86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถาน

เสริมความงาม สถานพยาบาลเพ่ือดูแล

ด้านสุขภาพและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง

445/6  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,858 0105563048844 บจ.นิมาคอสเมติกส์ จ ากัด 18/3/2563 100,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 116/160  ซอยช่างอากาศอุทิศ 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,859 0105563048861 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 4 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายกระแส

ไไฟฟ้าจากชานอ้อยให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,860 0105563048887 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 3 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,861 0105563048895 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 2 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,862 0105563049085 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 จ ากัด 18/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

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

จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

34  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,864 0105563049212 บจ.เอทีเอช โฮลด์โค เบต้า (ไทย

แลนด์) จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,865 0105563049271 บจ.เอทีเอช โฮลด์โค อัลฟ่า (ไทย

แลนด์) จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

จ ากัด

18/3/2563 100,000         28299 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา 

จ าหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา และ

บริการใดใดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก

พลังงานและเช้ือเพลิงทุกประเภท

43  อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 18 

ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,868 0105563049506 บจ.กาญจนบุรีเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,869 0105563049531 บจ.ศรีสะเกษเพ่ือชุมชนย่ังยืน 1 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         31001 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ นิติบุคคล

 คณะบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,870 0105563049557 บจ.ศรีสะเกษเพ่ือชุมชนย่ังยืน 3 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,871 0105563049581 บจ.ศรีสะเกษเพ่ือชุมชนย่ังยืน 4 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต และ จ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,872 0105563049620 บจ.ศรีสะเกษเพ่ือชุมชนย่ังยืน 2 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,873 0105563049760 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,874 0105563049786 บจ.โอบีเอ็ม จอยท์ เวนเจอร์ จ ากัด 19/3/2563 100,000         68102 เป็นเจ้าของ ซ้ือ ครอบครอง ให้เชา เช่าซ้ือ

 บริหารจัดการประการใดๆซ่ึง

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  ช้ันท่ี 19  

ห้องเลขท่ี 1901-1907 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,875 0105563049816 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชุมพวง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 โรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,876 0105563049832 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,877 0105563049875 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองเรือ จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 โรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,878 0105563049905 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนครหลวง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,879 0105563049964 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,880 0105563049999 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพนมสารคาม 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,881 0105563050024 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสตึก จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีบม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,882 0105563050032 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,883 0105563050067 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโคกส าโรง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 โรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,884 0105563050105 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนน้ าพอง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,885 0105563050121 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,886 0105563050164 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสุรินทร์ จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,887 0105563050172 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหล่มสัก จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,888 0105563050202 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนทุ่งฝน จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนลีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,889 0105563050211 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนดอยสะเก็ด 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,890 0105563050237 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,891 0105563050245 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปะค า จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,892 0105563050270 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโนนนารายณ์ 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,893 0105563050393 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนครราชสีมา 

จ ากัด

19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,894 0105563050415 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนวังหิน จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวอวร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,895 0105563050466 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโนนท่อน จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,896 0105563050482 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบ่อทอง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,897 0105563050539 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,898 0105563050547 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพร้าว จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลท

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,899 0105563050555 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปักธงชัยพัฒนา

 จ ากัด

19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,900 0105563050571 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนฝาง จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,901 0105563050580 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเชียงใหม่ จ ากัด 19/3/2563 100,000         42202 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 140/6  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1,902 0105563050971 บจ.ซียู เว็ท เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 20/3/2563 100,000         72102 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาทดลองด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ

254 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ถนนอังรีดูนังต์

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,903 0105563051365 บจ.มุกริน จ ากัด 20/3/2563 100,000         47190 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริม

ความงาม

2/94  ซอยวัดเวฬุวนาราม 32 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1,904 0105563051691 บจ.บีเอสเอ็น พร้ินต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 23/3/2563 100,000         18119 ประกอบกิจการผลิตหนังสือผลิตงานส่ือ

พิมพ์

41/6  หมู่ท่ี 8 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1,905 0105563051756 บจ.สกายท์ แคปปิตอล โฮลด้ิง 

จ ากัด

23/3/2563 100,000         64202 ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 218  ซอยสวนสยาม 24 แยก 10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1,906 0105563051811 บจ.ลอดช่อง จ ากัด 23/3/2563 100,000         64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด/ถือหุ้นในบริษัท-มหาชน

จ ากัด

49/14  ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 4

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1,907 0105563051829 บจ.เอ็กซ์เม็น โพรดักส์ จ ากัด 23/3/2563 100,000         20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า ครีม โกนหนวด

รวมท้ังน้ ายาก่อนและหลังโกนหนวด

573/109  ช้ันท่ี 6 ซอยรามค าแหง 39 

(เทพลีลา 1) ถนนรามค าแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,908 0105563052299 บจ.ซีเอ็มที ดิจิทัล จ ากัด 24/3/2563 100,000         62023 ประกอบกิจการให้บริการโซลูช่ันไอที และ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เน้ือหาอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,909 0105563052531 บจ.เคเอ็มจี การาจ จ ากัด 24/3/2563 100,000         45405 ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา จักรยานยนต์ และขายอะไหล่

188  ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1,910 0105563052582 บจ.ธัณย์จิรา แฟมมิล่ี จ ากัด 24/3/2563 100,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดย

วิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต มิใช่ระบบขายตรงและตลาด

แบบตรง

113/46  ซอยก าแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก

 3-6 (สินพัฒนาธานี)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,911 0105563052701 บจ.ซี.ที.เอ็น คอมเมอร์เช่ียล จ ากัด 24/3/2563 100,000         82301 ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างจัดฝึกอบรม 

สัมมนา ให้แก่บุคคล นิติบุคคลและ

หน่วยงานของรัฐ

135  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,912 0105563052922 บจ.เคพีพี เวลท์ จ ากัด 25/3/2563 100,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย

 สถานท่ีท าการ-งานก่อสร้าง

229  หมู่บ้าน กรองทอง ซอยพัฒนาการ32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,913 0105563053694 บจ.เคเค คอร์เปอเรท จ ากัด 26/3/2563 100,000         47190 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รับจ้างผลิตและ

จัดจ าหน่ายท้ังปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค 

บริโภค

23/27  หมู่บ้าน สถาปัตย์ ซอยนวมินทร์ 

161 แยก 1-2 ถนนนวมินทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1,914 0105563053902 บจ.แมนซิฮอท จ ากัด 26/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

สินค้าอุปโภค บริโภค

66/38  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,915 0105563053961 บจ.เอ็นชอย จ ากัด 26/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

สินค้าอุปโภค บริโภค ซ่ึงสินค้าตามท่ีระบุ

ในวัตถุท่ีประสงค์

66/38  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,916 0105563053970 บจ.โลเนิร์ส จ ากัด 26/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค

66/38  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1,917 0105563054071 บจ.ภุูเก็ต นอติคอล จ ากัด 26/3/2563 100,000         64202 ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 208  อาคาร208 วายเลส โร้ด ช้ัน 8 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1,918 0105563054097 บจ.โปรเกรส แอคเค้าท์ แอนด์ 

ออดิท จ ากัด

26/3/2563 100,000         69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพ 

บัญชี ท้ังจัดท าบัญชี ตรวจสองบัญลชีและ

ท่ีปรึกษาทางด้านวิชาชีพบัญชี

226  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1,919 0105563054330 บจ.มุกดาหารเพ่ือชุมชนย่ังยืน 2 

จ ากัด

27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,920 0105563054372 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 6 จ ากัด 27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,921 0105563054411 บจ.แปดสิบ เบิร์กไชน์ จ ากัด 27/3/2563 100,000         56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

80  หมู่บ้าน มหาพล ซอยอ่อนนุช52 

ถนนสุขุมวิท77

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,922 0105563054453 บจ.อุบลเพ่ือชุมชนย่ังยืน 5 จ ากัด 27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,923 0105563054488 บจ.อ านาจเจริญเพ่ือชุมชนย่ังยืน 2

 จ ากัด

27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิต และ จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,924 0105563054496 บจ.ยโสธรเพ่ือชุมชนย่ังยืน 3 จ ากัด 27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ่อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,925 0105563054526 บจ.ยโสธรเพ่ือชุมชนย่ังยืน 2 จ ากัด 27/3/2563 100,000         35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ันท่ี 15  

ห้องเลขท่ี 1501 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,926 0105563055395 บจ.แฟรปเป้ ฟิฟต้ีโฟร์ จ ากัด 30/3/2563 100,000         56302 ประกอบกิจการบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2/503  ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1,927 0105563055620 บจ.แอคคอร์ด อินโนเวช่ันส์ จ ากัด 30/3/2563 100,000         71102 ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ให้ค าแนะน าทางด้านบริหารโครงงาน

วิเคราะห์ระบบ

142  อาคารทูแปซิฟิค เพลส ช้ันท่ี 23 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,928 0105563056197 บจ.ไซเปรส ไบโอ-เทค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

31/3/2563 100,000         20210 ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต น าเข้า 

ส่งออก การขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลง

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

4703 ช้ันท่ี 47 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,929 0103563003741 หจ.เอสพี แคร์ แอนด์ เดลล่ิง 4/3/2563 50,000           46900 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์และสินค้าแอมเวย์ ให้ค าแนะน า

 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์

16  ซอยลาดพร้าววังหิน 32 แยก 3 ถนน

ลาดพร้าววังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1,930 0103563004136 หจ.บีอาร์เค โลจิสติกส์ 12/3/2563 50,000           49339 ประกอบกิจการรับส่งอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

พัสดุ และอุปกรณ์ส านักงานถึงท่ีพร้อม

ประกอบ

207  ซอยแบนชะโด 2 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1,931 0105563038989 บจ.เพสเตอร์ แพค ออโตเมช่ัน 

เอเชีย โฮลด้ิง จ ากัด

2/3/2563 50,000           64202 ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 1106  อาคารซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ันท่ี 3 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,932 0105563039071 บจ.เจชิปป้ิง จ ากัด 2/3/2563 50,000           52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

233/86  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1,933 0105563042838 บจ.ครัวญดาฟู้ด จ ากัด 9/3/2563 50,000           56101 ประกอบกิจการผลิต และขายอาหาร ผ่าน

หน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์

206/160  หมู่บ้าน เดอะเมทโทรสาทร 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1,934 0105563054445 บจ.รสญา จ ากัด 27/3/2563 50,000           47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 404/15  ซอยชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1,935 0105563055565 บจ.ดี ทูเดย์ จ ากัด 30/3/2563 50,000           32909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

12/61  ซอยกรุงเทพกรีฑา 32 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1,936 0103563004110 หจ.ฤทธ์ิแมน 11/3/2563 10,000           22291 การผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและ

ในห้องน้ าท่ีท าจากพลาสติก

1991/4  หมู่บ้าน อารียาแมนดารีนา 

ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,937 0103563004896 หจ.พีเอเค แอนด์ ไอเอ็นดี คอน

สตรัคช่ัน

25/3/2563 10,000           43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

134/203  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,938 0105563039951 บจ.เคพีเอส ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

3/3/2563 10,000           56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม

 ค้า แฟรนไชส์

27  ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1,939 0105563041467 บจ.แคส เซอร์วิส จ ากัด 5/3/2563 10,000           68102 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด

 รวมถึงอสังหาริมทรัพย์

97/41  ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1,940 0105563055093 บจ.เรย์โนด์ แอนด์ พริม จ ากัด 27/3/2563 5,000             85499 ประกอบกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพด้าน

การเจียระไนอัญมณี

1/3  ตรอกโรงเรียนปทุมวิทยา ซอยเจริญ

นคร 14 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1,941 0105563041939 บจ.ลูคาซอนส์ บัญชีและท่ีปรึกษา 

จ ากัด

6/3/2563 1,000             69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

106/27  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1,942 0105563042242 บจ.แมตเชส ฟิล์ม จ ากัด 6/3/2563 100               59111 ประกอบกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ ผลิตส่ือ

 โฆษณาต่างๆ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1,943 0115563006190 บจ.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ย่ี คอร์

เปอเรช่ัน จ ากัด

5/3/2563 500,000,000    35101 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

99  หมู่ท่ี 10 ซอยลาดกระบัง 54 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,944 0115563006581 บจ.เลซัน คอนสตรัคช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

10/3/2563 40,000,000     41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน

ตกแต่งสวน งานก าแพงม่าน งานเคร่ืองกล

และไฟฟ้า

89/128  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,945 0115563007510 บจ.สินชัยการสุรา จ ากัด 23/3/2563 25,000,000     47221 จ าหน่ายสุราเบียร์บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

305/1  หมู่ท่ี 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

1,946 0115563007226 บจ.พร้ินซิเพิล เอ็นเคจี จ ากัด 18/3/2563 10,000,000     86101 ประกอบธุรกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย

เจ็บ รับอบรมวิชาการด้านแพทย์

35/2  หมู่ท่ี 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,947 0115563008109 บจ.วาตานาเบะ เอ็มแอนด์อี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

31/3/2563 10,000,000     28199 ผลิตจ าหน่ายติดต้ังซ่อมแซมบ ารุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองจักรทาง

อุตสาหกรรม

899/55  หมู่ท่ี 21 ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ 

ถนนคลองอาเส่ีย

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,948 0115563006696 บจ.เมทริกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

11/3/2563 6,000,000       46521 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป เเละส่งออก 

ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด 

ทุกประเภท

636/5  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,949 0113563001161 หจ.ต้ังป้อใช้ 2/3/2563 5,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ซ้ือขาย 

หม้อน้ ารถยนต์

975  หมู่ท่ี 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,950 0115563006033 บจ.ชนะชัยส าโรง น้ าแข็ง จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       10795 ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ าแข็ง 239/212  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,951 0115563006815 บจ.สมายล์ เมททอล อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือขาย น าเข้า ส่งออก

และค้าของเก่าประเภทกระดาษ

239  หมู่ท่ี 8 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,952 0115563005860 บจ.พี เอ็ม เทเลวิช่ัน จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       42202 ประกอบกิจการงานสร้างโครงข่าย

สายสัญญาณ

190/46  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,953 0115563006203 บจ.เคเจ 999 จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       46593 น าเข้าและจ าหน่าย เคร่ืองจักร อะไหล่

เคร่ืองจักร ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

468/310  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,954 0115563006246 บจ.คิว เพเมนท์ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       66192 ประกอบกิจการให้บริการ ระบบช าระเงิน

ทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Payment)

209/1  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,955 0115563006475 บจ.ลิลล่ี อินโนเวทีฟ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกอาหารทะเล

เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค

199/448  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,956 0115563006980 บจ.เอชพีที สมาร์ท ออยล์ (2020) 

จ ากัด

13/3/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจการน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ นิวแมคเนติก

289  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,957 0115563007307 บจ.โอ ยิ สแตนด์ บาย จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 158/1  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,958 0115563008052 บจ.เอ๊กซ์.ทู อินเตอร์ กรุ๊ปส์ จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กเศษเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก

23/44  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,959 0115563007196 บจ.เยาวราช คุณฉุย จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       66123 ประกอบกิจการรับซ้ือแลกเปล่ียนนากเงิน

ทองพลอยและอัญมณี

4/16  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

1,960 0115563005762 บจ.เดอะ อีบีไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการบ่อตกกุ้งและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

449  หมู่ท่ี 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,961 0115563006939 บจ.ธีร์วรา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

13/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน

333/16  หมู่ท่ี 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,962 0115563007421 บจ.ศรีมงคล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจการรับขนส่ง ขนถ่าย สินค้า 

อุปกรณ์ ขนอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้างและ

งานอ่ืนๆ

44/3  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,963 0115563007749 บจ.เค แอล วาย เอฟ แอนด์ บี 

จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       10799 ผลิต จ าหน่าย น าเข้าส่งออก วัตถุดิบ

ส่วนผสมเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

การท าเคร่ืองด่ืมชานมไขมุก

889  หมู่ท่ี 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

1,964 0115563006122 บจ.ฟิกซ์ สตาร์ เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       35101 ผลิตติดต้ังจ าหน่ายปลีกส่งโซลาร์เซลล์ 999/80  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,965 0115563006424 บจ.จ่ิวเหอไทย จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค ทุกชนิด ซ้ือมาเพ่ือการ

จ าหน่ายในประเทศ

88/154  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,966 0115563006530 บจ.อิโค่ไพล่ิง คอร์ปอเรท จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       77305 ประกอบกิจการให้เช่าเช่าซ้ือขายฝากซ่อม

และบ ารุงรักษารถยก

461  หมู่ท่ี 17 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,967 0115563007170 บจ.รัน ยี ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนม

ต่างๆแบบแช่แข็ง

67/11  หมู่ท่ี 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,968 0115563007731 บจ.ไทย คิว เดอร์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายน าเข้า

ส่งออกวัตถุดิบส่วนผสมเคร่ืองมือวัสดุ

อุปกรณ์

135/3  หมู่ท่ี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,969 0115563007986 บจ.ดีวายเอ็ม เมทัล จ ากัด 27/3/2563 4,500,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง เช่น โลหะ วัสดุและอุปกรณ์

ตกแต่ง

155/11  หมู่ท่ี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,970 0115563008141 บจ.ฟิวเจอร์ ซิต้ี เรียลเอสเตท จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการด้านจ าหน่าย และ พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

1,971 0115563005932 บจ.บิลท์ดี จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       31001 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

และวัสดุใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 

โรงงานผลิตเคร่ืองเรือน

33/2  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,972 0115563006394 บจ.ต าลึงทอง จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการงานออกาไนซ์งานอี

เวนท์งานอบรมงานสัมนา

18/87  หมู่ท่ี 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,973 0115563007684 บจ.เทคเนอร์จี จ ากัด 25/3/2563 4,000,000       46521 ประกอบกิจการค้าวัสดุอะไหล่และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

18/176  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,974 0115563007056 บจ.พราวด์ ครีเอเตอร์ จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ให้กับองค์กรราชการ

87/119  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,975 0115563007242 บจ.ฌานธนาพิฆเศฐ จ ากัด 18/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

1561  หมู่ท่ี 7 ซอยท่ีดินทอง6 ถนน

เทพารักษ์

ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,976 0115563007803 บจ.คนช่างคิด168 จ ากัด 26/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมกาแฟ

45/13  หมู่ท่ี 4 ซอยทรัพย์บุญชัย 28 

ถนนทรัพย์พัฒนา

ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,977 0115563006301 บจ.ทีจี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

6/3/2563 3,000,000       86909 ประกอบกิจการบริการด้านสุขภาพ อบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับการออกก าลังกาย

81  หมู่ท่ี 8 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,978 0115563007994 บจ.ทูเอส พลัส ไลท์ จ ากัด 27/3/2563 3,000,000       28292 ให้บริการรับจ้างท าแม่พิมพ์พลาสติก 639  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,979 0115563006254 บจ.รักษาความปลอดภัย ฟ้าพิทักษ์

 การ์ด จ ากัด

6/3/2563 3,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัยแก่อาคารสถานท่ี ทรัพย์สิน และ

ชีวิต

299/276  หมู่ท่ี 12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

1,980 0115563006777 บจ.บีพี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       46691 ประกอบกิจการค้า น าเข้า จ าหน่าย 

วัตถุดิบเคมีอุตหกรรม

89/7  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
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1,981 0115563007013 บจ.เอ็นเอสที เทรดด้ิง จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       46622 ประกอบกิจการซ้ือขายแท่งอลูมิเนียม 99/187  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,982 0115563007579 บจ.เฟย ฝาน หยวน ต้า กรุ๊ป (ไทย

แลนด์) จ ากัด

23/3/2563 3,000,000       79120 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและการ

จัดการเร่ืองการท่องเท่ียว

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,983 0115563006963 บจ.อิเล็กทริก คอนเน็กเตอร์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

13/3/2563 3,000,000       26104 การผลิตตัวเหน่ียวน าไฟฟ้าท่ีใช้ในวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตตัวต่อส าหรับวงจร

88/94-98  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

1,984 0115563006653 บจ.เซียวต๋า พร้ินต้ิง แอนด์ 

แพ็คเกจจ้ิง อีควิปเม้นท์ แมทที

เรียล (ประเทศไทย) จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขายน าเข้าส่งออก

เคร่ืองจักรท่ีใช้ผลิตกล่องกระดาษ

69  หมู่ท่ี 5 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

1,985 0115563006386 บจ.ที เอ็น ที 2020 จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       46108 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก น้ ายาแอร์

100/386  หมู่ท่ี 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,986 0115563007404 บจ.ไทย แอพไพรซัล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

20/3/2563 2,000,000       66210 ประกอบกิจการรับท าการประเมินหรือ

วิเคราะห์ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สิน

และอุปกรณ์ต่างๆ

788  อาคารเดอะแจ๊ส เออเบิร์น ศรี

นครินทร์ ห้อง A302 ช้ัน 3 หมู่ท่ี 5

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,987 0115563007676 บจ.เซนเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค รวมท้ัง

จ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต

999  หมู่ท่ี 1 ซอยเพลินจิตร์ ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,988 0115563008010 บจ.เวนคอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       71102 รับจ้างออกแบบสร้างประกอบเช่ือมและ

ติดต้ังเคร่ืองจักร

91  หมู่ท่ี 7 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,989 0115563008117 บจ.ซีเค โปรเฟสชันนอล จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       69200 บริการและให้ค าปรึกษาด้านบัญชีภาษี

อากร

1358/18  หมู่ท่ี 4 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1,990 0115563005801 บจ.เอ.ซี.บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก รองเท้ากระเป๋า

157/13  หมู่ท่ี 5 ซอยมังกร-นาคดี ถนน

เทพารักษ์

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,991 0115563006025 บจ.สุวรรณ กิจแก้ว โลจิสติกส์ 

จ ากัด

4/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 572/123  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,992 0115563007587 บจ.โกลบอล ไบโอเทคโนโลยี ดิ

วิลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

23/3/2563 2,000,000       46694 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกบรรจุภัณฑ์

เคร่ืองส าอางค์ส าเร็จรูปทุกชนิด

157/13  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 5 ซอยมังกร-นาคดี

 ถนนเทพารักษ์

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

1,993 0115563006378 บจ.เจแปน แมชชีน พลาซ่า จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก อุปกรณ์

เคร่ืองจักรทุกประเภท

28/16  หมู่ท่ี 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,994 0115563006483 บจ.ดิ ออริจินอล แท็บ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานด้านการก่อสร้าง

123/715  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ซอย 27 

หมู่ท่ี 3

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,995 0115563006751 บจ.ปันโอกาส จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตัดเย็บ 

เคร่ืองนุ่งห่ม

2/3  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ยูนิต เอ 

ช้ัน 16 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม.6.5

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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1,996 0115563006769 บจ.แอล.เค.เอ. เมทัล จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กเส้น เหล็ก

กล่อง

333/91  หมู่ท่ี 2 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,997 0115563006785 บจ.ฮัวไท่ เมงหยวน เทคโนโลยี 

จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาและจ าหน่าย

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2/3  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 16 

หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,998 0115563007447 บจ.ซันไชน์ คิทเช่น จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       46209 จ าหน่ายน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตรพืชผัก

ผลไม้พืชผลทางการเกษตร

92/93  หมู่ท่ี 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

1,999 0115563007595 บจ.เก็ท ริช เซอร์วิส จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       01611 ประกอบกิจการรับก าจัดศัตรูพืช โยใช้

สารเคมี ฉีด รมและพ่น

747/462  หมู่ท่ี 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,000 0115563007935 บจ.ดราก้อน อี-เทค คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

27/3/2563 2,000,000       58202 ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนมือถือ 918/1  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,001 0115563007978 บจ.จงท าดี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างติดต้ังงานระบบไฟฟ้างาน

ประปา

145/1  หมู่ท่ี 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,002 0115563008095 บจ.ชูบี แบงคอก จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก สินค้า

รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผ้าเคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองครัว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต

97/248  หมู่ท่ี 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,003 0115563005916 บจ.แอล.จี.แพคเกจจ้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       82920 ประกอบกิจการรับบริการบรรจุผลิตภัณฑ์

ทุกชนิด พร้อมให้ค าปรึกษา

114/150  หมู่ท่ี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,004 0115563007919 บจ.ไทหยูน จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้า

เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีอุปกรณ์

245/302  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,005 0115563007099 บจ.ไรท์ เวียร์โด จ ากัด 17/3/2563 1,200,000       59111 ประกอบกิจการให้บริการ ผลิตส่ือออนไลน์

 ส่ือมัลติมีเดีย การจัดการอีเวินท์ การจัด

แสดงนิทรรศการ

311/26  หมู่ท่ี 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,006 0113563001153 หจ.ไซออร์เนท 2/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักรติดต้ัง

เคร่ืองจักรและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร

11/52  หมู่ท่ี 14 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,007 0113563001218 หจ.ปล้ืมจิต  การโยธา 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ตกแต่งภายใน รวมท้ังติดต้ังระบบประปา 

ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ

35  หมู่ท่ี 11 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,008 0115563005851 บจ.เมค อิท เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียน

แบบ ตกแต่งภายใน

1/3  หมู่ท่ี 8 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,009 0115563005908 บจ.บางหัวเสือรีไซเคิล จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือขายเศษวัสดุโรงงาน

อุตสาหกรรม

29/14  หมู่ท่ี 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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2,010 0115563006432 บจ.วูล์ฟแพ็ค ดีเฟนซ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46696 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกซ้ือขายจัด

จ าหน่ายท าการประมูลหรือประกวดราคา

อาวุธ

216/14  หมู่ท่ี 4 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,011 0115563006513 บจ.คิงมาร์เก็ต จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

192/3  หมู่ท่ี 8 ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,012 0115563006548 บจ.เสตะ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

98/252  หมู่ท่ี 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,013 0115563006564 บจ.มหานคร คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 87  หมู่ท่ี 13 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,014 0115563006602 บจ.เซเว่นเดย์ อินทีเรียแอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ 31/2  หมู่ท่ี 9 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,015 0115563006858 บจ.ฟิวฟอร์เทค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 55/186  หมู่ท่ี 15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,016 0115563006882 บจ.โกลเด้น เจ ทราเวล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       79909 ให้บริการส ารองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียว

99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,017 0115563007102 บจ.ปานค า ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       25910 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ข้ึนรูป 

ช้ินส่วน ท าจากโลหะทุกชนิด

48/8  หมู่ท่ี 3 ซอยสุขสวัสด์ิ 70 แยก 19/1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,018 0115563007269 บจ.มหา เมทัล ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       25922 บริการ กลึง กัดไส โลหะ ตัด พับ ม้วน 

วีคัท เลเซอร์ ข้ึนรูป แผ่นโลหะและเช่ือม

โลหะทุกชนิด

90/38  หมู่ท่ี 18 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,019 0115563007285 บจ.เอส.พี.โซล่าร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       27103 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ติดต้ัง 

ซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

209/1  ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 2 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,020 0115563007463 บจ.เจ.เอ็น.พี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

69/6  หมู่ท่ี 3 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,021 0115563007650 บจ.ทูยู ดีไซน์ เทรดด้ิง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตเส้ือผ้าช้ันนอก 90/356  หมู่ท่ี 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,022 0115563007811 บจ.ฮารุ โคจิ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการ น าเข้า และจ าหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อะไหล่เคร่ืองจักร

โรงงานอุตสาหกรรม

53/47  หมู่ท่ี 4 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,023 0115563007889 บจ.เอ็นไวรอนพาวเวอร์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       38120 การเก็บรวบรวมของเสียท่ีเป็นอันตราย 112/40  หมู่ท่ี 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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2,024 0115563008079 บจ.เกรทกู๊ด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

246/1  หมู่ท่ี 3 ซอยกุศลส่งสามัคคี ซอย 

4 ถนนทางรถไฟสายเก่า

ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,025 0113563001285 หจ.งานดี 35 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

1325  หมู่ท่ี 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,026 0113563001358 หจ.มัณทนา เนอร์สซ่ิง โฮม 11/3/2563 1,000,000       87301 รับดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย 124/205 พฤกษา 74/2 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,027 0113563001439 หจ.อชิระ ออโต้ เซอร์วิส 12/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบริการซ่อมบ ารุงรักษา

เคร่ืองยนต์และหรือซ่อมตัวถังและอาจมี

การให้บริการท าสี

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

2,028 0113563001463 หจ.ทรีแมนดาวน์ 16/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการกิจกรรม

ทางด้านดนตรีและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

การสร้างสรรค์ความบันเทิง

17/7  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,029 0113563001617 หจ.ชิดการช่าง219 25/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 114/219  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,030 0115563005746 บจ.ดีเค ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

80/1473  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,031 0115563005797 บจ.อัลฟาไซ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดซ้ือ 

จัดหา จัดจ าหน่าย เคร่ืองมือแพทย์

68/105ก  หมู่ท่ี 3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,032 0115563005959 บจ.ซิกแนลล่ิง แอนด์ อิเลคทริค

คอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 92/12  ซอย1(ถนนสายลวด) ถนนสายลวด ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,033 0115563006092 บจ.ซัคเซส อีซ ยัวส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

234/258  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,034 0115563006262 บจ.มาทริกซ์รูท จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46415 ประกอบกิจการจ าหน่ายรองเท้าเพ่ือ

สุขภาพ เคร่ืองนุ่งห่ม

336  หมู่ท่ี 10 ถนนสุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,035 0115563006289 บจ.ทรีโอ ทรานสปอร์ตเตช่ัน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด

433  ถนนสายลวด ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,036 0115563006319 บจ.บีบีเค กรุ๊ป 2020 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการคาร์แคร์ 233/386  หมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์ 

หมู่ท่ี 6

ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,037 0115563006343 บจ.เอ็มพีเอฟบี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม

วัตถุท่ีประสงค์

3174/4  หมู่ท่ี 10 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,038 0115563006416 บจ.ทุกท่ีทุกเวลา จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 1692/212  หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
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2,039 0115563006467 บจ.ย่ี ยู เทรดด้ิง จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการขายส่งของใช้ในครัวเรือน

ท่ีท าจากส่ิงทอ

139/222  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,040 0115563006505 บจ.แม็กซ์มารีนมาย จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการบริการน าเท่ียว ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ บริการ

จองต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟและ

ต๋ัวชนิดอ่ืนๆ ทุกชนิด รวมถึงการบริการท่ี

เก่ียวข้อง

53  หมู่ท่ี 3 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,041 0115563006661 บจ.นิวเซลล์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

อาคิเทคเจอร์ จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       28199 การผลิตเคร่ืองมือกลอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัก

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

6/146,6/148  หมู่ท่ี 7 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,042 0115563006700 บจ.เอสพีเอส ออโต้สปอร์ต จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมตัวถังรถยนต์ 220/80  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,043 0115563006742 บจ.กรีนเดย์โปรดักส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้าเเละส่งออกสารกัน

ความช้ืนเเละเจลล้างมือ

3056  หมู่ท่ี 9 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,044 0115563006904 บจ.เอฟ ดับบลิว ดี คอนเทนเนอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       33121 ให้บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ รับเหมา

บริการเก่ียวกับตู้คอนเทนเนอร์

70/173  หมู่บ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ท่ี 4 

ซอยทรัพย์บุญชัย 28 ถนนเทพารักษ์-

หนามแดง

ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,045 0115563006912 บจ.ย่ีสิบส่ีคอนแทร็คเตอร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการออกแบบเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม

98/204  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,046 0115563007188 บจ.พาชิยา (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

796  หมู่ท่ี 9 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,047 0115563007331 บจ.บีเค หกสาม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

8/253  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,048 0115563007412 บจ.แก้วดีมีทรัพย์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการค้า ให้บริการบ ารุงรักษา

ท าความสะอาดและดูแลรถยนต์

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

2,049 0115563007471 บจ.ดรัค เอ็นจิเนียร่ิง เทค จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 319/96  หมู่ท่ี 8 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,050 0115563007617 บจ.เคเคพี อินฟินิต้ี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       62021 ประกอบกิจการค่าท่ีปรึกษา ค่าวางระบบ

สารสนเทศ เเละระบบด้านไอที

70/3  หมู่บ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,051 0115563007773 บจ.พีวีดี ตาก อินดัสเทรียล คอร์

ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาท่ีดิน

อสังหาริมทรัพย์และส่ิงปลูกสร้าง

235/21  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,052 0115563007820 บจ.ฮาวไท การค้าระหว่างประเทศ

 จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

3333   ห้องเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,053 0115563007846 บจ.พี.แอล.เอ. กฎหมายและการ

บัญชี จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับว่าความจดทะเบียน

บริษัท รับท าบัญชี

66  ซอย1 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
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2,054 0115563007871 บจ.เฟร็กซ์ 168 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       49334 การขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ทางถนน

999/19  หมู่ท่ี 2 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,055 0115563007960 บจ.มิราเคิล เทรนน่ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดการฝึกอบรม ด้าน

บริการพาณิชยกรรม

19/16  ถนนนารายณ์ปราบศึก ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,056 0115563008087 บจ.โฮลเคลียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง

893  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,057 0113563001137 หจ.บุญภาพงษ์ก่อสร้าง 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

941/12  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,058 0113563001498 หจ.พีเอสไอที พาร์ท 16/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนอะไหล่และ

อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

142/98  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,059 0113563001552 หจ.ลิปดาเบบ้ีคอลเลคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษสตรี เคร่ืองส าอาง สินค้า

อุปโภคบริโภค

807/37  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,060 0113563001684 หจ.โชครับทรัพย์ค้าวัสดุ 31/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 1614/420  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,061 0115563005843 บจ.บีแอนด์เอ็น เอสที จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการรับซ้ือ ดัดแปลง และ

จ าหน่ายรถตู้ และรถยนต์ทุกชนิด

48/14  หมู่ท่ี 5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,062 0115563005941 บจ.ดีดีเจริญ ก่อสร้าง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

โรงงาน

409/202  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,063 0115563006017 บจ.ดี แอนด์ เจ รุ่งเรืองพาร์ท 

แอนด์ ทูล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับท ารับออกแบบระบบ

ต่างๆรับตัดพับเช่ือมประกอบติดต้ังงาน

ท่ัวไป

197/3  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,064 0115563006050 บจ.บีแอนด์บี เมทัล กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายและผลิตช้ินงาน

เหล็ก

445/178  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,065 0115563006084 บจ.น่าน ธนวัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 333/105  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,066 0115563006114 บจ.ไอ.เอส. คาร์ แอคเซสโซร่ีส์ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       45404 ประกอบกิจการขายส่งและปลีกช้ินส่วน

และอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์

247/46  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,067 0115563006351 บจ.อ านวยโชค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองปรับอากาศ 8/575  หมู่ท่ี 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,068 0115563006637 บจ.ฟู่ชาง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์

486  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,069 0115563006645 บจ.พีพีเค ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       07300 การท าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า 394/283  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,070 0115563006718 บจ.ทรัพย์อนันต์ ออโต้พาร์ท แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับงานกลึง

 งานมิลล่ิง ทุกชนิด รวมท้ังงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

86/106  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,071 0115563006726 บจ.เคทูเค  โปรดักส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47591 ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 378  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,072 0115563006921 บจ.เอจี มอเตอร์ไบค์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยาน

รถจักรยานไฟฟ้า

210/114  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,073 0115563007137 บจ.จ าปาทอง เครน จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่าย จัดวาง 

ติดต้ัง ทรัพย์สินส่ิงของต่างๆ

199/2646  หมู่บ้าน พฤกษา 15 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,074 0115563007153 บจ.จีเอสบี เทรดด้ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

382/103  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,075 0115563007200 บจ.ออลคูล เทคโนโลยี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองท าความเย็น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

234/209  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,076 0115563007251 บจ.เจ.เอส.อาร์.ที อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย 

สินค้าอุปโภค-บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

 เช่น ข้าวสาร ข้าวเพ่ือสุขภาพ 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป

212/148  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,077 0115563007391 บจ.เอเอ ดีไซน์ สเพส จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่ง ต่อ

เติม ซ่อมแซม ภายในอาคารส านักงาน

99/21  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,078 0115563007536 บจ.จีทีอาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป 

น้ ามันหล่อล่ืน

219  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,079 0115563007552 บจ.เพาเวอร์ คิดส์ ทอยส์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       46103 ตัวแทนจ าหน่ายน าเข้าและส่งออกของเล่น

เคร่ืองบังคับ

252  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,080 0115563007609 บจ.อรียาแอนด์ซันส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการส่งออกกระดาษ เคร่ือง

เขียน แบบพิมพ์

849/22  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,081 0115563007633 บจ.แสงเจริญ สกรีน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       25921 ประกอบธุรกิจรับสกรีนโลหะช้ินส่วน

อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

32/14  หมู่ท่ี 5 ถนนแพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,082 0115563007714 บจ.รักษาความปลอดภัย สุนันทา 

การ์ด กรุ๊ป จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัยแก่อาคาร สถานท่ี ทรัพย์สินและ

ชีวิต

234/40  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,083 0115563007838 บจ.บุญแฟมิล่ี จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการจ าหน่ายผ้าดิบห่อศพและ

ถุงผ้าใส่ยา

213  หมู่ท่ี 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,084 0115563008133 บจ.ดนิตา จักรกล จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46592 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์งาน

วิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงาน

ก่อสร้าง

1016/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,085 0113563001331 หจ.เอสพี มะพร้าว พาณิชย์ 10/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่าย

มะพร้าวสด

83  หมู่ท่ี 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,086 0115563006211 บจ.กิจการร่วมค้า เอเชียนมารีน 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       30110 การต่อเรือใหญ่ และส่ิงก่อสร้างลอยน้ า 128  หมู่ท่ี 3 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,087 0115563006572 บจ.เคเคซาวด์ โปรดักช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       93299 ประกอบกิจการด้านความบันเทิงและการ

นันทนาการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

899/75  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,088 0115563006807 บจ.ก่อ-ร่าง-สร้าง-แบรนด์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานต่างๆ 

ตกแต่งภายใน อีเว้นท์ รับท าปฎิทิน

439/104  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,089 0115563007072 บจ.ซากุระ แอพพาเรล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเส้ือผ้าส าเร็จรูป 387/304-305  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,090 0115563007145 บจ.ซีพีจี โนเบิล จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

898/124  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,091 0115563007366 บจ.โชคสถาพร 888 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 225/405  หมู่บ้าน สินทวีกรีนวิลล์ 2 หมู่ท่ี

 1

ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,092 0115563007544 บจ.528 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 528  หมู่ท่ี 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,093 0115563007641 บจ.บีดิจิเทค จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจการบริการ ท าติดต้ัง ประกอบ

 ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ระบบ

อิเล็คทรอนิค ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

711/52  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,094 0115563007765 บจ.จีท็อปส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       81293 กิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 799/306  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,095 0115563008028 บจ.ดิสนีเวทย์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       52109 ประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับคลังสินค้า และ

จัดเก็บคลังสินค้าอ่ืน ๆ ขนส่งและขนถ่าย

สินค้าทางบก มางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ และ

ประกอบกิจการให้เช่าท่าเมียบเรือ

99/207  หมู่ท่ี 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,096 0115563008125 บจ.โทเทิล โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ

57/8  หมู่ท่ี 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
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2,097 0113563001251 หจ.เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว 6/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับท าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว 

พร้อมออกแบบ และติดต้ัง

72/1  หมู่ท่ี 8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,098 0113563001315 หจ.พรธิดา โฟรเซ่น แอนด์ ทราน

สปอร์ต

10/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 98/130  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,099 0113563001340 หจ.ต้าออโต้ฟิล์ม 11/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการจ าหน่ายติดต้ังฟิล์มรถยนต์ 63/80  หมู่ท่ี 10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,100 0113563001382 หจ.เจ.เอ.เอ็น. (2020) ทรานสปอร์ต 11/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 120/284  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,101 0113563001421 หจ.พีจี เจมส์ 12/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ

 เช่น ทองทองค าแท่งและทองรูปพรรณ

117/362  หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ บางนา-

วงแหวน หมู่ท่ี 15

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,102 0113563001561 หจ.เบสท์ ออฟ เอเซีย 20/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เคร่ืองมือแพทย์

61/317  หมู่ท่ี 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,103 0113563001625 หจ.เอ็นเค. รุ่งเรือง 25/3/2563 1,000,000       96202 ให้บริการเคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติ 88/95  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,104 0115563005720 บจ.ซันโซ่ โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบธุรกิจบริการติดต้ังระบบป้องกัน

และก าจัดปลวก

334/157  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,105 0115563005789 บจ.หมิงลู่ ดีไซน์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการท าการออกแบบตกแต่ง

ภายในทุกชนิด ทุกประเภท

32/295  หมู่ท่ี 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,106 0115563005819 บจ.เรือนอรัญ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

117/318  หมู่ท่ี 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,107 0115563005835 บจ.เอ ที แมชชีน เทค จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 118/103  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,108 0115563005878 บจ.ซี.เอ.อี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า ผ้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองส าอาง

299/36  หมู่บ้าน กัสโต้ ก่ิงแก้ว-สุวรรณ

ภูมิ หมู่ท่ี 14 ซอย37/5 ถนนก่ิงแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,109 0115563005894 บจ.ยาดีแฟนดี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

บ้าน ท่ีดิน คอนโด และมีบริการให้เช่า

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,110 0115563005967 บจ.บลูซิงค์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 27/5  หมู่ท่ี 7 ถนนก่ิงแก้ว-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,111 0115563005975 บจ.มัจฉาราล์ ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืนผลิตแปรรูป

และจ าหน่ายอาหาร

82/437  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,112 0115563005991 บจ.หัวผักกาดพาณิชย์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพักแบบโฮส

เทล และบริการด้านอาหาร

98/279  หมู่ท่ี 9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2,113 0115563006041 บจ.บี โพรดักส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการจ าหน่ายของพรีเม่ียม ของ

ท่ีระลึก ของช าร่วย

99/20  หมู่ท่ี 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,114 0115563006068 บจ.เชง โห อิเล็กทรอนิกส์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต การขายส่ง 

แผงวงจรพิมพ์ การผลิตเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ ผลิตแม่พิมพ์ ผลิตช้ินส่วนอิเล็ท

รอนิกส์

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,115 0115563006076 บจ.เคทีเอ็นดีดีไซน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

4/54  หมู่ท่ี 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,116 0115563006106 บจ.พันธ์พิชัย เบสท์บลู ทราเวล 

แอนด์ เอเจนซ่ี จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       79110 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 234/6  หมู่ท่ี 13 ซอยก่ิงแก้ว 25/1 ถนน

ก่ิงแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,117 0115563006131 บจ.เวลต้ี เฮลธ์เทค (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ายาฆ่า

เช้ือ

23  หมู่ท่ี 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,118 0115563006149 บจ.เอ็นเนอร์จี ดีลักซ์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีน้ ามันเช้ือเพลิง 223/1  หมู่ท่ี 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,119 0115563006157 บจ.เจด เมดเทค จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลีนิกแพทย์แผนปัจจุบัน 98/116  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,120 0115563006173 บจ.ทีเอ็นบี อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 61/979  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,121 0115563006220 บจ.สปาเลช่ัน กรุงเทพ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       96101 นวดเพ่ือสุขภาพ/ผ่อนคลาย สปา 1/246  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,122 0115563006271 บจ.พีที พัฒนกิจ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการผลิตและข้ึนรูป พร้อม

ติดต้ังงานเหล็ก สังกะสี

17/2  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,123 0115563006408 บจ.เมกา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       32111 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองประดับ 107/180  หมู่ท่ี 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,124 0115563006441 บจ.ยูไต เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       28250 การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการ

ผลิตอาหารเคร่ืองด่ืมและ ยาสูบ

136/132  หมู่บ้าน พฤกษา 126 

เทพารักษ์ - ก่ิงแก้ว หมู่ท่ี 3

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,125 0115563006491 บจ.ธิทวีภูมิชัยกรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ

 รับเหมาติดต้ังงานโครงสร้าง รับเหมา

ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

299/36  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,126 0115563006556 บจ.ร่ ารวย โมลด์ แอนด์ พาร์ท 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด 104/54  หมู่ท่ี 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,127 0115563006688 บจ.เอ็มพีเอส ไอเดียล พลัส จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจัดจ าหน่ายน าเข้าและส่งออก

เคร่ืองส าอางบรรจุภัณฑ์

51/68  หมู่ท่ี 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,128 0115563006734 บจ.ชิเซ็น-พาวา คอสเมติกส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางทุกประเภท

99/328  หมู่บ้าน ธนาซิต้ี หมู่ท่ี 4 ถนน

บางนา-ตราด กม.14

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2,129 0115563006831 บจ.ริช กลาส เฟรม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการบริการติดต้ังกระจก ประตู

 หน้าต่าง บานสวิง บานสไลค์ บานกระทุ้ง

 ก้ันผนัง

115/300  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,130 0115563006840 บจ.เลิศไพศาลเทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายถังดับเพลิงและ

อุปกรณ์ดับเพลิง

118/86  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,131 0115563006866 บจ.โมติเวท เกมม่ิง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน 

บริหาร นักกีฬาอีสปอร์ต และทีมกีฬาอี

สปอร์ต

69/135  หมู่ท่ี 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,132 0115563006874 บจ.เอ็น เอ็ม เอ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกเเบบอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

เเละออกเเบบภายใน อย่างอ่ืน

12/8  หมู่ท่ี 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,133 0115563006891 บจ.ทีเอ เพสท์ เวิลด์ไวด์เซอร์วิส 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       81293 กิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 222/284  หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ บางนา-

เทพารักษ์ หมู่ท่ี 11

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,134 0115563006947 บจ.บีแอนด์ซี อินเตอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการเป็นตัวเเทน ขนส่งเเละขน

ถ่ายสินค้า รวมท้ังรับบริการน าของออก

จากท่าเรือตามพิธีศุลกากร

49/22  หมู่ท่ี 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,135 0115563006955 บจ.ภคิน อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ทุก

ชนิด

159/321  หมู่ท่ี 3 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,136 0115563006998 บจ.แมงโก้ สตาร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

ประเภทผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากผลไม้

สด

68/99  หมู่บ้าน มัณฑนา บางนา กม.7 

หมู่ท่ี 9

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,137 0115563007005 บจ.พ่ึงทองวัสดุ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่อเติม

โรงงาน คอนโด บ้าน อาคารทุกชนิด

48/21  หมู่ท่ี 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,138 0115563007021 บจ.ชาร์มม่ิง คอสเมติกส์ กรุ๊ป จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายขายส่งปลีก

เคร่ืองส าอาง

73/43  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,139 0115563007048 บจ.คานะ อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์มแอ

พลิเคช่ันเพ่ือจ าหน่ายเน้ือหา

111/60  หมู่บ้าน เฟอร์เฟคเพลส สุขุมวิท

 77 หมู่ท่ี 15

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,140 0115563007064 บจ.เทพนาคา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็ก สกูร น้อต 

อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิค

45/7-8  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,141 0115563007111 บจ.ออลทรานส์ อินเตอร์โลจิสติกส์

 จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจการมีรถหัวลากขนส่งสินค้า

ทุกชนิด

55/138  หมู่ท่ี 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,142 0115563007129 บจ.เฟอร์ทิล แบรนด์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายน าเข้าส่งออก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

39/46  หมู่ท่ี 11 ซอย7/2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,143 0115563007277 บจ.อาคีลัส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายน าเข้าส่งออก

อาหารเสริมเคร่ืองด่ืมและขนมขบเค้ียว

2/3  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 16 

ยูนิต เอ หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม.

6.5

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,144 0115563007323 บจ.สวนสนาน บางกอก จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมภัตตาคาร 29/9  หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,145 0115563007340 บจ.เอสเจการเกษตร จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47734 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม 

อุปกรณ์เล้ียงสัตว์ทุกชนิด รวมท้ังอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

34/98  หมู่ท่ี 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,146 0115563007358 บจ.ศิลาทอง โกลเด้นการ์เบจ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       38212 ประกอบกิจการก าจัดขยะมูลฝอย 8/12  หมู่ท่ี 6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,147 0115563007439 บจ.วาย.เอ็น.ที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       43210 รับติดต้ังซ่อมงานระบบไฟฟ้างานเคร่ืองจักร 2/3  หมู่ท่ี 10 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,148 0115563007455 บจ.เฌอฌาน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47739 ค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

เอนกประสงค์

92/14  หมู่ท่ี 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,149 0115563007480 บจ.เอ็นพี ออดิท แอนด์ คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

81/20  หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นท์วิลล์ศรี

นครินทร์-บางนา หมู่ท่ี 12 ซอยศรีด่าน 22

 ถนนศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,150 0115563007561 บจ.วี โซน คัลเชอรัล คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านข้อมูล

การสร้างเว็บไซต์

198/5  หมู่ท่ี 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,151 0115563007625 บจ.เซทส์ สแปลช จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างท าและหรือเป็น

ตัวแทนและหรือนายหน้าเพ่ือการโฆษณา

ทุกรูปแบบ

80/61  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,152 0115563007692 บจ.เอ.เอ.ซี. เพาเวอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

แรงต่ า ทุกประเภท

42/570  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,153 0115563007757 บจ.คิดส์แคร์พลัส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดหา เช่า เช่าใช้ ปรับปรุง

 จากการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและ

โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีมีช่ือว่า

 คิดส์แคร์พลัส

149/78  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,154 0115563007781 บจ.สตาร์เทค มารีน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกขายส่ง 

ขายปลีก ให้เช่า อุปกรณ์ตกปลา

168/1  หมู่บ้าน ชญาดาแอทเวิร์ค หมู่ท่ี 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,155 0115563007854 บจ.โซลูช่ัน มาเนีย จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

747/337  หมู่บ้าน ดิคอนเน็ค8 หมู่ท่ี 7 

ถนนบางนา-ตราด

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,156 0115563007897 บจ.แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์ 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       82302 ให้บริการรับจ้างแสดงสินค้างานแสดงผล

งาน

298/9  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,157 0115563007927 บจ.สามเก้าดีไซน์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       32112 ประกอบกิจการผลิต รับผลิต ออกเเบบ 

น าเข้า เหรียญรางวัลทุกชนิด

522/164  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค บาง

นา-สุวรรณภูมิ หมู่ท่ี 7

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,158 0115563007951 บจ.ไนเซ่นกรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้

รักษาโรค

555  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,159 0113563001196 หจ.เคโอบี เอ็กซ์เพรส 3/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคน

โดยสาร

541  หมู่ท่ี 3 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,160 0113563001676 หจ.มิสชา888 30/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าน้ าหอม 

เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เสริมความงามทุก

ชนิด

43/2  หมู่ท่ี 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,161 0115563005886 บจ.24ทรานสปอร์ตเตอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับขนส่งทางบกทุกประเภท 328  หมู่ท่ี 1 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,162 0115563005924 บจ.ทู บีลีฟ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

399  หมู่ท่ี 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,163 0115563007315 บจ.แสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรรูปตัวแทน

จ าหน่ายตัวแทนขายน าเข้าส่งออกสินค้า

อุปโภคและบริโภค

252  หมู่ท่ี 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,164 0113563001234 หจ.295 บิลเดอร์ 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 223/295  หมู่ท่ี 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,165 0113563001544 หจ.ปาลิตา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

19/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมเเซม

 บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมท้ังจ าหน่าย

อะไหล่ วัสดุ

398/228  หมู่บ้าน ทรัพย์ม่ันคง โครงการ

 3 หมู่ท่ี 2

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,166 0115563005738 บจ.พี.เจ. รุ่งเรือง เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างท่ัวไป รับจ้างท า

ของ และรับเหมาค่าแรง ตามวัตถุท่ี

ประสงค์ของบริษัทและผู้ว่าจ้าง โดยมิใช่

กิจการจัดหางาน

34/9  หมู่ท่ี 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,167 0115563005754 บจ.หางอ่ึง จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

กล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองมือ

แพทย์ รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของ

สินค้าดังกล่าว

89/240  หมู่ท่ี 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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2,168 0115563005771 บจ.บ้านเอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคเก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลัง

และสายสัญญาณส่ือสาร

89/138  หมู่บ้าน คณาสิริ บางนา หมู่ท่ี 9

 ซอยเอแบค ถนนบางนา-ตราด

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,169 0115563005983 บจ.ทริลเล่ียนแลนด์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ร่วม

ทุนหรืบริการ ในท่ีดิน  อาคารสถานท่ีหรือ

อสังหาริมทรัพย์ใดๆ รวมถึงสิทธิการเช่า 

หรือสิทธิท ากินในอสังหาริมทรัพย์น้ันๆ

18/78  หมู่ท่ี 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,170 0115563006238 บจ.ส.เพ่ิมพูนทรัพย์ เทรดด้ิง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปเช่นเศษผ้า 

ถุงมือ ไม้รีดน้ า

444/90  หมู่ท่ี 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,171 0115563006335 บจ.เอสอาร์เค โปรเฟสช่ันแนล 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

373/56  หมู่ท่ี 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,172 0115563006793 บจ.ชนกนาถฟู้ดแอนด์เทรนน่ิง 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

8/169  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,173 0115563007218 บจ.ฟาสท์ ยิม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการด าเนินงานของสถานท่ี

ออกก าลังกาย

499/251  หมู่ท่ี 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,174 0115563007374 บจ.เอส ซี เค เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

ทูล จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ สร้าง 

พัฒนาเคร่ืองจักรกลในการผลิตและ

บริการแก่ธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน

9/102  หมู่ท่ี 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,175 0115563007501 บจ.เอ็น-เซฟ เวิลด์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       20231 ผลิตน าเข้าส่งออกจ าหน่ายสบู่ 222/847  หมู่บ้าน วิลลาจจิโอ บางนา 

หมู่ท่ี 9

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,176 0115563007528 บจ.เอส ดับบลิว เอส การบัญชี 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชีการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี

35/66  หมู่ท่ี 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,177 0115563007722 บจ.จักรเพชร  เพลทต้ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจการรับชุบโลหะทุกชนิด 240/4  หมู่ท่ี 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,178 0115563007790 บจ.ช้าง อินดัสเตรียล เวิร์ค จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน

โลหะ พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนๆเพ่ือใช้ใน

โรงงานอุตาสหกรรม

66/32  หมู่ท่ี 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,179 0115563007862 บจ.จูงทรัพย์รุ่งเรือง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

149/37  หมู่ท่ี 3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,180 0115563007901 บจ.บอส ฟิวเจอร์กราฟฟิค จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับออกแบบผลิตป้าย

โฆษณาส่ิงพิมพ์ทุกประเภท

33/2  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,181 0115563008044 บจ.วาย เอ็น เครน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       43299 ติดต้ัง ซ่อมแซม อบรม ทดสอบ สอนการ

ใช้งาน ออกเอกสารรับรองความปลอดภัย

ในการท างานของเครน ลิฟท์ รถยนต์

299/54  หมู่ท่ี 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,182 0113563001293 หจ.ชูตะวัน ทรานสปอร์ต 9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร ท้ังภายในและระหว่าง

ประเทศ

89/102  หมู่บ้าน พฤกษาไพร์ม 

ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ หมู่ท่ี 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,183 0113563001307 หจ.สิริ63 ดีไซน์ แอนด์ พร็อพ

เพอร์ต้ี

9/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับออกแบบ รับเขียนแบบ

 และตกแต่งภายใน ออกแบบ

สถาปัตยกรรม

99/187  หมู่ท่ี 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,184 0113563001579 หจ.ประสพโชคก่อสร้าง 2020 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ทุกประเภท รวมท้ังติดต้ังระบบประปา 

ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ

89/194  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,185 0113563001595 หจ.รวงเส็ง อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิ

สติกส์

23/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 108/33  หมู่บ้าน เสรีวิวล์ หมู่ท่ี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,186 0115563006009 บจ.รัตนมงคล18 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท 241/2  หมู่ท่ี 5 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,187 0115563006165 บจ.เอแอนด์บี เอ็กซิบิช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       82302 ให้บริการรับจัดบู๊ธจัดงานแสดงสินค้า 88/333  หมู่ท่ี 5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,188 0115563006181 บจ.ดีวา 888 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 56/216  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,189 0115563006360 บจ.คูระตะ อีสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการ ผลิตช้ินส่วนตามระบบ

ทุกประเภท งานกลึง งานเช่ือม เคร่ืองจักร

381/22  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,190 0115563006629 บจ.ไร่คานาอัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ซ้ือขาย 

จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผลผลิต วัตถุ

และอุปกรณ์ทางการเกษตร

99/9  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,191 0115563006971 บจ.กาลิ-ลีโอ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลิต วิเคราะห์ รวมถึง

จ าหน่ายซอฟท์แวร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

99/341  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,192 0115563007030 บจ.อิศณบวร เรียล เอสเตท จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึทรัพย์สินใดๆ

100/194  หมู่บ้าน ร็อคการ์เด้น แอร์

พอร์ต หมู่ท่ี 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,193 0115563007161 บจ.ทรีพีพี คอสเมติกส์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ผลิต

ภัณฑืเวชส าอาง ลิปสติก น้ าหอม แป้งพัฟ

 ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน

2002/47  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,194 0115563007234 บจ.ไททัน ธันเดอร์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต น าเข้า 

ส่งออก จ าหน่ายติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าวาล์ว

128/275  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,195 0115563007706 บจ.พีพีเอส ไลฟ์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการการเงิน

99/9  อาคารเลอเนยาซอล ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,196 0115563007943 บจ.เชียน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 55/684  หมู่ท่ี 2 ถนนลาดกระบัง ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,197 0115563008001 บจ.เขยลาว โลจิสติกส์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

55/612  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,198 0115563008036 บจ.เมจิค บล๊อค 1983 (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

55/612  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,199 0115563008061 บจ.ด็อกเตอร์เอส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า เเละจัด

จ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์เวชส าอางค์ เจ

ลล้างมือ สเปย์ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

เเละฆ่าเช้ือท้ังในประเทศเเละต่างประเทศ 

เเละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

201/299  หมู่ท่ี 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,200 0113563001226 หจ.เจเอสแอลพิงค์ซอลท์เดคอร์

สกินแคร์

4/3/2563 800,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเกลือชมพูและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

665/75  หมู่ท่ี 2 ถนนประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,201 0113563001404 หจ.พิริยะกุล เทรดด้ิง 12/3/2563 800,000         46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 55/24  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,202 0113563001391 หจ.โชคสมร ทรานสปอร์ต 12/3/2563 700,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกชนิด 100/17  หมู่ท่ี 16 ซอยฝ.14 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,203 0113563001323 หจ.ทีทีดี ยานยนต์ เซอร์วิส 10/3/2563 600,000         45301 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ช้ินส่วน

อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

66/2  หมู่ท่ี 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,204 0113563001188 หจ.ทิม วิน เวิร์ค 3/3/2563 500,000         47595 ประกอบกิจการซ้ือขายจัดหารับเช่า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

251/22  หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,205 0113563001471 หจ.พีพีแอนด์เอสยู ทรานสปอร์ต 16/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

55/87  หมู่ท่ี 15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,206 0115563007382 บจ.บีอาวร์ เบสท์ จ ากัด 20/3/2563 500,000         52291 ประกอบกิจการจัดการส่งสินค้า จัดเก็บ

สินค้า บริการจัดส่งพัสดุด่วน รวมถึงศูนย์

กระจายสินค้าและการด าเนินการเก่ียวกับ

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า หรือตัวแทน

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า

1398/2  ถนนเลียบคลองลัดหลวง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,207 0113563001145 หจ.ดี.ดี.คอนโทรล 2/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการติดต้ังรับเหมางานไฟฟ้า 1574/124  หมู่ท่ี 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,208 0113563001269 หจ.ท็อปอัพ เซนเตอร์ 6/3/2563 500,000         47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายบัตรก๊ิฟการ์ด 9/213  หมู่ท่ี 9 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,209 0113563001528 หจ.วายบีโอ อินเตอร์เทรดด้ิง 18/3/2563 500,000         46322 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

1/51  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

2,210 0115563005827 บจ.เออเบ้ินเท็คซ์ไทล์ จ ากัด 3/3/2563 500,000         15121 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายถุงผ้า

กระเป๋าผ้า

489  หมู่ท่ี 6 ซอยนาคดี ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,211 0115563006459 บจ.เวลเนส ไลฟ์ 88 จ ากัด 9/3/2563 500,000         78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ 1123/137  หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ แพรกษา

 หมู่ท่ี 6 ซอย16 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,212 0115563007668 บจ.ปุณณ โลจิสติกส์ จ ากัด 25/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโโยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

999/531  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,213 0113563001242 หจ.ฐิติชัย ไลท์ต้ิง โซลูช่ัน 6/3/2563 500,000         47593 ประกอบกิจการขายหลอดไฟ โคมไฟ ทุก

ชนิด

111/84  หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,214 0113563001366 หจ.ดับบลิว เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง 11/3/2563 500,000         45301 ขายส่งช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม

ใหม่ของยานยนต์

42/1  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,215 0113563001374 หจ.มูมอลเช้นจ์พลัส 11/3/2563 500,000         70209 ท่ีปรึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการขาย

และการตลาด

39/488  หมู่ท่ี 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,216 0113563001480 หจ.ดับบลิว แอนด์ พี ซีซี สกินแคร์ 16/3/2563 500,000         46443 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอางท่ีผลิต

ภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ

98/201  หมู่ท่ี 22 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,217 0113563001510 หจ.คุ้มพญา เอ็นจิเนียร่ิง 18/3/2563 500,000         33200 ประกอบกิจการงานติดต้ังซ่อมเคร่ืองจักร

อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม

14/397  หมู่บ้าน นิรันทร์วิลล์ 10 หมู่ท่ี 8

 ถนนบางนา-ตราด

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,218 0113563001633 หจ.เรียลวิช (645) 26/3/2563 500,000         47732 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองประดับ เคร่ือง

แต่งกาย และเคร่ืองประดับอ่ืนๆ

145/135  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,219 0113563001641 หจ.เซล 1965 26/3/2563 500,000         47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์

ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

145/135  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,220 0115563006670 บจ.วัฒนากิจเจริญ (1987) จ ากัด 11/3/2563 500,000         46639 ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

86  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,221 0115563007293 บจ.บีพี วิสดอม จ ากัด 19/3/2563 500,000         70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

การอบรมการตลาดและความคิดสร้างสรรค์

54  หมู่บ้าน เมืองแก้ว หมู่ท่ี 8 ซอยเมือง

แก้ว 10 ถนนบางนา-ตราด

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,222 0113563001650 หจ.ก.เจริญทรัพย์ ทรานสปอร์ต 27/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

562  หมู่ท่ี 3 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

2,223 0113563001455 หจ.ปาลิดา ทรานสปอร์ต 13/3/2563 500,000         49323 ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า 2118/36  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2,224 0113563001170 หจ.เค.ซี.ออนไลน์ เทรดด้ิง 2/3/2563 300,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 599/46  หมู่ท่ี 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,225 0113563001536 หจ.เอ เอ็น โอ นงนภัส แฟมิล่ีกรุ๊ป 19/3/2563 300,000         46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปตามวัตถุประสงค์

โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

78  หมู่ท่ี 13 ซอยก่ิงแก้ว 25 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,226 0113563001587 หจ.เรืองวัน ทรานสปอร์ต 23/3/2563 300,000         49323 ขนส่งสินค้า 9/14  หมู่ท่ี 6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,227 0115563006611 บจ.เอ-วิคตอร่ี จ ากัด 10/3/2563 250,000         82302 ประกอบกิจการจัดนิทรรศการทางการค้า

หรือการโฆษณา

477/55  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2,228 0113563001200 หจ.4 ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ 

ซัพพลาย

3/3/2563 200,000         46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

เฟอร์นิเจอร์ ชนิดไม้ในส านักงาน ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

302/18  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,229 0113563001668 หจ.สุวรรณรัตน์ทรัพย์รุ่งเรือง 30/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

91/201  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,230 0112563000016 หส.เออร์ร่ีเดย์ คอฟฟ่ี 27/3/2563 140,950         10761 การผลิตกาแฟ 171/279  หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลลา

 หมู่ท่ี 6 ซอย131 ถนนประชาอุทิศ

ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,231 0113563001447 หจ.เลิศอนันต์ ซัพพลาย 12/3/2563 140,000         47525 ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

หลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง

38/476  หมู่ท่ี 14 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2,232 0115563007081 บจ.สุทิศา อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค อุปกรณ์ควบคุมน้ าหนัก

200/340  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2,233 0113563001692 หจ.เคเอสอาร์เจ การบัญชี 31/3/2563 100,000         69200 บริการรับท าบัญชีรายเดือนท างบการเงิน

ประจ าปี

65/6  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,234 0123563001242 หจ.พลัฎฐ์2563 10/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านการขาย บริหารงาร

 และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากรขาย 

การส่งเสริมการขาย การรับจ้าง

บริหารงานและการรับจ้างขยายงาน

222/168  หมู่ท่ี 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,235 0115563006297 บจ.วินเนเชอร์รัล จ ากัด 6/3/2563 100,000         20231 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

511  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,236 0113563001501 หจ.257 ทรานสปอร์ต2020 17/3/2563 50,000           49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

115/257  หมู่บ้าน พฤกษาไพร์ม หมู่ท่ี 8 

ซอยอบต.บางแก้ว ถนนหลังวัดหนามแดง

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2,237 0113563001609 หจ.วีนัส สแตนเลส 25/3/2563 50,000           25992 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย รับ

ออกแบบ ติดต้ัง ชุดครัวสแตนเลส เช่น 

โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส

86  หมู่ท่ี 9 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2,238 0125563008354 บจ.สันธิญา ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ 

จ ากัด

12/3/2563 230,000,000    55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ โบว์ล่ิง อาบอบนวด

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

2,239 0125563008371 บจ.ซีแมค เจนเนอรัล จ ากัด 12/3/2563 20,000,000     41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

110/29  หมู่ท่ี 5 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 

8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,240 0125563008982 บจ.ซัยโจ เด็นกิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์

 จ ากัด

18/3/2563 10,000,000     70209 ประกอบกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สถานฝึกฝนวิชาชีพท่ีมีการสอนและ

ฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

2  ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,241 0125563009504 บจ.ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จ ากัด 23/3/2563 10,000,000     62022 ให้บริการท่ีปรึกษาดูแลความปลอดภัย 

และการป้องกันทางด้านไอที

99/25  อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร์

 ช้ันท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,242 0125563007404 บจ.สตรอง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการสร้างประกอบ 

ติดต้ังเเละรับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจักรเเละ

อุปกรณ์

18  ซอยอัญชลี 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,243 0125563007579 บจ.ไทยครีเอทีฟอีเว้นท์ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตส่ือโฆษณาทุก

ชนิดและรับจัดงานต่างๆ ทุกชนิด เปิดตัว 

ออกบูธ นิทรรศการต่างๆ

104/229  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่

ท่ี 10

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,244 0125563007706 บจ.100 สตาร์ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       62011 ให้บริการด้านการเขียนโปรแกรมในการ

สร้างเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคช่ัน

59  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,245 0125563007773 บจ.กิจการร่วมค้า แอโร - ไทย เอวิ

เอช่ัน จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       46591 ประกอบกิจการค้า อากาศยาน และ

เฮลิคอปเตอร์ พร้อมบริภัณ์ภาคพ้ืน ท้ัง

การพาณิชย์ การขนส่งท่ัวไป

89/6  หมู่บ้าน เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์

 หมู่ท่ี 2

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,246 0125563007820 บจ.วินเซนท์ ลัคซูร่ี จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       14112 ประกอบกิจการโรงงานผลิต เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม ทุก

ชนิดทุกประเภท รวมถึง จ าหน่ายท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

84  ซอยติวานนท์ 3 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,247 0125563007978 บจ.คอน วิช่ัน จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       71102 รับเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ งานควบคุม

ก่อสร้าง

38/37  หมู่ท่ี 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,248 0125563007986 บจ.ทีเทน แอสเสท จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา ให้เช่า ซ่ึง

ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัะย์

สินน้ัน

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

2,249 0125563008788 บจ.เอสพี ดีดี เซอร์วิส จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       45101 จ าหน่ายรถยนต์มือสอง เต้นท์รถ 123/8  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,250 0125563009253 บจ.บ้านเก้าไทย 888 แอนด์ ดีเอช

แอล พีพีเอ็น กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จ ากัด

19/3/2563 5,000,000       52291 ประกอบกิจการ ด้านโลจิสติกส์ จัดส่ง 

รับส่ง เอกสาร และสินค้า ต่างๆ

199/102  หมู่บ้าน สวนนนท์วิลล์ หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,251 0125563009563 บจ.เดอะ อินคอนเซ็ปต์ จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1/14  ถนนประชาราษฏ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,252 0125563009768 บจ.มิตรเก้ือเจริญ (นนทบุรี) จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

11  ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 25 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,253 0125563009954 บจ.เฮ็งเช็ง เทรดด้ิง จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       46109 ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

61/1  ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,254 0125563010332 บจ.เคเอส ดิจิทัล จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการโฆษณาและโป

รโมทสินค้า

6  ซอยรัตนาธิเบศร์ 32 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,255 0125563010464 บจ.สยามสัทชยา จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการการก่อสร้างอาคารท่ีพัก

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

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

91/302  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,257 0125563007609 บจ.จอยน์ไพร์มเทรดด้ิง จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต แปร

รูป ผลผลิตทางการเกษตร

98/44  หมู่บ้าน สวนเติมรัก หมู่ท่ี 1 ถนน

บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,258 0125563008761 บจ.มงคลปาน จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิต จัดจ าหน่าย จัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

178/45  หมู่ท่ี 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,259 0125563009571 บจ.เมดิเมท เอเชีย จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางการแพทย์ทุกชนิด

205/110  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,260 0125563009610 บจ.ราชศักด์ิ ไทย จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

63/114  หมู่บ้าน มนวดีพาร์ค ซอยวัด

ลาดปลาดุก

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2,261 0125563009717 บจ.จ่ัวแจ่มใสโฮมแคร์ จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       86909 ประกอบกิจการดูแลและอ านวยความ

สะดวกในกิตวัตรประจ าวันและบริการ

ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือบุคคลท่ี

ต้องการ

209/262  หมู่บ้าน คิว ดิสทริคท์ เวสต์เกต

 หมู่ท่ี 3

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,262 0125563009903 บจ.พัชรเทพ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       70202 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแนะน า

เก่ียวกับการเงิน การลงทุน ธุรกิจต่างๆ

การบริหาร การจัดหาแห่งเงินทุนทาง

การเงิน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

51  หมู่ท่ี 4 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,263 0125563010120 บจ.ห้างเพชรทองมนทกานต์ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการให้บริการ รับซ้ือ ขาย 

จ าหน่าย แลกเปล่ียน เช่า เช่าซ้ือ ให้ ยืม 

รับฝาก ซ้ือขาย ขายฝาก ทองค า

99/15  หมู่ท่ี 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,264 0125563010341 บจ.ไนน์พี ไอซีที เซอร์วิส จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การ

ส่ือสารโทรคมนาคม

190/155  หมู่ท่ี 2 ถนนละหาร ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,265 0125563007439 บจ.ร้อยล้าน อินเตอร์ เทค จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       47411 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอม รวมท้ังซอฟแวร์

คอมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

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

2,266 0125563007757 บจ.เมอร์ซ่ี เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       46312 การขายส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีผ่าน

กระบวนการถนอมและแปรรูป

126/1260  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,267 0125563007919 บจ.แฟ็คเตอร์ เซเว่น จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       82301 ประกอบกิจการบริการจัดประชุม ส่ือ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และ

ส่ือท่ีเป็นภาพและเสียงทุกชนิด

7/38  หมู่ท่ี 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,268 0125563008044 บจ.วิน พาวเวอร์ เจเนอร์เรช่ัน 

จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       46599 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ติดต้ัง ให้บริการ

ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ลดพลังงาน

ไฟฟ้า

19/107  หมู่บ้าน ชวนช่ืนโมดัส เซนโทร 

หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,269 0125563008273 บจ.รูฟ แอนด์ อินซูเลช่ัน จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       25119 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายหลังคา

เหล็ก รางน้ าฝน ครอบหลังคาและ

อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับหลังคา

99/9  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,270 0125563008401 บจ.เฮาส์ ออฟ ฮก จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการบริหารการจัด

งานอีเว้นท์

99/129  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,271 0125563009237 บจ.ไนน์ ทีที จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       45101 น าเข้าและจ าหน่ายรถยนต์

รถจักรยานยนต์รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

จากต่างประเทศ

122/1  หมู่ท่ี 6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2,272 0125563009300 บจ.รามอินทราเฟอร์นิเจอร์ (แจ้ง

วัฒนะ) จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       47591 ประกอบกิจการให้บริการจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

46/159  หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,273 0125563009709 บจ.รักษาความปลอดภัยเท็น

เซอร์วิส จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการ บริการรักษาความ

ปลอดภัย

55/79  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,274 0125563010138 บจ.เอเจ ไทย อินเตอร์ เทรด จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย ข้าว ยางพารา น้ าตาล ผัก ผลไม้

 พืชสวนและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ

เกษตรทุกชนิด

7/38  หมู่ท่ี 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,275 0125563010430 บจ.เซ็นเตอร์ รูฟ อินซูเลช่ัน จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายหลังคา

เหล็ก รางน้ าฝน ครอบหลังคาและ

อุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับหลังคา

99/9  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,276 0125563010502 บจ.พรจ านงค์ วิศวกรรม จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสราง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

79/5  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,277 0125563008427 บจ.ทาแมนน่า เทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ รวมทุก

อย่างท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตร

83/77  หมู่ท่ี 3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,278 0123563001153 หจ.เกรียงไกร เอ็นจิเนียร่ิง 1988 6/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 31/198  หมู่ท่ี 1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,279 0125563008664 บจ.ส ารับกับข้าว 99 จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

36/5  หมู่ท่ี 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,280 0125563008745 บจ.ฟ้าประทานพร เรียลเอสเตท 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ค้ าประกัน

 จ าน า จ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือ

สังหาริมทรัพย์ จัดหามาด้วยประการใดๆ

ซ่ึงท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆเพ่ือใช้ใน

การด าเนินกิจการของบริษัท

89/116  หมู่ท่ี 3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,281 0125563009415 บจ.เวิร์คพอยท์ ( 2009 ) จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 99/91  หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,282 0125563009466 บจ.วารี เมดิคอล จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม

และบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ฯลฯ

13/7  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 8 ถนนบางม่วง-บาง

คูลัด

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,283 0125563010294 บจ.อิทธิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

27/3/2563 5,000,000       74902 ประกอบกิจการรับจ้างวิเคราะห์มลภาวะ 

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ น้ า ทุกชนิด อากาศ 

เสียง กากของเสีย และดินตะกอน รวมท้ัง

สารเคมีทุกชนิด

77/72  หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,284 0125563007749 บจ.โกเปย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47595 จ าหน่ายสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 155/470-1  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,285 0125563008176 บจ.ไทยปอยเปตรุ่งเรืองส่ีมิตร จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       47222 ประกอบกิจการค้าน้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ 

และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

1  ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 7/2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,286 0125563008915 บจ.ไอ ซี พี มาสค์ จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       13999 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย 

หน้ากากอนามัย หน้ากากกรองฝุ่น ผ้าปิด

จมูก หน้ากากN95

117  หมู่ท่ี 3 ซอยวัดอมฤต ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,287 0123563001323 หจ.เวร่ีกู๊ด วิศวกรรม 13/3/2563 4,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

165/148  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,288 0125563010600 บจ.ซินตากุ เนเชอรัล จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

55/40  หมู่ท่ี 3 ถนน345 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,289 0125563008893 บจ.ทีเอ็กซ์ การ์เดียน เอเชีย จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย และติดต้ัง

 อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์เคร่ืองไล่หนู

77/11  หมู่ท่ี 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,290 0125563007935 บจ.ร่วมมิตรเฮง จ ากัด 9/3/2563 3,600,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม การตลาด

337/205  ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,291 0125563009318 บจ.อากาฟาร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

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 จ ากัด

23/3/2563 3,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืช

และสัตว์ท่ีใช้รักษาโรค

192  ซอยพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,293 0125563009547 บจ.เอ็นซอฟท์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้ามาจ าหน่ายและ

ให้บริการ ระบบควบคุมการผ่านเข้า ออก 

อาคารและสถานท่ี การใช้พลังงานไฟฟ้า

ของอาคารและสถานท่ีรวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์

3  ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 15/1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,294 0125563008290 บจ.บางกอก โอเช่ียน เทรดด้ิง จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       46312 ประกอบกิจการค้าเน้ือสัตว์ทะเลท้ังแบบ

สดและแช่แข็ง ได้แก่ เน้ือปลาแซลมอน 

และปลาชนิดอ่ืนๆ

64/256  หมู่ท่ี 4 ถนนวงแหวนตะวันตก ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,295 0125563008494 บจ.ทเวนต้ี อินโนเวช่ัน จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

18/92  หมู่ท่ี 14 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,296 0125563007382 บจ.ซีไอเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       62011 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จ าหน่าย 

ซ่อมบ ารุง ให้บริการ และให้ค าปรึกษาใน

การวางระบบ รวมท้ัง พัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคช่ัน

51/90  หมู่บ้าน เดอะเมทโทร แจ้งวัฒนะ

 หมู่ท่ี 3

ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,297 0125563008087 บจ.อิเคเมน (ประเทศไทย) จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง รวมถึงส าหรับ

ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ครีม

บ ารุงผิว โลช่ัน

7/4  หมู่ท่ี 6 ซอยวัดท่าเกวียน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,298 0125563009172 บจ.เคเคเค888 จ ากัด 19/3/2563 3,000,000       47522 จ าหน่ายสีทาอาคาร สีเคลือบรถยนต์และ

อ่ืนๆ

55/26  หมู่ท่ี 7 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,299 0125563008214 บจ.ไอ เน็กซ์ ยู จ ากัด 11/3/2563 2,500,000       43210 ประกอบกิจการรับจ้างท าติดต้ัง ดุแลระบบ

 และซ่อมแซม ระบบเครือข่ายเซิฟเวอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

50/259  หมู่ท่ี 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,300 0125563008940 บจ.โรงแรม ลักซ์ บูติค จ ากัด 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 จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

60/26  หมู่ท่ี 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,302 0125563009334 บจ.มันเดย์ มีเดีย เอเจนซ่ี จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและ

ประชาสัมพันธ์สินค้า ทางส่ือออนไลท์ 

เว็บไซต์ ส่ือคอมพิวเตอร์

189/182  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,303 0125563010596 บจ.มา ลอง คาเฟ่ จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       46318 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายกาแฟ และ

เคร่ืองด่ืมต่างๆ

211/66  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,304 0123563001374 หจ.แรคคูนเทรดด้ิง 17/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกสินค้าผ่าน

ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์

35/316  หมู่บ้าน ย่ิงรวยนิเวศน์ หมู่ท่ี 8 

ถนนประชาช่ืน

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,305 0123563001510 หจ.แพสช่ันฟิล์ม 23/3/2563 2,000,000       90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 111/2  หมู่บ้าน โมทาวน์บริโอ หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,306 0125563008141 บจ.รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์

กัน จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ อาคาร

ส านักงาน คอนโดมิเนียม

67/56  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,307 0125563008541 บจ.คัลเลอร์ อาร์ต ดีไซน์ แอนด์ 

พร้ินต้ิง จ ากัด

13/3/2563 2,000,000       18121 ประกอบธุรกิจบริการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์

ชนิดต่างๆ

46/125  หมู่ท่ี 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2,308 0125563009041 บจ.ไบโอม จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าหัวเช้ือจุลินทรีย์อาหาร 

เล้ียงเช้ือจุลินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 

เอนไซม์ สารชีวภัณฑ์

45/5  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,309 0123563001404 หจ.ทศทิศ การก่อสร้าง 18/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 39/323  หมู่บ้าน สิริกานต์ หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,310 0125563009971 บจ.ชนัญญา จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองนุ่งห่ม

99/4  หมู่บ้าน สิริกานต์-บางใหญ่ 

โครงการ 3 หมู่ท่ี 11 ซอย1

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,311 0125563009245 บจ.วัน เวลเนส แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

19/3/2563 1,800,000       96101 ประกอบกิจการสปา ท าเล็บ แต่งหน้า 

แต่งผม เสริมสวย นวหน้า นวดตัว ขัดตัว

101/541  หมู่ท่ี 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,312 0123563001439 หจ.พีเอ็นพีเอ็นจิเนียร่ิง168 19/3/2563 1,725,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

1/1  ซอยเรวดี 36/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,313 0123563001013 หจ.บียอนด์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส 2/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารเพ่ือสุขภาพ

89/255  หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส4-ราช

พฤกษ์ หมู่ท่ี 6

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,314 0123563001030 หจ.ชวิทย์ เทเลคอม 3/3/2563 1,000,000       62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

88/31  หมู่ท่ี 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,315 0123563001471 หจ.พีเจ เรืองแสง 23/3/2563 1,000,000       46422 การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 185/1050  อาคารคอนโดแอสปายรัตนาธิ

เบศน์2 ช้ันท่ี 12 เอ ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,316 0123563001501 หจ.แอร์เย็นดี วิศวกรรม 23/3/2563 1,000,000       95220 ประกอบกิจการ ซ่อม ย้าย ติดต้ัง ระบบ

ปรับอากาศและขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

92  หมู่ท่ี 2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,317 0125563007242 บจ.กายนคร จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า เป็น

ตัวแทนขายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร

เสริม ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

95/59  หมู่ท่ี 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,318 0125563007331 บจ.เลเวล อัพ บาสเกตบอล จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       85410 บริการให้ค าปรึกษาและการจัดการ อบรม

ฝึกสอนด้านกีฬาต่างๆ

14  ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,319 0125563007340 บจ.ออม โฮลด้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       77400 ธุรกิจแฟรนไชส์เก่ียวกับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

104/70  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่ท่ี

 10

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,320 0125563007358 บจ.เอ็มพี พลัส แมเนจเมนท์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       77400 ธุรกิจแฟรนไชส์เก่ียวกับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

104/70  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่ท่ี

 10

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,321 0125563007510 บจ.เอ็นเจ อินฟินิต้ี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร อาหาร

ส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารสด 

เคร่ืองด่ืม ท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

9  ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,322 0125563007552 บจ.เอส.เค.เอส. เจ ฟู้ด จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า พืชผักผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย และพืชผลทางการเกษตร

107/177  หมู่ท่ี 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,323 0125563007587 บจ.เซอร์ติฟิเคช่ัน เซอร์วิส รีจิสตร้า

 จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าแนะน า ให้บริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจร้าน ธุรกิจ

ร้านอาหาร

55  ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,324 0125563007595 บจ.ไทมะ ฟู้ดส์ซัพพลาย จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อาหารทุกชนิด

1  ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 17 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,325 0125563007625 บจ.สวีทลอฟท์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการรับผลิตภาพยนต์ ละคร 

ส่ือโฆษณา

94/1  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,326 0125563007633 บจ.เอเซีย ฟู๊ดแอนด์ฟาร์ม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ เพ่ือท าการเกษตรและ

ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

44  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,327 0125563007684 บจ.พี แอนด์ เอ คอนสตรัคช่ัน

2020 จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ ท่ีพักอาศัย และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

84/236  หมู่ท่ี 1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,328 0125563007714 บจ.ชู๊สซ่ี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการด้านการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (SOFTWARE)

135/264  หมู่บ้าน เดอะเมทโทร รัตนาธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 3

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,329 0125563007722 บจ.กวินท์.ดี ออลเรดดิ เดดดี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับโฆษณาสินค้าและ

บริการผ่านส่ือต่างๆ ทุกประเภท

199/150  หมู่ท่ี 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,330 0125563007731 บจ.ควิค ไลน์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการเก่ียวกับ การส่ือสาร 

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

24  ซอยติวานนท์ 22 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,331 0125563007765 บจ.ศิตา   เอเจนซ่ี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบส่ือโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

98/17  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,332 0125563007901 บจ.บ๊ิกไบค์คลับ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด

นอน แฟช้ัน

48/60  หมู่บ้าน THE CONNECT 23 หมู่

ท่ี 8 ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี10

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,333 0125563007943 บจ.เอส.วี.เอ็น. ดาต้า จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย และซ่อมแซม 

โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองมือส่ือสารทุก

ประเภท รวมถึงอะไหล่และของสินค้า

ดังกล่าว

108/86  หมู่ท่ี 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,334 0125563008109 บจ.เบียร์ดี โปรดักช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการขายส่งอาหารเคร่ืองด่ืม

และยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

212/15  หมู่ท่ี 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,335 0125563008133 บจ.บ้านรัก เฟรช คอร์นเนอร์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตอาหารและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืม จัดท าแฟรนไชส์อาหารและ

เคร่ืองด่ืม

101/345  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,336 0125563008320 บจ.แทนใจทวิน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย

และของท่ีระลึก

109/84  หมู่ท่ี 1 ซอยบางศรีเมือง27 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,337 0125563008443 บจ.กล้าคิดเซ็นเตอร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการให้บริการดูแลศิลปิน ดารา

 นักแสดง นักร้อง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

98/129  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,338 0125563008532 บจ.คลาวด์ครีเอเตอร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 15  ซอยงามวงศ์วาน 31 แยก 6 ถนนงาม

วงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,339 0125563008567 บจ.พาวเวอร์ โกร เทคโนโลยี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการก่อสร้าง ติดต้ัง

เคร่ืองจักรกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่

โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการอ่ืนทุก

ประเภท

11  ซอยไทยานนท์ 16/1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,340 0125563008648 บจ.แอดไมร์ไลฟ์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง 51/231  ซอยงามวงศ์วาน8 ถนนงามวงศ์

วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,341 0125563008672 บจ.ป.เกษตรธรรมชาติ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการขายดินปลูกต้นไม้ท่ีเป็น

ส่วนผสมระหว่างดินธรรมชาติ ทราย 

โคลนและแร่ธาตุต่างๆ ปุ๋ย ยาบ ารุงพืชทุก

ชนิด

125/29  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,342 0125563008729 บจ.โกลด์ เทรดเดอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

เกษตร

123/705  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,343 0125563008753 บจ.เวลต้ีฟูดส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       10305 ประกอบกิจการผลิต แยม แยมผิวส้ม เยลล่ี 69  ซอยงามวงศ์วาน 25 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,344 0125563008958 บจ.อาวา เฮลท์ กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจ

เก่ียวกับการน าเท่ียวทุกชนิด

42  หมู่บ้าน ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,345 0125563008966 บจ.เชฟตุ๋ย อินเตอร์ฟู๊ดส์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 97/61  หมู่ท่ี 1 ซอยบางศรีเมือง 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,346 0125563009016 บจ.แมร่ีเนลส์แอนด์สปา จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการ บริการและให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับผิวพรรณและความงาม บริการ

และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการแต่งเล็บมือ

และเล็บเท้า

169/15  หมู่ท่ี 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,347 0125563009083 บจ.บีเอ อินเตอร์เทค จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47411 ค้าสินค้าไอที ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมฯ/

เน็ตเวิร์ค โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลก

ทรอนิคส์ทุกชนิดแบบครบวงจร

99/212  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,348 0125563009130 บจ.เอเอสดี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท างาน

93/439  หมู่ท่ี 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,349 0125563009164 บจ.ดิ อัปเปอร์ เฮาส์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า 

ขายท่ีดิน

10  ซอยติวานนท์ 25 แยก 11 ถนนติวา

นนท์

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,350 0125563009199 บจ.อุ่นไอดิน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านขายอาหารไทย 

อาหารทะเล รับจัดงานเล้ียง ให้เช่าห้อง

พร้อมคาราโอเกะ

1/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,351 0125563009261 บจ.พัทธวิชญ์ การบัญชีและธุรกิจ 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

123/11  หมู่ท่ี 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,352 0125563009270 บจ.เทียนธรรมชัยมงคล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุมงคลงาน

ส าเร็จรูป เคร่ืองรางของขลัง พระของ

ช าร่วย พระกล่องทุกชนิด

35/189  หมู่ท่ี 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,353 0125563009288 บจ.บี.จี.มาร์เกตต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       46900 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

100/406  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,354 0125563009342 บจ.ธนินท์รัฐ คอนสตรัคช่ัน 1999 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

257/1  หมู่ท่ี 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,355 0125563009369 บจ.โมชิ อีเอสที2012 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการขายกระเป๋า 32/142  ซอยสามัคคี 58/20 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,356 0125563009555 บจ.เอ็นเอ็นที อินโนเวทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       82301 การจัดการประชุม 99/252  หมู่บ้าน ธนานนท์ ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,357 0125563009636 บจ.แอคเซ็ซ เดนทัล ซัพพลาย 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       47721 จ าหน่ายเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมท้ัง

อะไหล่ทางด้านทันตกรรม ทุกชนิด ทุก

ประเภท

67  ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,358 0125563009750 บจ.โพธ์ิ (2020) จ ากัด 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 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ช าแหละ 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

135/273-4  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,360 0125563009911 บจ.ลักซ์ ดี โซลูช่ัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ยารักษาโรค 

เภสัช-เคมีภัณฑ์

129/423  หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส หมู่ท่ี 

3 ซอยไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,361 0125563010022 บจ.ราส พอล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า น าเข้า 

ส่งออก ตัวแทนจ าหน่าย ติดต้ัง วิจัย 

พัฒนา เป็นท่ีปรึกษา ปรับปรุง บ ารุงรักษา

 หุ่นยนต์ทุกประเภท หุ่นยนต์ท าความ

สะอาด โปรแกรม ซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2  ซอยติวานนท์ 25 แยก 25 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,362 0125563010031 บจ.ซันฟลาวเวอร์โซล่าร์ซิสเต็ม 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับให้ค าปรึกษาด้าน

พลังงานทดแทนทุกชนิด

45  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,363 0125563010049 บจ.นาแวป ออโตเมช่ันแอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ท่ัวไป รวมถึง

การให้บริการหลังการขาย

211/41  หมู่บ้าน นนทรีแกลลอร่ี หมู่ท่ี 1

 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนนครอินทร์

ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,364 0125563010065 บจ.ซิลิคอน ออนไลน์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค กล้อง

วงจรปิด ระบบประตู

42/309  อาคารวิวทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11 หมู่

ท่ี 5 ซอยจุฬาเกษม 18

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,365 0125563010073 บจ.บัวลอย เจ้าพ่อขายส่ง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

200  ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,366 0125563010111 บจ.กรีนการ์เด้นแอนด์บลูเฮ้าส์

ดีไซน์ จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการบริการดูแลและ

บ ารุงรักษาภูมิทัศน์

89/13  หมู่ท่ี 3 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,367 0125563010171 บจ.พิกเซลคราฟท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

52  หมู่ท่ี 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 24

 ถนนติวานนท์

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,368 0125563010197 บจ.แอดวานซ์ จีโนม เทค จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46441 น าเข้า ส่งออกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุ

ตรวจสอบหาโรค ยารักษาโรคส าหรับ

มนุษย์และสัตว์

125/360  หมู่บ้าน นราธิป หมู่ท่ี 3 ถนน

รัตนาธิเบศร์

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,369 0125563010243 บจ.เดอะ มูน แพลน จ ากัด 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 เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า 22/8  หมู่ท่ี 2 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,371 0125563010286 บจ.วิศวกร 1981 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47525 จ าหน่าย วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ส าหรับงานก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้า

ประปา

86/58  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,372 0125563010405 บจ.พี ดับบลิว อาร์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการการน าเข้า ส่งออก และ

จัดจ าหน่ายไม้สับ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

สินค้าอุปโภคบริโภค

2  ซอยติวานนท์ 27 แยก 4/1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,373 0125563010472 บจ.เฮิร์บ เฮลท์ บิวต้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต และเป็นตัวแทน

จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ยาสมุนไพร

125/313  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,374 0125563010545 บจ.เวลธ์ เอดดูเคช่ัน (2020) จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านจัดอบรม

สัมนา ทางการเงิน การลงทุน ทุกชนิดทุก

ประเภท

34  ซอยนนทบุรี 44 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,375 0125563010588 บจ.แฮปป้ี พี. วิลเลจ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าออนไลน์ เคร่ืองส าอาง 

เวชส าอางทุกชนิด และสินค้าตามท่ีระบุไว้

ในวัตถุประสงค์ และเปิดหน้าร้านขายท่ัวไป

102/236  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,376 0123563001005 หจ.เอ.พี.ไอ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

ถนน และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

199/204  หมู่บ้าน เวอรีเดียน พรอมท์ 

หมู่ท่ี 6

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,377 0123563001048 หจ.เคพี ตะลอนแหลก โพรดักช่ัน 3/3/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีสด

 แช่เยือกแข็งและอบแห้ สอนท าขนมเบ

เกอร่ี เรียนท าขนม

89/81  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,378 0123563001099 หจ.สุ ซ่ี ซ่ิง ทรานสปอร์ต 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนส่งสินค้า 198/78  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,379 0123563001145 หจ.ลาสทิง1988 6/3/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพาน 

และอุโมงค์

190/243  หมู่ท่ี 2 ถนนบางกรวยไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,380 0123563001161 หจ.เคเอ็นเอสคอนสตร๊ัคช่ัน 6/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 47/2  หมู่ท่ี 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2,381 0123563001188 หจ.เจ วัน เจ็ท ทรานสปอร์ต 9/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

100/855  หมู่ท่ี 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,382 0123563001234 หจ.ป่ินมณี ทัวร์ 10/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการรถตู้รับจ้างไม่

ประจ าทาง

28/3  หมู่ท่ี 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,383 0123563001293 หจ.พีแอนด์เอส เทรดด้ิง (2020) 13/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค

215/173  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,384 0123563001315 หจ.เอสเค คาร์ เพ้นท์ 13/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับท าสีรถยนต์ 2  หมู่ท่ี 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,385 0123563001421 หจ.ชูทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร/

ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัยทุกประเภท

91/52  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,386 0125563007251 บจ.เอก โพสท์ อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ในการ

ติดต่อประสานงานน าเข้า ส่งออกสินค้า

14/3282  หมู่ท่ี 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,387 0125563007315 บจ.ทรีท อาร์โอ ซิสเท็ม จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม ดูแล รักษา ระบบน้ า (ระบบ

เคร่ืองกรองน้ า)

100/562  หมู่ท่ี 14 ซอย24 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,388 0125563007374 บจ.ทีม ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาและให้ค าแนะน า

ปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยก

รรม

100/842  หมู่ท่ี 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,389 0125563007391 บจ.แฟมิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการ ตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ สินค้าอุปโภคและ

บริโภค

36/250  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,390 0125563007668 บจ.ไอ โอ๊ต มีเดีย จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหา งานแสดงดนตรี ละคร

และภาพยนตร์ทุกชนิด

59/62  หมู่ท่ี 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,391 0125563008010 บจ.วินเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

88/141  หมู่ท่ี 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,392 0125563008061 บจ.มายด์ ซับเท็กซ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       90002 รับผลิต และจัดงาน คอนเสริต์ อีเว้นท์ 202/20 หมู่ท่ี 1  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์-บาง

บัวทอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,393 0125563008095 บจ.พร้อมพัฒนโชค คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

211/37  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,394 0125563008150 บจ.เจริญลาภมงคลโชค จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป 

รถจักรยานยนต์ รวมท้ังอะไหล่และอุปกรร์

ของสินค้าดังกล่าว

33/5  หมู่ท่ี 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,395 0125563008168 บจ.ท าส่ิงดี จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิง 

ด้านความบันเทิงกับการแสดงทุกชนิด

89/709  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,396 0125563008265 บจ.นพวินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมางานระบบไฟฟ้า 

ประปา สุขาภิบาล ทุกประเภท

59/14  หมู่ท่ี 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,397 0125563008338 บจ.ริชทิก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้า

123/329  หมู่บ้าน เพอร์เฟคพาร์คบาง

บัวทอง หมู่ท่ี 13

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,398 0125563008362 บจ.ชันไชย อินเตอร์เทรด จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       32903 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกายเซฟต้ี และ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

14/992  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,399 0125563008478 บจ.ประจักษ์ มงคล อินทีเรีย จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ติดต้ัง และซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ 

ทุกชนิด ทุกประเภท

57/5  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,400 0125563008486 บจ.พีโอนี โปรดักช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับงานแสดง จัดหา

นักร้องนักแสดงพิธีกรเกมโชว์รายการต่างๆ

 ไปแสดงภายในภายนอกประเทศ

88/39  หมู่ท่ี 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,401 0125563008524 บจ.ซีคิว เทรดด้ิง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46599 ซ้ือ ขาย เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือกล และเคร่ืองไฟฟ้า ตู้เย็น 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความร้อน 

เคร่ืองเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า

198/46  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,402 0125563008591 บจ.อินเครน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจการ ให้เช่าเคร่ืองจักรกลท่ีใช้

ในงานก่อสร้างทุกชนิด

37/10  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,403 0125563008605 บจ.ซันไชน์ ซิสเต็ม(2020) จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานระบบ 

ไฟฟ้า ประปา เคร่ืองปรับอากาศ อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

98/62  หมู่ท่ี 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,404 0125563008770 บจ.อินทิเกรช่ัน 4 ดี จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการให้บริการจัดจ าหน่าย

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โซล่าเซลล์หรือโซล่า

ฟาร์ม

59/105  หมู่ท่ี 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,405 0125563008796 บจ.ไอเวกเตอร์ดีไซน์เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

59/67  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,406 0125563008800 บจ.อินทิตา คอนซัลต้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย 

เร่งรัดหน้ีสินให้สถาบันการเงิน

110/123  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,407 0125563008907 บจ.แบรนด์เนม แอนด์ พร้อพเพอร์

ต้ี แอดไวเซอร์ จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย จ าหน่าย จ าน า

 ซ้ือฝาก ขายฝาก ตรวจสอบสินค้าแบรนด์

เนม

249/22  หมู่ท่ี 6 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,408 0125563008923 บจ.บาลานซ์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

99/429  หมู่ท่ี 1 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,409 0125563009156 บจ.เอ็กซาไบต์ โซลูช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษางานด้านการส่ือสาร 

โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์

198/136  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,410 0125563009211 บจ.ฟ้าผ่า โปรดักช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       73101 รับด าเนินงาน ประเภท เช่น ออกแบบ

และผลิต งานส่ือโฆษณา งานป้าย งา

ติดต้ังป้าย งานตกแต่งภายใน ฯลฯ

70/5  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,411 0125563009440 บจ.ที.เอ็น.ที คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

199/127  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,412 0125563009628 บจ.ดิ เอ สกอร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       82990 ให้บริการ รับจ้างท าของ จ้างท าของใดๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น ของช าร่วย บัตรเชิญ ดอกไม้

ประดิษฐ์ เป็นต้น

8/7  หมู่ท่ี 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,413 0125563009741 บจ.เซเว่นต้ีวัน แลนด์สเคป จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง 

ดูแลรักษาต้นไม้ สนาทหญ้าและสวน และ

ให้บริการเก่ียวกับการปรับพ้ืนท่ีท า

การเกษตร

108/137  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,414 0125563009784 บจ.เอสพีเค เมดิคอล จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย เวชภัณฑ์ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์

34/2  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,415 0125563009806 บจ.สกุลชัยทรัพย์ เทคโนโลยี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการ ให้บริการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ

ไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา สปอร์ เมอร์ส 

ซาร์ส ไข้หวัดใหญ่

169/18  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,416 0125563009814 บจ.ไลฟ์ คลีนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด

บ้าน คอนโดและร้านท่ัวไป

87/225  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,417 0125563009857 บจ.ทรีบี แอนด์เอ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย 

เคร่ืองมือแพทย์ และเวชภัณฑ์

199/6  หมู่ท่ี 2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,418 0125563009920 บจ.เอสยูที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก 

เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประทินผิว ผลิตภัณฑ์

เสริมความงามทุกประเภท

31/35  หมู่บ้าน พฤกษา วิลเลจ 5 หมู่ท่ี 7 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,419 0125563009938 บจ.พร้อมท์ หกห้า จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์

ทางการแพทย์

99/94  หมู่ท่ี 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,420 0125563009989 บจ.ดีจริงการโยธา จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

300/468  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,421 0125563010081 บจ.เอ็ม คอร์ปอเรท จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการจัดแสดงสินค้า 

งานอีเว้นท์ทุกชนิด

169/98  หมู่ท่ี 6 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,422 0125563010201 บจ.บ้านดีวินเทจ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       68101 ขายบ้านเด่ียวมือสอง ทาวน์เฮ้าส์มือสอง 

รับฝากขายบ้าน ซ้ือบ้าน ขายคอนโด 

ท่ีดินท าเลสวย

53/91  หมู่ท่ี 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,423 0125563010227 บจ.เมกะ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เช่น งาน

ระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและ

สาธารณูปโภค

99/17  หมู่ท่ี 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,424 0125563010260 บจ.เอ็มเอสเอสอี รับเบอร์ แมนู

แฟคเจอร่ิง จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       20132 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ทุกชนิดท่ีท าจากยางพารา

92  หมู่ท่ี 7 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,425 0125563010278 บจ.เอพีไอ บาลานซ์ บล็อค จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาเเละ

ให้ค าเเนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

123/172  หมู่บ้าน เพอร์เฟค พาร์ค บาง

บัวทอง หมู่ท่ี 13 ซอย17 ซอยสามวัง 

ถนนกาญจนาภิเษก

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,426 0125563010308 บจ.โบลล่ี ช็อป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

แฟช่ันสตรีและเส้ือผ้าแฟช่ันบุรุษ รวมท้ัง

เส้ือผ้าอ่ืน ๆ ทุกชนิด

198/115  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,427 0125563010375 บจ.ริชแมนโฟร์ ฟิล์มมาเทนเม้นท์ 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการรับผลิตงานละคร งาน

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการแสดง 

เดินแบบ เต้น พิธีกร

41/15  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,428 0125563010383 บจ.18 มีนา จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน 

อาคารพาณิชย์และส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท

36/241  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2,429 0125563010529 บจ.08 ควอลิต้ี โปรดักส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายพรีมิกซ์ 

วิตามิน แร่ธาตุท่ีจ าเป็น ส าหรับสัตว์ และ

ฮอร์โมนส าหรับพืช ทุกชนิด

9/9  หมู่ท่ี 9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,430 0125563010561 บจ.สยาม พาว เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง 

ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานระบบไฟฟ้า

88/167  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,431 0123563001021 หจ.เมจิก แอเรีย 2/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการวางแผนและออกแบบ

ตกแต่งพ้ืนท่ีภายในจากคุณลักษณะและ

ความต้องการของลูกค้า

49/639ก  หมู่ท่ี 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,432 0123563001561 หจ.เปาเปา เทรดด้ิง 2020 26/3/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี

ทุกชนิด รับซ้ือและจ าหน่ายขนมเบเกอร่ี

ทุกชนิด ผลิตไอศกรีมทุกชนิด

12/48  หมู่ท่ี 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,433 0125563007234 บจ.เบาใจ จ ากัด 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 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา เก่ียวกับระบบท าความเย็น 

รวมท้ังเคร่ืองฟอกอากาศ

50/199  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,435 0125563007285 บจ.ดีควิก เฮ้าส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

111/234  หมู่บ้าน ภัทรโมทาวน์ หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,436 0125563007307 บจ.สยาม เอสเอ็มพี คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน ส าหรับ

งานประกอบติดต้ังโครงสร้างเหล็ก

19/234  ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,437 0125563007323 บจ.เอสเจ เกรท ทรานแซค จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

และขายส่ง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 

วัตถุอันตราย

77/89  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,438 0125563007498 บจ.โปรฟิต เอ็กซ์เพรส จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภค ทุกชนิด

93/199  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,439 0125563007528 บจ.เอดีเอสเอส 2020 (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ

สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบ

ตกแต่งภายใน

109  หมู่ท่ี 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,440 0125563007536 บจ.ช.ชัยวัฒน์ คอนทรัคช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

9/481  ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2,441 0125563007544 บจ.17 ธันวา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ

ตามสัญญาจ้าง

90/529  ซอยท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,442 0125563007790 บจ.ดาวิกา เบสท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับ

เด็ก

100/137  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,443 0125563007838 บจ.หยกจักรพรรด์ิ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าวัตถุมงคล วัตถุโบราณ 

วัตถุศักด์ิสิทธ์ิ ทุกประเภททุกชนิด ให้เช่า 

เช่า พระเคร่ือง ทุกประเภททุกชนิด

97/132  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,444 0125563007871 บจ.ดี เอส สมาร์ท โลจิสติกส์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการด้านพิธีการ

ศุลกากร และรับเป็นตัวแทนส่งสินค้าใน

ประเทศและต่างประเทศ

45/5  หมู่ท่ี 5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,445 0125563007951 บจ.รูบิไนท์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการส่งออกและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพและอาหารเสริม

บ ารุงร่างกาย

54/228  หมู่ท่ี 3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,446 0125563007960 บจ.พีเคอาร์ ออล โซลูช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       33122 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานเฉพาะอย่าง 55/123  หมู่บ้าน สิทธารมย์ หมู่ท่ี 5 ถนน

แจ้งวัฒนะ

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,447 0125563008001 บจ.อีซ่ี ยูนิต้ี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       26109 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 47/406  อาคารนาริตะ ช้ันท่ี 7 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,448 0125563008036 บจ.ฟิเดลลิส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       69100 การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความ

เก่ียวกับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

77/788  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,449 0125563008052 บจ.บูลเลซ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า โปรแกรม ซอฟต์แวร์ 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

99/96  หมู่ท่ี 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,450 0125563008117 บจ.เวนเดอร์การ์ด จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมมือ

ถือ รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านไอที

92/133  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,451 0125563008125 บจ.ด้อกเตอร์ป๋อม จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์

สัตว์เล้ียง ยารักษาสัตว์ อาหารเสริมสัตว์ 

น าเข้าเคร่ืองมือสัตว์เล้ียง อุปกรณ์และ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสัตว์เล้ียง

126/1  หมู่ท่ี 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2,452 0125563008206 บจ.จานิฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ซ้ือมา-ขาย

ไป อาหาร อาหารแปรรูป อาหารสด 

อาหารแห้ง น้ า เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์

ประเภทเคร่ืองด่ืม

89/44  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,453 0125563008257 บจ.มีบุญ เทค แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       74902 เป็นตัวแทนในการให้บริการเก่ียวกับข้อมูล

และระบบการบริหารจัดการและลดความ

เส่ียงเก่ียวกับสภาพอากาศ

60/36  หมู่ท่ี 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,454 0125563008281 บจ.เกรซ คอสเมติคส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า จ าหน่าย ขาย 

เคร่ืองส าอาง และอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

15/9  หมู่ท่ี 6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,455 0125563008419 บจ.เอ็มทีเอส อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

อาหารเสริม อาหารเพ่ือสุขภาพ

121/99  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,456 0125563008508 บจ.ไทยา เทรดด้ิง เชน แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย

รองเท้า กระเป๋า และเส้ือผ้า

79/6  หมู่ท่ี 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,457 0125563008613 บจ.ดีดี เมดิซีน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย อาหารเสริม

ส าหรับสัตว์ ขนมขบเค้ียวส าหรับสัตว์ 

เวชภัณฑ์ยาส าหรับสัตว์เคร่ืองมือทางการ

แพยท์ส าหรับสัตว์ และน าเข้า-ส่งออกอุป

กรทางการแพทย์ส าหรับสัตว์

78/143  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,458 0125563008621 บจ.ช็อปท่ีน่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายออไลน์ และขายปลีก 

 ส่ง เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์

96  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,459 0125563008737 บจ.เซอร์วิส ฮับ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการ จัดอบรม สัมมนา 77/57  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,460 0125563008851 บจ.ธีสรัปท์ มีเดีย จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       58133 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่

หนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารออนไลน์

32/73  หมู่บ้าน สหกรณ์การบินไทย หมู่ท่ี

 1

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,461 0125563008885 บจ.น้ าฟ้าไทย จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       36002 การจัดหาน้ าและการจ่ายน้ าส าหรับใช้ใน

ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบ

ประปา

59/192  หมู่บ้าน คาซ่าพรีเม่ียม หมู่ท่ี 3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,462 0125563008931 บจ.แบรนด์เนมสิคะ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการ รับฝากจ าหน่าย 

เคร่ืองประดับ ต่างหู ก าไล เส้ือผ้า รองเท้า

 กระเป๋า นาฬิกา ฯ

99/50  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,463 0125563008974 บจ.ไอดาร์ สเปซ แปลน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ 

ตกแต่งภายใน-ภายนอก อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย และงานก่อสร้างอย่าง

อ่ืนทุกชนิด

93/55  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,464 0125563009059 บจ.คราวน์ สตูดิโอ โปรดักช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการผลิตส่ือรายการโทรทัศน์ 

รายการออนไลน์ ภาพยนต์

168/549  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,465 0125563009067 บจ.ทิพย์ทวีทรัพย์ ฟิล์ม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและการซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยานยนต์

161  หมู่ท่ี 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,466 0125563009075 บจ.สปีด เพสท์ แมเนจเม้นท์ 

เซอร์วิส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการป้องกันและ

ก าจัด ปลวก มด หนู แมลงวัน แมลงสาป 

และแมลงต่างๆ ทุกชนิด

83/18  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,467 0125563009091 บจ.โททอล ฟรีดอม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า 

ตัวแทน ขายส่ง ขายปลีก

90/1379  หมู่บ้าน เดอะวิลล่า รัตนาธิ

เบศร์-ราชพฤกษ์ หมู่ท่ี 5

ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,468 0125563009105 บจ.คณิศร พลัส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

72/4  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,469 0125563009202 บจ.สร้างสรรค์ เดคโค่ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ 

ตกแต่งภายใน อาคาร ท่ีพักอาศัย 

ส านักงาน จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

89/300  หมู่ท่ี 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,470 0125563009229 บจ.เก้าเพอร์เฟคคาร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายรถยนต์

และรถจักรยานยนต์เก่า รถใหม่ รถมือสอง

75/5  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,471 0125563009296 บจ.อุษาสม จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์

สุขภาพของมนุษย์ คลินิค โรงพยาบาล

เอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ 

ผู้บาดเจ็บ ดูแลผิวพรรณ

77/3  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,472 0125563009377 บจ.รณิสร จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์

สุขภาพของมนุษย์ คลินิค โรงพยาบาล

เอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ 

ผู้บาดเจ็บ ดูแลผิวพรรณ ศัลยกรรมเพ่ือ

ความงาม

58/75  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,473 0125563009385 บจ.โคลัมเบีย 2020 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       26301 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองโทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์สายตอนนอก

โทรศัพท์ อุปกรณ์ฝึกอบรม

89/260  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์ 

แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 5

ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,474 0125563009474 บจ.อินทิรา เคมีภัณฑ์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ผลิต จ าหน่าย

เคร่ืองส าอางทุกประเภท

29/20  ช้ันท่ี 1 หมู่บ้าน บางกอกบูเลอ

วาร์ด แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 7

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,475 0125563009598 บจ.อีลิท แอคเซส จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านกฏหมาย

และระบบความปลอดภัย

12/2  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,476 0125563009652 บจ.พีเอ็ม ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน รับเป็นท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษา 

และรับจัดประชุมสัมมนา

54/105  หมู่ท่ี 3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,477 0125563009733 บจ.แคร์ร่ิง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการ

ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรค ทุก

ประเภท

5/735/1  หมู่ท่ี 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,478 0125563009776 บจ.เอ็ม.พลัสมา จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       62021 ประกอบกิจการค่าท่ีปรึกษา ค่าวางระบบ

สารสนเทศ และระบบด้านไอที

91/91  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,479 0125563009792 บจ.เดอะ มอส ซิสเทอร์ คอสเม

ติกส์ จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบธุรกิจการค้า ค้าส่ง ค้าปลีก 

ตัวแทนจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง น้ าหอม 

เคร่ืองประทินโฉม อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

77/61  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,480 0125563009831 บจ.ซีเวล ซัพพลาย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47892 การขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง

ลอยและตลาด

31/2  หมู่ท่ี 11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,481 0125563009962 บจ.โบนัส ของ เจม่ี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ 

เจลล้างมือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์ 

สเปรย์แอลลกอฮอล์

47/356  ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,482 0125563009997 บจ.ฮันเดรดกิโล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

แฟช่ัน เส้ือผ้าเกาหลี เส้ือผ้าทุกประเภท 

และรับท าออเดอร์ตามแบบของลุกค้า

74/27  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,483 0125563010006 บจ.ม้ีมายคาลัคคาลุย จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

แฟช่ัน เส้ือผ้าเกาหลี เส้ือผ้าทุกประเภท 

และรับท าออเดอร์ตามแบบของลูกค้า

74/27  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,484 0125563010057 บจ.ยาโม่ เอนเนอร์ยี โซลูช่ัน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทนอ่ืนๆ

89/96  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 5

ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,485 0125563010090 บจ.อีเทอนิท กรุ๊ป จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบธุรกิจบริการจัดอบรม สัมนา ให้

ความรู้ เเละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

74/20  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,486 0125563010103 บจ.อควาบูล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ใช้ในการท า

ความสะอาด

92/57  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,487 0125563010189 บจ.ตระกูลรี กรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 ประเภทกิจการ ผลิต และจ าหน่าย แชมพู

 ครีมนวด

11/243  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,488 0125563010219 บจ.ชโนปกรณ์ ซัพพลาย จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       14111 ผลิต จ าหน่าย ชุดยูนิฟอร์ม/ป้องกัน

ร่างกาย อุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

143/26  หมู่ท่ี 1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,489 0125563010235 บจ.มันน่ี อีซ่ี ไลฟ์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจการรับจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า

ให้กับพนักงานและนิติบุคคลท่ัวไป

77/95  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 41 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,490 0125563010316 บจ.ภัทรญาณิ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47723 ขายสบู่ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย 95/127  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,491 0125563010367 บจ.รุ่งเรืองสตีล(2020) จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าปลีก และค้าส่งเหล็ก

รูปพรรณ รวมท้ังวัสดุในการก่อสร้างอ่ืนๆ

39/37  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,492 0125563010391 บจ.มาดามสวัสด์ิ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิต จัด

จ าหน่าย เส้ือผ้าส าเร็จรูปทุกชนิด

16/36  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,493 0125563010481 บจ.5เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย 

ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์

92/5  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,494 0123563001552 หจ.ทรูรัชดา 25/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม

152/365  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,495 0125563007277 บจ.บ้านก าหนดชีวิต จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาการต่อเติม

ตกแต่งบ้าน

34/135  หมู่ท่ี 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,496 0125563007412 บจ.พีเอช ปร้ินต้ิง 2020 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       18119 ให้บริการงานพิมพ์และโฆษณาต่างๆผ่าน

ส่ือโฆษณาอ่ืนๆ ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกประเภท 

ป้าย โฆษณา โทรทัศน์ และจอภาพรวมถึง

จัดจ าหน่ายเคร่ืองพิมพ์

55/1  หมู่ท่ี 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,497 0125563007455 บจ.เอ็มเคที โซลูช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการบริการ จัดกิจกรรม จัด

อบรม จัดสัมนา จัดท าส่ือให้ความรู้ 

เพ่ือให้ค าแนะน าให้แก่ บุคคล คระบุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ

112/17  หมู่ท่ี 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,498 0125563007471 บจ.อธิกา คอร์ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

86/39  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,499 0125563007501 บจ.เอนาวา จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบธุรกิจบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงวัยแบบครบวงจร

44/91  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,500 0125563007561 บจ.เอ ไอ เค คอร์ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบและสร้าง

เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ

99/33  หมู่ท่ี 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,501 0125563007650 บจ.เจพรีม คลีนเนอร์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       20231 ผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์รักษารถยนต์ 105/76  หมู่บ้าน นนทรี ฟลอร่า หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,502 0125563007846 บจ.หงส์เพชร เอ็กซ์เพรส จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการขนส่งพัสดุด่วน 16/393  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,503 0125563007854 บจ.เอ็ม ที อาร์ การาจ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการ เคาะ พ่นสี ซ่อมแซม

เคร่ืองยนต์ รถยนต์ทุกประเภท

81/9  หมู่ท่ี 3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,504 0125563007862 บจ.แมกโนเลีย บิวต้ี กรุ๊ป จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล

82/7  หมู่ท่ี 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,505 0125563007889 บจ.มีเดียมเทค จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟแวร์ส าเร็จรูป 35/363  หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,506 0125563007897 บจ.อีลิทสปอร์ตส์เกียร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก อุปกรณ์

ด้านการกีฬา

40  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,507 0125563008222 บจ.ลิงค์ดี เทรดด้ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยานยนต์

10/83  หมู่ท่ี 7 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,508 0125563008303 บจ.ซีเอ็ม เมเนจเม้นท์ (ไทย) จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เส้ือผ้า 

กระเป๋า และเคร่ืองประดับ

133/331  หมู่บ้าน พฤกษา วิลล์ 33 หมู่ท่ี

 3

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,509 0125563008311 บจ.แม่นี แฮปป้ีไลฟ์ ออนไลน์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจการค้า ออนไลน์ ประเภทส

กินแคร์

19/16  หมู่ท่ี 2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,510 0125563008346 บจ.เดอะ แกรนด์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก และจัด

จ าหน่าย เคร่ืองมือแพทย์ ทัตกรรม ยา 

เวชส าอาง

17/8  หมู่ท่ี 7 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,511 0125563008397 บจ.วินเนอร์ไทม์2020 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการจ าหน่าย ท้ังปลีกและส่ง 

ผลิต ให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา นาฬิกา 

เคร่ืองบันทึกเวลา รวมท้ังอะไหล่ ของ

สินค้าดังกล่าว

88/44  หมู่ท่ี 6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,512 0125563008435 บจ.โก อัพ อินโนเวช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการประเภทจ าหน่าย 

ออกแบบ น าเข้า อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

11/34  หมู่ท่ี 5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,513 0125563008575 บจ.บอส เทคโนโลยี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

ส่ือสารโทรคมนาคม

125/21  หมู่ท่ี 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,514 0125563008583 บจ.เมเปิลเลิฟ เวดด้ิง สตูดิโอ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       82302 บริการจัดเล้ียงครบวงจร ออกแบบ 

สถานท่ี งานแต่งงาน งานสังสรรค์

88/20  หมู่ท่ี 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,515 0125563008699 บจ.ซีเอสอาร์ออโต้พาร์ท จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย ช้ินส่วนอะไหล่ 

เคร่ืองยนต์เล็ก เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองมือ

ทางการเกษตร

101/62  หมู่ท่ี 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,516 0125563008711 บจ.เอ.เอ็น.พี เซอร์วิสเซส จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก-ส่ง เจ

ลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิด

99/74  หมู่บ้าน รุ่งอรุณ เพลส หมู่ท่ี 1 

ถนนกาญจนาภิเษก

ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,517 0125563008818 บจ.เอเจ คาร์ 2020 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท

199/48  หมู่บ้าน คาซ่าวอเตอร์ไซด์ 

พระราม 5 หมู่ท่ี 5

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,518 0125563008991 บจ.มิวสิค ไดเรคช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47594 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองดนตรี 

อุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองดนตรีทุก

ชนิด ทุกประเภท

150/11  หมู่ท่ี 2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,519 0125563009032 บจ.พีเอ็นเอ เดอะ พอยท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการสถานบริการออกก าลังกาย 88/227  หมู่ท่ี 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,520 0125563009148 บจ.พัลพ์สเปเชียลลิสต์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       72109 รับจ้างท างานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ต่างๆ น าเข้า-ส่งออก วัตถุดิบและสินค้า

เทคโนโลยีต่างๆ

169/34  หมู่ท่ี 5 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,521 0125563009407 บจ.ดับบลิว.เอ็น. คอนซัลแทนท์ 

แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการปรึกษาการ

วางแผนระบบงานในธุรกิจ

143/151  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 43 หมู่ท่ี 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,522 0125563009431 บจ.เจเคเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่างๆ เคร่ืองเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ และ

เภสัชกรรม

77/295  หมู่ท่ี 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,523 0125563009458 บจ.จี.แอล.ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านพัก 

อาคารพาณิชย์ โรงงาน ถนน งานก่อสร้าง

และงานโยธาทุกประเภท

95/251  หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด

 หมู่ท่ี 5 ถนนโยธาธิการนนทบุรี

ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,524 0125563009491 บจ.ทีวินวิน โลจิสติกส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการให้บริการรับส่งพัสดุท่ัวไป

 ขนย้ายส่ิงของทุกชนิด และรวมท้ังงาน

รับจ้างท่ัวไป

74/12  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,525 0125563009580 บจ.เอ็น.บี. โลจิสติกส์ แอนด์ 

ทรานสปอร์ต(ประเทศไทย) จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป 74/1  หมู่ท่ี 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,526 0125563009687 บจ.จ้ังค์ สแครพ เอ็นเนอร์จี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการ รับซ้ือขายของเก่า 79/26  หมู่ท่ี 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,527 0125563009695 บจ.คอนเซ็ปท์ สแปร์พาร์ท จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการ จ าหน่าย อะไหล่ ช้ินส่วน

 อุปกรณ์ และเคร่ืองประดับยนต์ ส าหรับ

รถยนต์

72/9  หมู่ท่ี 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,528 0125563009865 บจ.ดิ แอมมิทิสท์ มีเดีย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการบริการรับออกแบบพัฒนา

ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ ท าเว็บไซต์

ข่าว ส่งข่าว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

333/137  หมู่ท่ี 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,529 0125563010162 บจ.สยาม ม๊ิกซ์ โซลิดส์ เวสท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือขายของเก่า 79/26  หมู่ท่ี 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,530 0125563010324 บจ.ติงค์ฟอร์ลิฟว่ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต และจัดจ าหน่าย 

เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง น้ ายาท าควมา

สะอาด

599/2  หมู่ท่ี 4 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,531 0125563010499 บจ.ซีซันพัฒนา จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการค้ากาแฟ เคร่ืองด่ืม เบเกอ

ร่ีและอาหาร

188/140 บ้านกลางเมืองป่ินเกล้า-จรัญ  

หมู่ท่ี 6

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,532 0125563010511 บจ.ไอ นาว จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนา และ

สร้างเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์

199/50  หมู่ท่ี 5 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,533 0125563010553 บจ.เบทเทอร์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบธุรกิจบริการ ให้การปรึกษา 

พัฒนา และ บริหารโครงการ ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

34/59  หมู่ท่ี 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,534 0123563001056 หจ.ปิติ เพสท์ เซอร์วิส 3/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการบริการรับก าจัดปลวก 

และแมลง

71/200  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,535 0123563001064 หจ.โชครุ่งเรืองคอนกรีต 3/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 99/3  หมู่บ้าน ทิพย์พิมาน ซอย2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,536 0123563001226 หจ.จันทร์สยาม ลพบุรี ขนส่ง 10/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการบริการรับขนส่งสินค้าด้วย

รถบรรทุก

79/88  หมู่ท่ี 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,537 0125563007366 บจ.รักษ์พงพรรณ ซัพพลาย จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร เช่น ท่อ

ยาง สายสูฐ พลาสติกท่ีใช้ส าหรับปูพ้ืน

เพาะปลูก ถุงเพาะช าตาข่ายกรองแสง 

เป็นต้น

20/5  หมู่ท่ี 6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,538 0125563007421 บจ.เคมบ็อกซ์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       20113 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออกเคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท 

รวมถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

11/216  หมู่ท่ี 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,539 0125563007463 บจ.โฟร์อีวีโกลบอล จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้

งานท่ัวไปซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

13/3  หมู่ท่ี 12 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,540 0125563007480 บจ.ตรี คอนเนคท์ เซอร์วิส แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์ อุกรณ์และช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

87/166  หมู่ท่ี 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,541 0125563007617 บจ.วีไอ คาร์เร้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการบริการและ

ขนส่ง เช่น รถเช่าขับเอง รถเช่าพร้อม

คนขับ รับจ้างขนส่งสินค้า

79/45  หมู่ท่ี 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,542 0125563007641 บจ.โอโซน 1994 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

119/68  หมู่ท่ี 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,543 0125563007676 บจ.บีพราวด์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

28/6  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,544 0125563007692 บจ.บีซีซี บางใหญ่ อิเลคทริค จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47595 ขายปลีก-ส่ง น าเข้า-ส่งออกโทรทัศน์ พัด

ลม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ

อุปกรณ์

61/30  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 4 หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,545 0125563007781 บจ.โมเดิร์น บ๊อกซ์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายพัสดุไปรษณีย์ 

อุปกรณ์แพ็คสินค้า

57/5  หมู่บ้าน ลภาวัน 22 หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,546 0125563007811 บจ.เม็กกาแมทท์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการร้านขายปลีกสินค้าทาง

เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

82/12  หมู่บ้าน เป่ียมสุขรัตนาฯ-วัดสวน

แก้ว หมู่ท่ี 1

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,547 0125563008028 บจ.เดอะวัน เอ็นเนอร์จี อิมพอร์ต

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด 85/185  หมู่ท่ี 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,548 0125563008192 บจ.แอดเวนท์ออโตเมช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย เคร่ืองจักร

และอะไหล่ ส าหรับงานอุตสาหกรรมทุก

ประเภท

47/92  หมู่ท่ี 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,549 0125563008249 บจ.ชาญเชิงพานิช จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริมและยาสมุนไพร

67/212  หมู่ท่ี 17 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,550 0125563008451 บจ.ยงค์บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพัก 119/133  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,551 0125563008559 บจ.8 2  ซัคเซส จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

88/88  หมู่บ้าน เรสท์ บางใหญ่ หมู่ท่ี 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,552 0125563008681 บจ.เครซ่ี ไฮโดร จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา และรับเหมาก่อสร้าง วาง

ระบบน้ าด้านการเกษตรและด้านอ่ืนๆ

72/231  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,553 0125563008702 บจ.โปรแอด กรุ๊ป พลัส จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ ส่ือโฆษณา สินค้าพรีเม่ียม 

ของท่ีระลึกทุกประเภท

61/217  หมู่บ้าน พฤษาวิลเลจ 4 หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,554 0125563008826 บจ.ธานินทร์พงศ์ฟู๊ด จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก อาหารแช่

แข็ง วัตถุดิบอาหารญ่ีปุ่นทุกชนิด อุปกรณ์

ท าซูชิ รวมท้ังบรรจุภัณฑ์

59/20  หมู่ท่ี 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,555 0125563008834 บจ.แว่นตา เบทเทอร์อาย จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47731 ร้านขายปลีก นาฬิกา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 80/126  หมู่บ้าน บางใหญ่ซิต้ีเซ็นเตอร์ 

หมู่ท่ี 6

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,556 0125563009181 บจ.ภานุ เทรดด้ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์

61/255  หมู่ท่ี 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,557 0125563009326 บจ.ส.สุรพันธ์ ย่ิงเจริญการช่าง 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

67/143  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,558 0125563009393 บจ.ไฮซันกลาสเซส ช็อพ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท

แว่นตา อุปกรณ์เสริมส าหรับแว่นตา

87/73  โครงการอินด้ี บางใหญ่  หมู่ท่ี 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,559 0125563009512 บจ.เอ็น ซิมเปิลแพลน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47691 จ าหน่ายของท่ีระลึกให้กับหน่วยงานหรือ 

องค์กร ท้ังรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

89/21  หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,560 0125563009521 บจ.ลัคก้ี คอนสตรัคช่ัน (1980) 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย

32/24  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,561 0125563009661 บจ.มายมัมริช จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด รูป

ถ่าย ประกอบกิจการซ้ือขายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง และอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด

42/3  หมู่ท่ี 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,562 0125563009890 บจ.พี.เค.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เคร่ืองแต่ง

กาย สินค้าในครัวเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแต่ง

7/4  หมู่ท่ี 1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,563 0125563010014 บจ.โชคเจริญ เพาเวอร์ ซัพพลาย 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสินค้าท้ัง

ภายใน และภายนอกประเทศ

79/30  หมู่ท่ี 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,564 0125563010421 บจ.เพซเซอร์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

67/215  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,565 0125563010456 บจ.คลีน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการบริการรับก าจัดปลวก 

ก าจัดแมลง

44/28  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,566 0123563001081 หจ.ธนกฤต เอ้ก แอนด์ ไรซ์ 4/3/2563 1,000,000       47811 ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร

บนแผงลอยและตลาด

55/169  หมู่ท่ี 8 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,567 0123563001382 หจ.นาวา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 17/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการเป็นออแกไนซ์เซอร์รับจัด

งานอีเว้นท์และโปรดักช่ัน ประเภทต่างๆ

ให้กับหนาวยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

บริษัท และสินค้าแบรนด์ต่างๆ

7/345  หมู่ท่ี 9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,568 0125563007447 บจ.บี.เอ็ม.พี. แอคเคาท์แอนด์ลอว์ 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการ ปรึกษา และ

จัดท าบัญชี

159/216  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,569 0125563007803 บจ.สายธารทิพย์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่าย ซ้ือ ขาย 

ขายปลีก ขายส่ง ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

ทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,570 0125563007927 บจ.โททอล ไลฟ์ แคร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย อาหารเสริม

ควบคุมน้ าหนัก อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

อาหารเสริมบ ารุงผิว เคร่ืองส าอาง เคร่ือง

ประทินผิว เวชส าอาง อาหารเสริม

สังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอ่ืนๆ

 ทุกชนิด

29  หมู่ท่ี 3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,571 0125563008656 บจ.ดีไอที คอนซัลแตนท์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

68/169  หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ส พรีเม่ียม

 กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 หมู่ท่ี  ุ6

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,572 0125563008869 บจ.มิกซ์เทค ไซเอนซ์ เซอร์วิส จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46599 จ าหน่าย ผลิต รับซ่อม เคร่ืองมือ อุปกรณ์

 ทางวิทยาศาสตร์

95/60  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,573 0125563009008 บจ.เอมพักตร์ คอสเมติกส์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง น้ ายาท าความสะอาด สบู่ 

แชมพู ยาสระผม

24/26  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,574 0125563009121 บจ.เบนซ์นนท์  ขนส่ง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างขนย้าย หิน ดิน 

ทราย

36/2  หมู่ท่ี 10 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,575 0125563009423 บจ.แก๊ป 360 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี รับวาง

ระบบบัญชีและให้ค าปรึกษาด้านบัญชี

79/11  หมู่ท่ี 2 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,576 0125563009601 บจ.ออสท์คอนส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกสินค้า

อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม

32/2  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,577 0125563009679 บจ.บุญ บุญ เนต จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       70209 รับบริการเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน า

ด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม รวมท้ังปัญหาการผลิต 

การตลาด และจัดจ าหน่าย

10  หมู่ท่ี 4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,578 0125563009881 บจ.พี.ดับบลิว. เมเนจเมนท์ คอน

ซัลต้ิง จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา วางระบบ 

ด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

48/42  หมู่ท่ี 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,579 0125563010154 บจ.เซอร์เฟส เทค (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

59/10  หมู่ท่ี 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,580 0125563010537 บจ.เดอะโค้ช คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ ผลิตรายการเช่น ผลิต

โฆษณา ผลิตส่ือออนไลน์ ผลิตวีดีโอ สร้าง

โฆษณา ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียงงานกราฟ

ฟิค

64/11  หมู่ท่ี 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,581 0125563010570 บจ.2ที ช็อป จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       45302 ค้าเคร่ืองยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถ 

ท้ังรถยนต์รถจักรยานยนต์ รถยนต์ท่ีใช้

น้ ามันรถใช้ระบบไฟฟ้า

34/1  หมู่ท่ี 3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,582 0125563008516 บจ.โอโน่ โฟน มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

เซล จ ากัด

12/3/2563 800,000         47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก/ส่ง สินค้า

ประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือทุก

ชนิด/ไอที เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

153/37  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,583 0123563001111 หจ.จี แอนด์ ที ควอลิต้ี เคมีคอล 5/3/2563 600,000         46499 ขายส่ง ขายปลีก น้ ายาท าความสะอาด 209/142  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,584 0123563001170 หจ.วี.อาร์.แอดเวอร์ไทซ่ิง 9/3/2563 600,000         25999 ประกอบกิจการรับจ้าง ติดต้ัง ท าป้าย 

งานอลูมิเนียมโพสิท

62/1  หมู่ท่ี 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,585 0125563010359 บจ.โฟร์ วิช่ัน พลัส จ ากัด 27/3/2563 600,000         56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารทุกชนิด

19/1  หมู่ท่ี 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 

41 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,586 0123563001455 หจ.หอมดี อโรม่า 20/3/2563 500,000         20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย เคร่ือง

หอม น้ ามันหอมระเหย ธูปหอม เทียนหอม

 บุหงา เกลือหอม

88/30  หมู่ท่ี 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,587 0123563001641 หจ.เอส ที ฟิล์ม 2521 31/3/2563 500,000         45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายฟิล์มกรองแสง 

ติดรถยนต์ และอาคาร รวมท้ังติดต้ังฟิล์ม 

และรับนอกสถานท่ี

99/163  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,588 0125563008877 บจ.มิเรยา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 17/3/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และการ

จ าหน่ายปลีก ส่ง เก่ียวกับสินค้าประเภท

อาหาร หรือส่วนประกอบอาหาร ให้เช่า

ทรัพย์สิน

98/974  หมู่ท่ี 9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,589 0125563009482 บจ.ปารวัณ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 23/3/2563 500,000         68102 กิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน เช่าให้เช่า ให้

เช่าช่วง เช่าซ้ือ ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง

27  ซอยเรวดี 39 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,590 0125563010413 บจ.ซานิท อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 30/3/2563 500,000         20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสบู่จาก

วัสดุธรรมชาติ เคร่ืองหอมน้ ามันสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า

195/151  ซอยนนทบุรี 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,591 0123563001102 หจ.พี.เอ็ม. คอนสตรัคช่ัน 888 5/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุก

ชนิด บริการท าความสะอาดท่ัวไปของตัว

อาคาร

44/1  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,592 0123563001137 หจ.ชลประเสริฐ 2020 คลีนแอนด์

เซอร์วิส

5/3/2563 500,000         81292 บริการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 

แผงโซลาเซลส์โรงงาน

79/110  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,593 0123563001200 หจ.สมสนิท 10/3/2563 500,000         82301 ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานประชุม

 งานเล้ียงสังสรรค์ แสง เสียง ภาพ

213/58  หมู่บ้าน บุษชาติ หมู่ท่ี 1 ซอยจุ

ลินทร์จัดสรรค์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,594 0123563001277 หจ.จี แอนด์ เอ็ม แฟช่ัน 11/3/2563 500,000         47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน 99/201  หมู่ท่ี 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,595 0123563001340 หจ.ซีพี-เมจิ บางบัวทอง 16/3/2563 500,000         46314 ประกอบกิจการประเภทตัวแทนจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมเปร้ียว รมสด 

นมพลาสเจอร์ไลท์ และโยเกิร์ตทุกประเภท

48/40  หมู่ท่ี 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,596 0123563001498 หจ.นีโอ มาร์เบ้ิล 23/3/2563 500,000         46639 ประกอบกิจการค้า ผลิต จัดจ าหน่าย 

บริการติดต้ังหินอ่อน หินแกรนิต รวมท้ัง

บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

111/236  หมู่ท่ี 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,597 0123563001528 หจ.เซเว่นต้ีวัน การ์เด้น 24/3/2563 500,000         47733 ประกอบกิจการค้าไม้ดอก ไม้ประดับ 108/137  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,598 0123563001579 หจ.ไอโคนิค เดคคอร์ 27/3/2563 500,000         74101 ออกแบบตกแต่งภายใน ท าเหล็ก มุ้งลวด 

ทุกชนิด รับท าและติดต้ังผ้าม่าน รับเหมา

ต่อเติมอาคารบ้านเรือน

49/53  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,599 0123563001196 หจ.สุวรรณา  เลิร์น แอนด์ เพลย์ 9/3/2563 500,000         47611 ประกอบกิจการค้าส่ือการเรียนการสอน 106/14  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,600 0125563008231 บจ.ดีโอ โปรเกรส เซอร์วิส จ ากัด 11/3/2563 500,000         77305 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถเครนทุก

ชนิด

79/290  หมู่บ้าน ลภาวัน หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,601 0125563009946 บจ.บีแทสก์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 25/3/2563 500,000         62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

345  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,602 0125563008460 บจ.เอ็ม.เอ.พี. เซฟต้ี จ ากัด 12/3/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยและให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

107/20  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,603 0125563010146 บจ.บรรลุดีไซน์ จ ากัด 26/3/2563 500,000         71101 ประกอบกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ

การให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

54/4  หมู่บ้าน Sunthorn siri ซอย

Sunthorn siri1

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,604 0123563001447 หจ.ว่านกวิน เทรดด้ิง 19/3/2563 500,000         46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 79/88  หมู่บ้าน ไพร์มเพลสเดอะกรีน

เนอร์ร่ี หมู่ท่ี 8

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,605 0123563001633 หจ.พี.ที.เค. ทรัคเซอร์วิส 31/3/2563 500,000         49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร 55/66  หมู่ท่ี 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,606 0125563007293 บจ.ดีย์ไลท์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 

จ ากัด

2/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย และการ

ติดต้ังระบบไฟฟ้าทุกประเภทของอาคาร

53/66  หมู่ท่ี 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,607 0123563001391 หจ.อีสม่ี การบัญชี 18/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการบริการรับท าบัญชี ให้

ค าปรึกษาทางด้างด้านบัญชีและกฎหมาย

ภาษีอากร

50/56  หมู่บ้าน รุ่งกานต์ 3 หมู่ท่ี 7 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,608 0123563001480 หจ.ไพร์มเฮิร์บ 23/3/2563 300,000         20232 ผลิต จัดจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์

ดูแลผิว เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ

215/40  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,609 0125563008630 บจ.ก้าวแรก ก่อสร้าง จ ากัด 16/3/2563 300,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

16  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,610 0125563008842 บจ.แอลต้า บุ๊คส์ จ ากัด 17/3/2563 300,000         47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสาร

และนิตยสาร

7/254  หมู่บ้าน สวนพงษ์เพชร หมู่ท่ี 6 

ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด43 ถนนแจ้ง

วัฒนะ

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,611 0123563001609 หจ.ไบโอ แอนด์ โบอ้ิง กรุ๊ป 30/3/2563 300,000         47910 ประกอบกิจกานรจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี สินค้าอุปโภคบริโภค

42/2  หมู่ท่ี 5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,612 0123563001269 หจ.ดีพลัส แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

11/3/2563 300,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

86/48  หมู่ท่ี 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,613 0123563001072 หจ.เอส ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ 4/3/2563 250,000         81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด 7/778  หมู่ท่ี 7 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,614 0123563001544 หจ.วรรณชุลี ซัพพลาย 25/3/2563 200,000         43210 ให้บริการครบวงจรด้านไอที ไฟฟ้า 

เทคโนโลยี

99/224  หมู่ท่ี 5 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,615 0123563001617 หจ.ยูไนเต็ดพูล 30/3/2563 200,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 87/270  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,616 0125563008079 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล สคอลล่าร์ 

ทรานสเลช่ันส์ จ ากัด

9/3/2563 200,000         74901 ประกอบกิจการรับแปลเอกสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ

218/36  ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,617 0123563001463 หจ.ศักดาวงศ์เสรี 20/3/2563 150,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา รับอบรม 

ให้ความรู้และค าแนะน าด้านการขาย 

บริหารงาน

42/55  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 10 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,618 0125563009849 บจ.ลิบิต้ี วอล์ค จ ากัด 25/3/2563 150,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

65/292  หมู่ท่ี 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,619 0103563004641 หจ.นิตย์ทองแพรวรุ่งเรือง 20/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

46/373  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,620 0123563001536 หจ.ไฮ คลีน บิสซิเนส 25/3/2563 110,000         81293 กิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 108/12  หมู่บ้าน ธนาสิริ หมู่ท่ี 9 ซอย1 

ถนนท่าน้ านนท์-วัดโบสถ์

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,621 0123563001251 หจ.ยุทธนา2563 10/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านการขาย บริหารงาน

 และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากรขาย 

การส่งเสริมการขาย การรับจ้าง

บริหารงานขายและการรับจ้างขยายงาน

148  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,622 0123563001358 หจ.ศิวดล คอนซัลท์ 17/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

และค าแนะน าด้านการขายบริหารงาน

และพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย

17  ซอยติวานนท์ 25 แยก 29 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2,623 0123563001285 หจ.มายทีมเทรดเดอร์ 12/3/2563 100,000         46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ความ

งาม สินค้าทางการแพทย์-สินค้าฆ่าเช้ือ

2/371  หมู่ท่ี 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,624 0123563001587 หจ.ฟลายอ้ิงคิดส์ 27/3/2563 100,000         47219 ร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

49/68  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,625 0125563007994 บจ.เอส วี พี เค 789 จ ากัด 9/3/2563 100,000         47113 ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซ้ือ เพ่ือ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด

33/11  หมู่ท่ี 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,626 0125563009024 บจ.โอ.เค. เวนเจอร์ จ ากัด 18/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการประมูลขายสินค้าและ

รับจ้างท าตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด

91/86  หมู่บ้าน พาทิโอ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,627 0125563009113 บจ.ศุภวราภา จ ากัด 19/3/2563 100,000         16101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ช้ินไม้สับ ไม้แปรรูป จากไม้ยูคา

ลิปตัส ไม้เบญจพรรณและอ่ืนๆ

91/86  หมู่บ้าน พาทิโอ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,628 0125563009873 บจ.ซิโน-ไทยพลัสพลัส จ ากัด 25/3/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า 

(merchandise trade ) ขายปลีก (Retail

 Sales) น าเข้า ส่งออก (Import export )

99/22  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ-

ราชพฤกษ์ หมู่ท่ี 2

ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,629 0123563001129 หจ.เจ.เค.พี โปรดักช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย

5/3/2563 100,000         46594 ขายปลีก ส่ง อุปกรณ์ส านักงาน เคร่ืองปร้ิน

เตอร์ หมึกพิมพ์ ของส านักงานและโรงงาน

 รับจ้างปร้ินงาน ผลิตงานพิมพ์ งานโปร

ดักช่ันต่างๆ

193/79  หมู่ท่ี 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,630 0123563001412 หจ.เรโซแนนซ์ มิวสิค 18/3/2563 100,000         47594 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองดนตรี 

อุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองดนตรีทุก

ชนิด ทุกประเภท

150/11  หมู่ท่ี 2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,631 0125563009725 บจ.พีเอ คลีนน่ิง จ ากัด 24/3/2563 100,000         81210 ประกอบกิจการรับจ้างและจ้างเหมาดูแล

รักษาท าความสะอาดอาคาร และส านักงาน

124/189  หมู่ท่ี 2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,632 0123563001218 หจ.อีเว้นท์โปร 10/3/2563 100,000         56210 ประกอบกิจการบริการด้านการจัดเล้ียง 88/26  หมู่บ้าน อินด้ีบางใหญ่ หมู่ท่ี 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,633 0123563001307 หจ.โบนา ไฟด์ อินเตอร์เทรด 13/3/2563 100,000         47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป

ทุกประเภท

95/22  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
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2,634 0123563001595 หจ.ร่ าเงินรวยทอง 30/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ความรู้และให้ค าแนะน าด้านการขาย 

บริหารงาน และการพัฒนาคุณภาพ

บุคคลากร

11/170  หมู่ท่ี 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,635 0125563009351 บจ.อินเตอร์ กรุ๊ป 999 จ ากัด 20/3/2563 100,000         69200 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านบัญชี 

และให้บริการปรึกษาด้านภาษี

70/125  หมู่ท่ี 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,636 0123563001625 หจ.ยอดอัญญา 31/3/2563 100,000         46319 เป็นตัวแทน น าเข้า จัดจ าหน่ายน้ ามันงา

ด าสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริม

เพ่ือบ ารุงสุขภาพทุกชนิด

41/46  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,637 0125563010448 บจ.แอ็คเซส เอเชีย คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

30/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา 

ให้ค าแนะน าเก่ียวการบริหารจัดการ 

เก่ียวกับการตลาด

28/4  หมู่ท่ี 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,638 0123563001366 หจ.เอส อาร์ ทัวร์ 17/3/2563 50,000           79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 18/68  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,639 0125563009644 บจ.เมตตากิจ จ ากัด 23/3/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

2  ซอยงามวงศ์วาน 3 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,640 0135563006246 บจ.อีพีซี กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 20,000,000     46106 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก ค้าปลีก 

ค้าส่ง ผงถ่านหิน

88/3  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,641 0135563007986 บจ.โกลบอล คอนเน็คท์ โฮลด้ิง 

จ ากัด

27/3/2563 15,000,000     64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบใน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

15/90  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,642 0135563007731 บจ.เอส-วัน สปอร์ต แอนด์ เอ็ดดู

เทนเมนท์ จ ากัด

25/3/2563 10,000,000     23932 ประกอบกิจการการบริการทางด้าน

กฏหมายทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทาง

สถาปัตยกรรม รวมท้ังกิจการโฆษณา

27  หมู่ท่ี 4 ซอยบงกช 14 ถนนคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,643 0135563008001 บจ.ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จ ากัด 27/3/2563 10,000,000     64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบใน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

87/42  หมู่ท่ี 5 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,644 0135563007145 บจ.ยงยศ  แอสฟัลท์ จ ากัด 18/3/2563 8,000,000       19201 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน ลิกไนท์

92  หมู่ท่ี 7 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,645 0133563001064 หจ.พีเอ็นเอส อินเตอร์ กรุ๊ป 4/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 432/64  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,646 0135563006157 บจ.ดีท่ีหน่ึง จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือมา-ขายไปเก่ียวกับ

พืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปร

รูปทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร น้ าตาล

10/27  หมู่ท่ี 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,647 0135563006475 บจ.แบคคัส เอวิเทค จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       46591 ประกอบกิจการค้าอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองประกอบ และช้ินส่วน

อากาศยานส าหรับอาศยานทุกชนิด 

รวมท้ังรับซ่อมแซม บ ารุงรักษา อะไหล่

ช้ินส่วนเคร่ืองประกอบ และช้ินส่วน

อากาศยานส าหรับอาศยานทุกชนิด

99/14  หมู่ท่ี 5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,648 0135563006670 บจ.พีเอเอส พาวเวอร์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 445/207  หมู่บ้าน พฤกษา 113 หมู่ท่ี 4 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,649 0135563006963 บจ.แฮปป้ี เวจ จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46205 ประกอบกิจการจัดหาและส่งออกดอกไม้ 

และผลไม้ และอ่ืน ๆ น าเข้า และจ าหน่าย

ผลไม้

109/120  หมู่ท่ี 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,650 0135563007391 บจ.ออโต้โว๊ก จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       45100 ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว เช่น รถยนต์ รถบรรทุก

 รถุพ่วง

129/105  หมู่ท่ี 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,651 0135563007862 บจ.ซากุระ เวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46433 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้ามือสองทุกประเภท ได้แก่ 

จักรยาน รถเข็นเด็ก มือสอง

99/93  หมู่ท่ี 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,652 0135563007382 บจ.สุโขทัยอโกร จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       01131 ประกอบกิจการปลูกพืชผักกินใบและ

พืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธ์ุผัก

250/134  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,653 0135563007676 บจ.ดีดีเอ็ม แปลงยาว เรสซิเดนซ์ 

จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า อาคารห้องพัก บ้าน

 อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือสถานท่ีพัก

อาศัยท่ีเรียกช่ืออ่ืน

58/259  หมู่บ้าน ซ่ือตรง ชมสวน หมู่ท่ี 6 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,654 0133563001226 หจ.สหไพบูลย์ ตลาดไท ควิกแคช 

พิโก้

17/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สินโดยมิได้รับ

ฝากเงินหรือรับจากประชาชน

32/363  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,655 0133563001234 หจ.กู้สมาร์ท พิโก้ 17/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน โดยมิได้รับ

ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

32/363  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,656 0133563001242 หจ.กู้ด๊ีดี พิโก้ 17/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน โดยมิได้รับ

ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

32/363  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,657 0133563001251 หจ.สหไพบูลย์ ปทุมธานี พิโก้ 17/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน โดยมิได้รับ

ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

32/363  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,658 0135563005584 บจ.ดีซี แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น

 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน ส านักงานและ

อาคารประเภทต่างๆ

41/232  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,659 0135563005835 บจ.ฟาร์มสีสด จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกทางด้าน

พืชผลทางการเกษตร

1/82  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,660 0135563005894 บจ.เอสที สโตร์ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       47910 ประกอบกิจการขายเคร่ืองแต่งกาย เส้ือ 

รองเท้า เคร่ืองส าอาง ท้ังหน้าร้านและ

ออนไลน์

59/202  หมู่บ้าน INIZIO 2 รังสิตคลอง

สาม หมู่ท่ี 1

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,661 0135563005975 บจ.ซินโฟม จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       82990 รับจ้าง ผลิต ฉีดโพลิโฟม (Polyfoam) ตัด

เหล็ก สังกะสีและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

101/47/20  หมู่ท่ี 20 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,662 0135563006530 บจ.แอมเพิลเฟธ จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ท่ีดินเปล่า โกดัง

สินค้า อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย

4/888  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,663 0135563006866 บจ.เอส. พี. เทคนิคัล พาร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการขายและบริการบ ารุงรักษา

 อะไหล่ลิฟท์ บันไดเล่ือน ทางเล่ือนทุก

ประเภท

70/291  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,664 0135563005801 บจ.เซ่ิง หลง บิสซิเนส แอนด์ วีซ่า 

จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       69100 รับจดทะเบียนพาณิชย์ห้างร้าน บริษัท 

จัดท าบัญชี ย่ืนภาษี รับท าเอกสารและต่อ

พาสปอร์ตหนังสือเดินทาง วีซ่า

2/90  ช้ันท่ี 1 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,665 0135563005819 บจ.แอลพี68 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท เดินระบบ

เน็ตเวิร์ค ติดต้ังและจ าหน่ายระบบไฟฟ้า 

และกล้องวงจรปิด

2/90  ช้ันท่ี 2 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,666 0135563005827 บจ.จอย อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลด้ิง

 จ ากัด

4/3/2563 5,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าไม้แผ่นส าเร็จรูป 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดับบ้าน ท่ีอยู่อาศัย

 ส่ิงปลูกสร้าง ต่างๆท่ีท ามาจากไม้ทุกชนิด

807/95  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,667 0135563006645 บจ.เจ บี เอ็น คอนซัลแทนท์ จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       70202 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 

จัดหาแหล่งเงินทุน และวางแผนด้าน

การเงินทุกประเภท

5/30  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,668 0135563006700 บจ.เดอะซัน คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธา

ทุกประเภท

59/393  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,669 0135563006882 บจ.โปรสไมล์ พรีเม่ียม จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       86203 ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม 1/198  หมู่ท่ี 11 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,670 0135563007439 บจ.สรัญญา ซัคเซส อินเทอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       85496 ประกอบกิจการโรงเรียนนวดแผนไทย 

สปาทุกประเภท

671-674  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,671 0135563007480 บจ.ดี-ไนน์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       43210 ให้บริการติดต้ังตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข 

งานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า จ าหน่าย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมอะไฟล่และ

อุปกรณ์

11/109  หมู่ท่ี 18 ซอยล าลูกกา 31 ถนน

ล าลูกกา

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,672 0135563008079 บจ.ยูเน่ียน บีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       46204 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย สัตว์มีชีวิต 

เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และ

เน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

61/38  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,673 0135563007013 บจ.แสงเจริญ แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการ ให้เช่าโรงงานส าเร็จรูป 

โรงเรือน

10  หมู่ท่ี 2 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,674 0135563007706 บจ.สามเอ็ม เทรดด้ิง 2020 จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการ นายหน้าตัวแทน จ าหน่าย

 เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

99/4  หมู่ท่ี 3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,675 0135563008231 บจ.ไอยู-คอสเมด กรุ๊ป จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       47723 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร

บ ารุงสุขภาพ ยาแะลเวชภัณฑ์

39/13  หมู่ท่ี 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,676 0135563005932 บจ.จิงโจ้ เซลส์เซอร์วิส จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการงานด้าน

วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ

88/69  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,677 0135563005983 บจ.เอส แอนด์ เอส ซีซีทีวี จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า 

ติดต้ังข้อต่อและการเดินสายไฟฟ้า ติดต้ัง

กล้องวงจรปิด

80/231  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,678 0135563006769 บจ.สวัสดี ดิเวลอปเม้นท์ 2020 

จ ากัด

13/3/2563 5,000,000       23951 ประกอบกิจการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

เสาเข็ม ท่อ แผ่นคอนกรีต เสาไฟฟ้า

36/28  หมู่ท่ี 7 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,679 0135563007251 บจ.ยู  ซ่าแวร์  พลัส จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       43210 ติดต้ังปรับปรุงออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตทุกชนิดทุกประเภท

65/177  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,680 0135563007269 บจ.อลิคอร์น ก่อสร้าง จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีราชการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

28  หมู่ท่ี 2 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,681 0135563006301 บจ.เอส.เอ็น. 2020 จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       46614 ประกอบกิจการ ขายเคร่ืองน้ ามันหล่อล่ืน 

และอะไหล่รถยนต์ ประดับยนต์ท้ังเก่าและ

ใหม่

46/11  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,682 0135563007617 บจ.คลีนเนอร์ อินเตอร์ เซอร์วิส 

จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาดพ้ืน

และกระจกสูงท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม 

อาคารสูง

49/38  หมู่ท่ี 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,683 0135563006351 บจ.พงษ์พันธ์ เจเนอรัล ทราน

สปอร์ต จ ากัด

9/3/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า 63/6  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,684 0135563006947 บจ.ไทย กวาง หลง เทรดด้ิง จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป วัสดุ

ก่อสร้างส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์เคร่ืองกล

และไฟฟ้าฯ

807/123  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,685 0135563008222 บจ.ส่ีง้วนฮง จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       47524 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง การก่อสร้างถนน สะพานและ

อุโมงค์

44  หมู่ท่ี 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,686 0135563006831 บจ.อัยญรา เดนท์ จ ากัด 13/3/2563 3,500,000       86203 ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม

แบบครบวงจร

55/68,55/69  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,687 0135563006629 บจ.แสนประดับสุข ก่อสร้าง จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับออกแบบและรับเหมา

ก่อสร้างทุกประเภท

109/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,688 0135563006637 บจ.อินทร์อ านวย แมเนจเม้นท์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

12/3/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนดดยสารท้ังทางบกและทางน้ าท้ัง

ในประเทสและต่างประเทศ

71/398  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,689 0135563006572 บจ.แสนร้อยล้าน ก่อสร้าง จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับออกแบบ และรับเหมา

ก่อสร้างทุกประเภท

34/237  หมู่ท่ี 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,690 0135563007234 บจ.จ๋ิว ไท่ 2020 (ประเทศไทย) 

จ ากัด

19/3/2563 3,000,000       46209 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ียาเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ สุรา เบียร์

89/22  หมู่ท่ี 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,691 0135563008133 บจ.บีพี เอ็นรีช (ไทยแลนด์) จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย

อาหารเสริม เวชส าอาง อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ทุกชนิด

59/85  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,692 0135563006114 บจ.เคแอพพลาย เทคนิคัล จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

154/4  หมู่ท่ี 1 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,693 0135563006220 บจ.188 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่ง

ภายในและภายนอกบ้าน

26/472  หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์สมิกซ์ 

รังสิต-วงแหวน หมู่ท่ี 1

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,694 0135563007129 บจ.เอเชีย แฟบเทค จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ ส าหรับงานก่อสร้างและโรงงาน

อุตสาหกรรม

113/11  หมู่ท่ี 1 ซอย6 ถนนสาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,695 0135563007901 บจ.ล้ิมเจริญชัย สตีล จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายสังกะสี อลูมิเนียม

 สแตนเลส ซิงค์ แผ่นเรียบ ลูกหมุนระบาย

อากาศ เหล็ก เหล็กเส้น

42/1  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,696 0135563008044 บจ.เอฟเอ็มจี กรุ้ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/3/2563 2,000,000       46321 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมและแอลกอฮอลล์ทุกชนิด

55/285  หมู่บ้าน เมืองเอก หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,697 0133563001269 หจ.เอชเอชเค888 18/3/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการน าเข้าผัก ผลไม้ พืชสวน 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป น้ าตาล 

น้ ามันพืช อาหารสัตว์และเคร่ืองบริโภคอ่ืน

32/254  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,698 0135563006378 บจ.อีซ่ี เฟิสท์ ฟู้ด จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารทะเลและเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

59/94-95  หมู่ท่ี 9 ถนนไอยรา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,699 0135563006556 บจ.เอสดับบลิวแปดหน่ึง อิมพอร์ท

เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก เช่น ไม้

กฤษณา น้ ามันกฤษณา

55/23  หมู่ท่ี 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,700 0135563006564 บจ.สยามเนเจอร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์

ทางการเกษตร จุลินทรีย์ สารชีวภาพและ

เคมีภัณฑ์

39/11  หมู่ท่ี 5 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,701 0135563007412 บจ.เมตริกซ์  บิสซิเน็ส แอ็ดไวเซอร่ี

(ไทยแลนด์) จ ากัด

23/3/2563 2,000,000       69100 ประกอบการให้ค าเเนะน าเเละปรึกษางาน

ด้านกฎหมายทุกประเภท

98/33  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,702 0135563006165 บจ.ฮิป เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       85499 ประกอบกิจการให้บริการ การศึกษา

เก่ียวกับสร้างเสริมทักษะชีวิต สนับสนุน

การศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษา (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเเล้ว)

94  อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต  ห้องเลขท่ี PL2.3.SHP005-006 ช้ัน

 3 ถนนพหลโยธิน

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,703 0135563006203 บจ.แท็กซ่ีไทยออโต้ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

69/488  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,704 0135563006513 บจ.ริช โกลด์ เทค จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       27909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ส่งออก

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

9/111  ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,705 0135563007633 บจ.ไทยวัฒนา เอสเตท จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

2/273  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,706 0135563007820 บจ.เอสโอเอส บิวนิค จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและ จัดจ าหน่าย 

อุปกรณ์เสริมความงามและสปา รวมท้ัง

เจลแอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัย

48/53  หมู่ท่ี 7 ถนนบุญคุ้ม ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,707 0135563008028 บจ.ดีเอสดีลักซ์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

 ท่ีท าจากวัสดุทุกชนิด

7/214  ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,708 0133563001404 หจ.ช.อ๊อฟ เอ็นจิเนียร่ิง 23/3/2563 2,000,000       43210 รับเหมาติดต้ัง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกัน

อัคคีภัยและระบบส่ือสารโทรคมนาคม

12/58  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,709 0213563000733 หจ.ภูเดช อินเตอร์กรุ๊ป 16/3/2563 2,000,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต 50/256  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,710 0135563005916 บจ.ไชน่า อิเล็กทรอนิค ยูเน่ียน 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

4/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค

ทุกชนิด

2/119/1  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,711 0135563007021 บจ.แมกซ์ไนซ์ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 ขายปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค น้ าด่ืม

 เคร่ืองชูก าลัง ถุงยางอนามัย

24/265  หมู่บ้าน วราบดินทร์ วงแหวน-

ล าลูกกา หมู่ท่ี 12

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,712 0135563007668 บจ.กิติ คอนกรีต จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย คอนกรีต

ส าเร็จรูปทุกชนิด รวมท้ังผลิตภัณฑ์

คอนกรีตชนิดต่างๆ เช่น เเผ่นพ้ืน

10/4  หมู่ท่ี 2 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,713 0133563001196 หจ.ทีพี. เมทัลเวิร์ค 17/3/2563 1,500,000       24109 ประกอบกิจการบริการงานแปรรูปโลหะ

ทุกชนิด

145/33  หมู่ท่ี 9 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,714 0133563001102 หจ.เอสเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง 10/3/2563 1,500,000       25922 ประกอบกิจการรับผลิตงานกลึงทุกชนิด 

ทุกประเภท และผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ งาน

ป้ัมข้ึนรูป งานโลหะส่ังท าทุกแบบ

14/8  หมู่ท่ี 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,715 0135563006921 บจ.อ าไพโภชนาฟูดส์ จ ากัด 16/3/2563 1,050,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

38/25  หมู่บ้าน เอ็มที ซิต้ี หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,716 0133563001021 หจ.เมืองทองพัฒนา 2/3/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการรับจ้างบริหาร จัดการ 

ทรัพย์สินอ่ืนๆ จ าพวกท่ีดินท่ีอยู่อาศัย 

และส่ิงปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ทุกประเภท

445/147  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,717 0133563001315 หจ.อินฟินิต๊ีทรัพย์ 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานระบบอาคาร 

ระบบสาธาณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา

299/158  หมู่ท่ี 4 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,718 0133563001391 หจ.พีซี.เค กรุ๊ป (8222) 20/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการท าการติดต้ัง บริการ

ระบบจานดาวเทียม ระบบกล้องวงจรปิด 

ระบบควบคุมความปลอดภัยใน

คอนโดมิเนียม ท่ีอยู่อาศัย ติดต้ังระบบ

ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

189/242  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,719 0133563001421 หจ.วาสินี การช่าง 23/3/2563 1,000,000       41002 บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ

 รับเหมาติดต้ังงานโครงสร้าง รับเหมา

ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

602/377  หมู่ท่ี 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,720 0133563001480 หจ.ซิเคียวเฮ้าส์ 25/3/2563 1,000,000       20232 ผลิต ขายส่ง ขายปลีก น าเข้าและส่งออก

สินค้าเคร่ืองส าอาง

106/72  หมู่ท่ี 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,721 0135563005657 บจ.ดี-ริช เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       93199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆทางด้านการกีฬาซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/72  หมู่บ้าน สราญสิริ ติวานนท์-แจ้ง

วัฒนะ2 หมู่ท่ี 3

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,722 0135563005665 บจ.ทีเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

(2020) จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับอสังหาริมทรัพย์

122/326  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,723 0135563005771 บจ.กู๊ด  แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       69200 ให้บริการท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

 การให้ค าปรึกษาด้านบัญชี

120/310  หมู่บ้าน ชวนช่ืน การ์เด้นวิลล์ 

หมู่ท่ี 5

ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,724 0135563005860 บจ.เอ็มซี เอเลเวเตอร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังลิฟท์ 115/467  หมู่ท่ี 10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,725 0135563005908 บจ.คิวคอนทินิวอัม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการบริการรับสร้างรูปแบบ

วิธีการด าเนินกิจการของบริษัทในการ

สร้างรายได้จะมีการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ รวมถึงสร้าง

แอฟฟลิเคช่ันแบบออนไลน์

17/21  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,726 0135563005924 บจ.บางกอก อินเตอร์ เบฟเวอเรจ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

 กาแฟ เบเกอร่ี รวมท้ังเคร่ืองชงกาแฟ 

เคร่ืองบดกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

170/10  หมู่ท่ี 5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,727 0135563006009 บจ.เค เซเว่น ครีเอช่ัน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       59112 รับจัด ท าและผลิตรายการผ่านทาง

โทรทัศน์ และทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

99/78  หมู่บ้าน ชวนช่ืนกอล์ฟอเวนิว หมู่

ท่ี 8

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,728 0135563006025 บจ.อีบีซี โกลบอลกรีน จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิต เเละจัดหาเพ่ือ

จ าหน่าย น้ ายาอเนกประสงค์ น้ ายาฆ่าเช้ือ

โรค น้ ายาฆ่าเเบคทีเรียเเละไวรัสเเละ

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน น้ ายาท าความ

สะอาดผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีท าจากสเเตนเลส

130/1  หมู่บ้าน มณีรินทร์ เลค เเอนด์ 

พาร์ค หมู่ท่ี 1

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,729 0135563006068 บจ.ทริปเป้ิลวัน สมาร์ทเทค จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขาย น าเข้า ส่งออก 

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและ

อิเลคทรอนิคส์

111/111  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,730 0135563006092 บจ.เวิร์กพลัส ครีเอทีฟ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจ้างจัดออแกไนซ์ และ

รับจัดงานอีเว้นท์ทุกชนิด ทุกประเภท

129/102  หมู่บ้าน ชวนช่ืน ไพร์มวิลล์ 

หมู่ท่ี 8

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,731 0135563006122 บจ.สรวงรัตน์ 2499 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

126/41  หมู่บ้าน โดมทอง วิลเลจ หมู่ท่ี 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,732 0135563006238 บจ.เก้าไนน์ เทล จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 222/68  หมู่บ้าน เมททาวน์ ปทุม-ติวา

นนท์ หมู่ท่ี 3

ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,733 0135563006271 บจ.โกตวง แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป ท้ัง

ของรัฐและเอกชน

88/7  หมู่ท่ี 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,734 0135563006751 บจ.เอส.เอส.พี แล็บอินสทรูเม้นท์ 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองมือ

วิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ทุกชนิดรวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

432/102  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,735 0135563006815 บจ.ทรัพย์กลมกล่อม จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายชา กาแฟปรุง

ส าเร็จ น้ าผลไม้ เบเกอร์ร่ี

152/4  หมู่ท่ี 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,736 0135563006904 บจ.โตโน่ เฟรม จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       22210 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายประตู 

หน้าต่าง ยูพีวีซี

99/6  หมู่ท่ี 7 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,737 0135563007030 บจ.โอจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตร

55/336  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,738 0135563007064 บจ.เดชพนต์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 170/174  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,739 0135563007188 บจ.พีวีดี ฮอร์ส เพาเวอร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ม้า อุปกรณ์

เก่ียวกับม้าท้ังในประเทสและต่างประเทส

177/397  หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,740 0135563007218 บจ.ทีที แอนด์ ที เทคนิคอล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ

ระบบอิเลคทรอนิกส์ เคร่ืองมือส่ือสาร 

ระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ

142  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,741 0135563007293 บจ.พีเอสเค ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายให้บริการติดต้ัง 

ซ่อมบ ารุง เติมน้ ายา เคร่ืองปรับอากาศ

88/378  หมู่ท่ี 3 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,742 0135563007307 บจ.เจ้าพระยาวาริช เอ็นเนอยี 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการขายส่งเช้ือเพลิงเหลว 26/5  หมู่ท่ี 2 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติ

วานนท์

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,743 0135563007463 บจ.แกรนด์ นิวไฮ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

ติดต้ังอุปกรณ์ภายใน ภายนอกอาคาร 

สถานท่ีเรียน

81/27  หมู่ท่ี 5 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,744 0135563007714 บจ.นอร์ทเทิร์น สตาร์ ฮอสพิทาลิต้ี

 จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับบริการเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานโรงแรม

170/302  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,745 0135563007773 บจ.นีโอ อินฟินิต้ี จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 101/105  หมู่ท่ี 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,746 0135563007790 บจ.สิปปะ เตโช จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน 

และรับปรึกษาเก่ียวกับการตกแต่งภายใน

10/34  หมู่ท่ี 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,747 0135563007811 บจ.เอ็นวาย ดีไซน์ แอนด์ แมชชีน

เนอร่ี จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้าง ให้บริการ ความ

ต้องการและตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด

603/165  หมู่ท่ี 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,748 0135563007897 บจ.ส านักงานกฎหมาย ธนพงศ์ 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 60/5  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,749 0135563007943 บจ.เฟิร์ส ลอว์ คอนเนคช่ัน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 9/8  หมู่ท่ี 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,750 0135563007951 บจ.บีวีเวล จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 83/527  หมู่ท่ี 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,751 0135563007994 บจ.ท าดี ท าด้วย จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการด้าน

ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์โซเชียลมิเดีย

81/31  หมู่ท่ี 3 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,752 0135563008176 บจ.พูนทรัพย์อนันต์ สตีล จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

56/3  ถนนซ่อมสร้าง ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,753 0135563008257 บจ.ซีพีทีที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       43223 ให้บริการออกแบบติดต้ังซ่อมแซมบ ารุง 

ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบ

ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล รับออกแบบ 

รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงานและ

ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ

170/258  หมู่บ้าน ภัสสร 26 (ราช

พฤกษ์-ติวานนท์) หมู่ท่ี 1

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,754 0133563001293 หจ.บีทีซี ทรานสปอร์ต 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับบริการขนส่ง รับ

ประมูลงานเพ่ือการขนส่ง โดยท าการ 

ขนส่งสินค้า คนโดยสาร พนักงาน

155/265  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,755 0133563001455 หจ.ภณัฐ เอนเทอร์ไพรซ์ 24/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 49/412  หมู่ท่ี 2 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,756 0133563001510 หจ.แมซซีฟ บิลเดอร์ 27/3/2563 1,000,000       74101 ออกแบบกราฟฟิกและรับเหมาตกแต่ง

ภายใน ออกแบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยี

53/137  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,757 0135563005720 บจ.เรืองอรุณ ฟู้ด แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารท่ีปรุงข้ึน

มาแล้วบริโภคได้ทันทีทุกชนิด

53  หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,758 0135563005754 บจ.ทีเอ็น การช่างแอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 99/1823  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,759 0135563006050 บจ.พินชา พานิชย์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 231/187  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,760 0135563006297 บจ.ณฐา ออกาไนเซอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56210 การบริการด้านการจัดเล้ียง 130/486  หมู่บ้าน สัมมากรรังสิต คลอง 7

 หมู่ท่ี 1

ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,761 0135563006581 บจ.คิงไอทีเทคโนโลยี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร ไอ

ที และโทรคมนาคม อุปกรณ์ส านักงาน

และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

200/255  หมู่บ้าน เคหะชุมชนรังสิต 

คลอง 10/1 หมู่ท่ี 2

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,762 0135563006718 บจ.มารุตดีไซน์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

สถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง

ภายในและวิศวกรรม

105/52  หมู่ท่ี 3 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,763 0135563007102 บจ.พรชัย เอ็กซ์เปิร์ต อิเลคทริค

ไทย จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารส านักงาน อาคารท่ีพัก

อาศัย สถานท่ีท าการ

89/36  หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
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2,764 0135563007137 บจ.เอ็นดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่พักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

65/10  หมู่ท่ี 4 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,765 0135563007170 บจ.ลิงค์อินโนเวช่ัน ทีดีซี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย สินค้าอุปโภค 

บริโภค และจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปทุก

ชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เก่ียวกับความงาน

ทุกชนิด

200/537  หมู่ท่ี 1 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,766 0135563007323 บจ.โก ซัสเทนเนเบิล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

ท าการวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่

ความย่ังยืน

66/164  หมู่บ้าน แสงตะวัน ถนนรังสิต-

นครนายก

ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,767 0135563007447 บจ.น าทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 21/44  หมู่ท่ี 3 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,768 0135563007536 บจ.พ.พลินทร์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับให้ค าปรึกษา ทางด้าน

พลังงานและวิศวกรรม

261/56  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,769 0135563007595 บจ.เอ็นเนอจี โซลูช่ัน โฮลด้ิงส์ 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการร่วมสนับสนุน ลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้า

169/4  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,770 0133563001129 หจ.ณัฐรดา คอนสตรัคช่ัน ๙๙๙ 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน ทางระบายน้ า

31/1466  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,771 0133563001439 หจ.อาร์เอสดี โปรเกรส 23/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 

อะไหล่เคร่ืองจักรทุกชนิด

55/64  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,772 0133563001463 หจ.ชินภัสญ์ 25/3/2563 1,000,000       78109 ประกอบกิจการบริการพนักงานขับรถ คน

ท าสวน พนักงานเสริฟ บริการรับจ้าง

เฝ้าไข้ เล้ียงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

56/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,773 0135563005592 บจ.เอโฟร์อินเตอร์ วิศวกรรม จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ัง รับเหมา

งานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบความ

ปลอดภัย ระบบประปา

32/283  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,774 0135563005622 บจ.วิสคอน เทคโนโลยี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ

 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

54/88  หมู่ท่ี 4 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,775 0135563005703 บจ.โชคอนุภัทร  เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       25922 รับจ้างผลิต ออกแบบ รับท างานตามแบบ

ท่ีก าหนด งานกลึง กัด ไส เจาะ คว้าน ข้ึน

รูป

44/207  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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2,776 0135563005746 บจ.ออโต้ไลน์ อินดัสเทรียล 

เซอร์วิส จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ขน

ย้าย ติดต้ัง ร้ือถอน เคร่ืองจักรทุกชนิด

3/3  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,777 0135563005941 บจ.วี.เอ็มอีทู จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานระบบ

ประกอบอาคาร

36/176  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 29 หมู่ท่ี

 2

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,778 0135563005991 บจ.ซันทูแซทบิวต้ี เซ็นเตอร์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบธุรกิจขายปลีกเคร่ืองส าอาง

รวมถึงส่ิงปลูกปรุงแต่งส าหรับประทิน

ร่างกายหรือประเทืองโฉม

59/169  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,779 0135563006017 บจ.แอคคอม อิน ไทย จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       81210 บริการรับท าความสะอาด บริการจัดหา

แม่บ้านเพ่ือท าความสะอาด ห้องพัก 

อาคารท่ีอยู่อาศัย

50/197  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,780 0135563006131 บจ.ดีดีดี โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้าข้าว มันส าปะหลัง พืช

ไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว และ

พืชผลทางเกษตรอ่ืนทุกชนิด

42/201  หมู่บ้าน คลองหลวงเมืองใหม่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,781 0135563006211 บจ.แหลม 2563 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       43301 รับตกแต่งภายใน ติดต้ังฝ้าเพดาน ผนัง 

ส่วนประกอบอาคาร ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ 

ทาสีภายในและภายนอกอาคาร

38/39  หมู่ท่ี 9 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,782 0135563006319 บจ.หลีนวรัตน์ คอนโทรล (2019) 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด

44/4  หมู่ท่ี 9 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,783 0135563006335 บจ.พีทีเอ็น พรีซิช่ัน พาร์ทแอนด์

ทูล จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการให้บริการผลิตช้ินส่วน 

แม่พิมพ์ จ๊ิก ฟิกเจอร์ และอะไหล่ของ

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

145/727  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,784 0135563006394 บจ.เมกาออฟฟิศ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองใช้ส านักงานทุกชนิด เช่น 

เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเขียน

52/9  หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,785 0135563006459 บจ.49 อินโนเวช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน

 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง งาน

เหล็ก และงานไม้ทุกชนิด

39/6  หมู่ท่ี 5 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,786 0135563006467 บจ.ออล เพอร์เฟคท์ ฟลอร์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือ ขายวัสดุปูพ้ืน 

ออกแบบ และให้ค าปรึกษาด้านการ

ออกแบบ รวมไปถึงการน าเข้าและส่งออก

สินค้า

40/3297  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,787 0135563006548 บจ.พีโออาร์ เวิร์ค จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน 90/6  หมู่ท่ี 12 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,788 0135563006602 บจ.โอ แอนด์ เอ็ม เอนเนอร์ยี 

แมเนจเมนท์ จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ติดต้ัง 

ปรับปรุง ซ่อมเเซม ระบบโรงงานไฟฟ้า

พลังงานเเสงอาทิตย์ ลม เเละพลังงานรูป

เเบบอ่ืนๆ

37/152  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 3 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,789 0135563006785 บจ.อานนท์  สตีล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพ่ือน า

กลับมาใช้ใหม่

42/60  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,790 0135563006793 บจ.ยูนิต้ี ดี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง 36/98  หมู่ท่ี 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,791 0135563006840 บจ.มนชัย  เทคนิคคอล(2020) 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการรับติดต้ัง ต่อเติม ซ่อมแซม

 รถดับเพลิง รถขยะ

1/1  หมู่ท่ี 12 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,792 0135563006858 บจ.แอมฟาซาดเวิร์ค จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้า กระจก อลูมิเนียม 28/576  หมู่บ้าน พฤกษา 9 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,793 0135563006912 บจ.เฮ็ดเวย์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชสวน พืชไร่ ซากสัตว์

 เน้ือสัตว์

88/2  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,794 0135563006955 บจ.เก่ง ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

59/25  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,795 0135563006980 บจ.กู๊ดส์ แอสเปคท์ ดีวีลอปเม้นท์ 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 29/412  หมู่บ้าน วรารักษ์ หมู่ท่ี 2 ซอย

6/5 ถนนเลียบคลองสาม

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,796 0135563007005 บจ.แอคคิวเรท เอเชีย จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       71209 บริการงานสอบเทียบ ทดสอบ ติดต้ัง ซ่อม

 แก้ไขเคร่ืองมือวัดทุกชนิด พร้อมให้

ค าปรึกษาและวางแผนซ้ือขายจ าหน่าย 

น าเข้า อุปกรณ์เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือ

ทดสอบ อุปกรณ์ในห้องแล็ป

9/50  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,797 0135563007099 บจ.บี.เอ็ม. ไฟร์ โซลูช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ และระบบเพลิงทุกประเภท

53/174  หมู่ท่ี 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,798 0135563007196 บจ.ไอ แคร์ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง เคร่ืองมือแพทย์และวัสดุ

ทางการแพทย์

40/128  หมู่บ้าน พฤกษา B หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,799 0135563007226 บจ.เอ็นโฟร์ดีไนน์ อาร์คิเทคท์ 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ 

และการก่อสร้าง รวมท้ังงานโยธาทุกชนิด

88/84  หมู่บ้าน พลีโน่รังสิตคลองส่ี-วง

แหวน หมู่ท่ี 1

ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,800 0135563007242 บจ.เอพลัส อินดัสตรี จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในงานอุตสาหกรรม

24/309  หมู่ท่ี 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,801 0135563007277 บจ.เอจีเก้า มีเดีย จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       73101 ให้บริการท าส่ือโฆษณาทุกชนิด เเละระบบ

สารสนเทศน์เเละการส่ือสารทุกประเภท 

เช่น ติดต้ังระบบเน็ทเวิร์ค

26/208  หมู่ท่ี 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,802 0135563007315 บจ.ไทเบ้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือโฆษณาและท า

ภาพยนตร์ ทุกประเภท

43/48  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,803 0135563007366 บจ.ชลธิชาไพลิน จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งแรงงานต่างด้าว 99/1211  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,804 0135563007455 บจ.ผาขาว เคมิคอล จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ส าหรับ

อุตสาหกรรมท่ัวไป

36/18  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,805 0135563007471 บจ.ยินดีรักษา จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 55/1-55/2  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,806 0135563007544 บจ.ที.เอส.พี บอด้ี เพ้นท์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ช้ินส่วน 

อุปกรณ์ ยานยนต์ทุกชนิด

45/192  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,807 0135563007552 บจ.ท้อป อินเตอร์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับบริการเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหาร

พาณิชยกรรม

91/145  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,808 0135563007625 บจ.เชีย เอฟโวลูช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

37/64  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,809 0135563007641 บจ.บุญเสริมทรัพย์ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

45/15  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,810 0135563007684 บจ.เจอาร์. เมดิคอลซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการตรวจเช็คและ

ซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

51/206  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,811 0135563007765 บจ.เปอร์เซียน เทค จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ัง (setup) ระบบ

ป้ายหรอจอแอลอีดี (LED-Display) และ

ป้ายโฆษณา กล้องวงจรปิด (CCTV)และ

ติดต้ังระบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทุก

ประเภท

40/1177  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,812 0135563007871 บจ.เคทีพี  สกินแคร์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 35/450  หมู่บ้าน ภัสสร 12 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,813 0135563007889 บจ.เอเอสเอ อินดัสทรี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างจ าพวก

ทราย อุปกรณ์ประปา ท่อพีวีซีทุกชนิด 

และส่งออกไปต่างประเทศ

54/192  หมู่ท่ี 4 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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2,814 0135563008052 บจ.เอเบิลออลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการให้บริการ จ าหน่ายสินค้า 

บริการ ทางช่องทางออนไลน์ บริโภค ทุก

ชนิด ทุกประเภทโดยมิใช่ธุรกิจขายตรง 

หรือการตลาดแบบตรง

31/2623  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,815 0135563008273 บจ.แองเจ้ิล ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

56/1  หมู่ท่ี 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 ท้ังรถเช่าระยะยาว 

ระยะส้ันและเช่ารถพร้อมคนขับ

33  ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซอย 1/2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,817 0133563001111 หจ.สิทธ์ิธาวิชญ์ 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

53/273  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,818 0133563001200 หจ.ศรีพบพรเซอร์วิส 17/3/2563 1,000,000       01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 235  ซอยรังสิต-นครนายก 42 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,819 0133563001285 หจ.แก่งคอย เมทัลชีท 18/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือขายแผ่นหลังคาเหล็ก

เมทัลชีท และโครงสร้างเหล็ก ผลิตและ

จ าหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท

53/1623  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,820 0133563001340 หจ.เจริญทรัพย์ สกินแคร์ 19/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จ าหน่าย ขาย

ส่ง ขายปลีก น าเข้า ส่งออก สินค้าประเภท

 สกินแคร์ คอสเมติก และอาหารเสริม

98/59  หมู่บ้าน ซ่ือตรง หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,821 0133563001358 หจ.รักษาความปลอดภัยเจซีการ์ด 19/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบธุรกิจ บริการรักษาความ

ปลอดภัยในชุมชน นิติบุคคล โครงการ

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บริษัท ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและ

สถานท่ีต่างๆตามสัญญาว่าจ้าง รับบริการ 

แบบรายวัน รายเดือน และรายปี

2/929  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,822 0135563005649 บจ.น้ าใจ เพ็ท คอมมิวนิเคช่ันส์ 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       74901 ประกอบกิจการแปลภาษา และเป็นล่าม

ภาษาต่างประเทศตามสถานท่ีต่างๆ

1178/394  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 103 

ถนนเลียบคลองรังสิต

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,823 0135563005690 บจ.รังสิต ฟราแกรนซ์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46442 ประกอบกิจการค้าน้ าหอม น้ ายาเคมีภัณฑ์

ส าหรับเป็นส่วนผสมของน้ าหอม

301  ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,824 0135563005762 บจ.แพรร่ี พีโต้ บอด้ี คาร์เพ้นท์ 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       45303 ประกอบกิจการค้าอะไหล่และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับรถยนต์ทุกชนิดและอะไหล่เก่า

รถยนต์ทุกชนิดท่ีใช้แล้ว

372  ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,825 0135563005851 บจ.เดอะ เฟิร์ส ดีนี โปรเจคท์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ ควบคุมงาน

ก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง ทุกชนิด

249/5  หมู่ท่ี 4 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,826 0135563005959 บจ.เอสพี คอมพิวเตอร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าด้านไอที

 อิเล็คทรอนิคในด้านต้างๆ ร่วมถึงในส่วน

การให้บริการ ติดต้ังเช่าซ้ือสินค้าใน

รูปแบบต่างๆ

72/161  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,827 0135563006033 บจ.นนทกร กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 1/707  หมู่บ้าน การ์เด้นโฮม ซอย วัน

เฉลิม1/1 ถนนพหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,828 0135563006084 บจ.โกดังแอร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการ จ าหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศมือหน่ึงและมือสองทุก

ขนาด

50/18  หมู่ท่ี 7 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,829 0135563006149 บจ.กุสุมา จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้า 21  ซอยรังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,830 0135563006262 บจ.อินเตอร์ไทย ทราเวล จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

8/5  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,831 0135563006343 บจ.ไนน์ต้ีวัน ดีไซน์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       74101 ออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์

บ้ิวท์อิน

4/78  ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,832 0135563006416 บจ.นทคม โยธาพัฒน์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 45/343  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,833 0135563006424 บจ.ไอเมค สตูดิโอ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 50/264  หมู่บ้าน สถาพร หมู่ท่ี 2 ซอยศรี

สถาพร 30 ถนนรังสิต-นครนายก

ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,834 0135563006653 บจ.เอสนิว ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

โรงงาน

2/533  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,835 0135563006688 บจ.ก้าวสู่เก้า จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย 53/555  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,836 0135563006734 บจ.ซีโนเซ็น จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายและเป็นตัวแทน

จ าหน่ายอาหารเสริมต่างๆ

807/54  หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,837 0135563006874 บจ.เลอค่า ออนไลน์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผม ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม 

ผลิตภัณฑ์ดสริมความงามทุกชนิด

291  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,838 0135563006939 บจ.เอ็ม ซี ดิสทริบิวช่ัน ซิสเท็มส์ 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการออกแบบ ซ่อมแซม ผลิต

แม่พิมพ์ ช้ินส่วนแม่พิมพ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

70/428  หมู่ท่ี 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,839 0135563007048 บจ.โอบีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการจ าหน่ายหลอดไฟ แอลอีดี 807/18  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 301 หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,840 0135563007081 บจ.ยูฟ่าโลจิสติกส์ 2020 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จัดหา รถยนต์

 รถสิบล้อ รถหกล้อ รถเทรลเลอร์ หัวลาก 

รถบรรทุก รถชนิดพิเศษ

800/156  หมู่ท่ี 12 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,841 0135563007161 บจ.เอส.เค.ที. แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

28/14  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,842 0135563007331 บจ.ฮัลโหลสไมล์เดนทัล จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม 355/63  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,843 0135563007358 บจ.บ๊ิกสาระ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

108  ซอยรังสิต-นครนายก 63 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,844 0135563007609 บจ.โกรนทูกรีน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       17091 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป

จากกระดาษเพ่ือใช้ในครัวเรือนและ 

สุขอนามัย

50/788  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รังสิต คลอง 

2 หมู่ท่ี 1 ซอยชัยพฤกษ์ 5/2 ถนนเสมา

ฟ้าคราม

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,845 0135563007757 บจ.โก แอดวานซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก

โดรนถ่ายภาพ โดรนเพ่ือการเกษตร 

รวมถึงแบตเตอร่ี อะไหล่ อุปกรณ์ 

อุปกรณ์เสริม

801/86  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,846 0135563007781 บจ.พิษณุโลก เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการ จัดการติดต้ังระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ แผลโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าและพลังงานลม

69  ซอยรังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,847 0135563007927 บจ.เอ็นพี โกลเด้นริช จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการรับฝาก จ าหน่าย 

เคร่ืองประดับ ต่างหู ก าไล เส้ือผ้า รองเท้า

 กระเป๋า นาฬิกา

72/426  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,848 0135563008036 บจ.เอสเค เมก้า ฟู้ด จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

ด้วยวิธีอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1128/125  หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ รังสิต 

คลอง 2 ถนนเลียบคลองรังสิต

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,849 0135563008061 บจ.ด็อกเตอร์ว๊อช ลอนดร้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการบริการซักรีด (ยกเว้นโดย

เคร่ืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)

53/13  หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หมู่ท่ี

 3 ซอยเปียร์นนท์ ถนนล าลูกกา

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,850 0135563008087 บจ.ซันไพพ์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       22230 ประกอบกิจการผลิตท่อและอุปกรณ์ประปา 1212/217  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,851 0135563008095 บจ.จีรภา 2015 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดต้ัง

ลิฟท์ รับซ่อมลิฟท์ทุกชนิด

115/32  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,852 0135563008109 บจ.ธนากรลีกัลเซอร์วิส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย 53/2333  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,853 0135563008150 บจ.พี.พี. เจริญทรัพย์ การช่าง จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปหลังคารถ

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับรถทุกประเภท

100  ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,854 0135563008265 บจ.ทีซี กู๊ดส์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทาง

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

 รถบรรทุก รถขนย้าย รถขนส่ง-ขนถ่าย

สินค้าทุกชนิดท่ัวราชอาณาจักร

12  หมู่ท่ี 11 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,856 0135563005711 บจ.โฟร์วินไนซ์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือส่ือสาร

และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้อง

68  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,857 0135563005967 บจ.เอ็นเคซี โปรเฟส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า ผลิต ออกแบบ 

จ าหน่ายติดต้ังเคร่ืองจักร

30/24  หมู่ท่ี 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,858 0135563006599 บจ.เอสพีเอ็น2020 คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       29104 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า จ าหน่าย 

รถไฟฟ้า และอุปกรณ์ครบวงจร เคร่ืองมือ

ส าหรับการเกษตร

36  หมู่ท่ี 5 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,859 0135563006971 บจ.ไทย ไบโอ-คิงส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       38213 ประกอบกิจการผลิตก๊าซ การบ าบัดและ

ก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย

23/24  หมู่ท่ี 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,860 0135563007561 บจ.ยศสุวรรณ เซอร์วิส เตา

อุตสาหกรรม จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบการค้า ผลิต จ าหน่ายและซ่อม

เตาเผาตู้อบวัสดุทนความร้อนสูง

23/42  หมู่ท่ี 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2,861 0133563001161 หจ.ซี เอ็น ไอส์แลนด์ 16/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้า จัดจ าหน่าย ขาย

ออนไลน์ น้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

งามทุกชนิด โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงและ

ตลาดแบบตรง

55/251  หมู่ท่ี 18 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,862 0133563001323 หจ.ดีณัฐพร 19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และวางระบบ

สาธารณูปโภค ผลิต ติดต้ัง เฟอร์นิเจอร์

เหล็กไม้

19/33  หมู่ท่ี 2 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,863 0133563001374 หจ.ธีรวัฒน์เคอร์เท่น 20/3/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดต้ัง ผ้าม่าน

 มู่ล่ี ม่านปรับแสง พรม วอลเปเปอร์ 

กระเบ้ืองยาง พ้ืนไม้ลามิเนต ตกแต่งภายใน

39/1  หมู่ท่ี 4 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,864 0133563001382 หจ.ที สตาร์ ยางฟอร์คลิฟท์ 20/3/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก ยาง 

ขอบล้อ และอุปกรณ์รถฟอร์คลิฟท์ทุกชนิด

2/3  หมู่ท่ี 1 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,865 0133563001412 หจ.เอ้ืออังกูล โฮม เซอร์วิส 23/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจ้างเฝ้าคนไข้ ผู้ป่วย 

เล้ียงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุและงานแม่บ้านทุก

ประเภท

5  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,866 0133563001471 หจ.ที.พี. รุ่งเรืองแอร์ 25/3/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ระบบปรับ

อากาศ ระบบท าความเย็น ระบบไฟ้ฟ้า 

รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

59/64  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,867 0135563005568 บจ.พีพีเอ็น  อินเตอร์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับพ่นสีช้ินส่วนรถยนต์ทุก

ชนิด

98/8  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,868 0135563005576 บจ.ซีพีเอ็น  ออโต้พาร์ท จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่ ช้ินส่วนและ

อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด อะไหล่รถแทรค

เตอร์ รถแม็คโคร

98/8  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,869 0135563005606 บจ.โบนา ฟายด์ อิเลคทริคอล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       78109 ประกอบกิจการท ารับจัดจ้าง เพ่ือน าบุคคล

เข้าท างานตาม วัตถุประสงค์ของนายจ้าง

79/105  หมู่บ้าน พนาลี 23 หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,870 0135563005614 บจ.369 อินโนเวช่ัน จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า

หรือตัวแทนในการซ้ือขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและ

อสังหาริมทรัพย์

38/369  หมู่บ้าน พฤกษา 32/1 หมู่ท่ี 7 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,871 0135563005631 บจ.ไบโอ อินโน เทค กรีน เวิลด์ 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       33132 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ัง ซ่อม

บ ารุงรักษา เคร่ืองมือทางการแพทย์

36/15  หมู่ท่ี 13 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,872 0135563005681 บจ.แปลงนา เดคคอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 77/208  หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมณ์ เฟส 5

 หมู่ท่ี 6 ซอย8 ถนนล าลูกกา

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,873 0135563005738 บจ.555 สถานีกล่อง จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       17020 ผลิต จ าหน่าย กล่องกระดาษทุกชนิด 

ทุกปรเภท

12/250  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,874 0135563005789 บจ.ฟิวเจอร์ แอป จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

23/305  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,875 0135563005797 บจ.ภัทรา มิราเคิล จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับกาย ถุงเท้า เคร่ืองหนัง 

รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

69/89  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,876 0135563005843 บจ.เวร่ีกู๊ดเอนจิน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์

48/113  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,877 0135563005878 บจ.เพียวเวิลด์อินโนเวช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการน าเข้าเเละจ าหน่ายปลีก

ส่งสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ภายในบ้าน เเละ

อุปกรณ์เเต่งรถท่ีไม่ต้องใช้ช่างติดต้ัง

59/31  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,878 0135563005886 บจ.เช็คเมท ฮอร์ส จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการสอนข่ีม้า รับเล้ียงม้า 

ขนส่งม้า ให้เช่าม้า

2/2  หมู่ท่ี 13 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,879 0135563006041 บจ.ออน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์

เก่ียวกับเหล็ก เคร่ืองจักร ไฟฟ้า ประปา 

ก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ

77/342  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,880 0135563006076 บจ.อะหยังฟิล์ม จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 79/109  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,881 0135563006106 บจ.มี รีไซเคิล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก

และค้าของเก่า ประเภทกระดาษ พลาสติก

 เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม 

สแตนเลส ตะก่ัว ตลอดจนโลหะทุกชนิด

47  หมู่ท่ี 8 ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,882 0135563006173 บจ.เอซีดีซี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการออกแบบและติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าและระบบควบคุม

87/251  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,883 0135563006181 บจ.แฮปป้ี แฟมิลุ่ี วอช จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       96202 บริการ ซัก อบ เส้ือผ้า ตลอด 24 ช่ัวโมง 65/97  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,884 0135563006254 บจ.ณะ คณา จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองปรับอากาศ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

17/19  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,885 0135563006289 บจ.นิวทริน็อกซ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิต รับจ้างผลิต

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

ยาแผนโบราณทุกชนิด เคร่ืองส าอาง

92  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,886 0135563006360 บจ.ซาซาซ่า  กาแฟสด จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายกาแฟค่ัว กาแฟ

สดส าเร็จ

89/147  หมู่บ้าน วราภิรมย์ หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,887 0135563006386 บจ.พลังงานเพ่ือชีวิต จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง ถ่าน

หิน ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

พลังงานและสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

57  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,888 0135563006408 บจ.ฟีนิกซ์ โพรเทคช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการ การรักษาความ

ปลอดภัยกับบุคคล

31/340  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,889 0135563006432 บจ.เจพี แพดพร้ินต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับ

สีและงานพิมพ์ทุกชนิด

42/41  หมู่ท่ี 1 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,890 0135563006441 บจ.ซาแมนต้า ซีเลคท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       38213 การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็น

อันตรายโดยวิธีชีวภาพ

45/204  หมู่บ้าน เดอะนีซ รังสิต คลอง3 

หมู่ท่ี 10

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,891 0135563006483 บจ.พุ่มไหม ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

76/7  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,892 0135563006491 บจ.เอ็ม.ไอ.เอ็น. เพาเวอร์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 99/81  หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์-รังสิต หมู่ท่ี

 6

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,893 0135563006505 บจ.คังไท เทคโนโลยี กรุ๊ป จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 3/6  หมู่ท่ี 1 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,894 0135563006661 บจ.ศรีสามโพธ์ิ คลีน มีด จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับบริการท าความสะอาด

 ดูแลอาคารและสถานท่ี

63/124  หมู่บ้าน อไลฟ์ คลอง 8 หมู่ท่ี 6 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,895 0135563006696 บจ.ที.พี.บี. เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุปกรณ์

ส านักงาน ครุภัณฑ์การเรียน การสอน

90/124  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,896 0135563006726 บจ.พีซีเอ็ม แม็ค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน สถานท่ี

ท างาน

55/158  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,897 0135563006777 บจ.พี ที เอส 888 คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       42901 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่ิง

อ านวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ

โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในน้ า

18/10  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,898 0135563006998 บจ.รักษาความปลอดภัย บางกอกซี

เคียวริต้ีเซ็นเตอร์ จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วน

บุคคล

5/38  หมู่ท่ี 2 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,899 0135563007056 บจ.หมูเงินล้าน จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการจ าหน่ายสัตว์มีชัวิต สุกร 

วัว กระบือ ไก่ เป็ด ห่าน แพะ แกะ 

รวมถึงสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ

38/60  หมู่ท่ี 7 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,900 0135563007153 บจ.โชควีรภัทร จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

38/60  หมู่ท่ี 7 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,901 0135563007285 บจ.ทู โฟลด์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       22193 การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้ด้านสุขอนามัย

หรือเภสัชกรรมท่ีท า จากยาง

17/29  หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,902 0135563007404 บจ.ศรีบุดดา การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการ ซ้ือมา ขายไป ต้นไม้ทุก

ชนิด

95/92  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,903 0135563007421 บจ.เวลธ์มอร์ 2020 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

ออกแบบ สกรีน บรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว 

ขวด ถ้วยชามต่างๆ ของกล่องและอ่ืนๆทุก

ประเภท

88/14  หมู่ท่ี 11 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,904 0135563007510 บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบประปา 61/203  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,905 0135563007528 บจ.วีนัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังลากสาย

เคเบ้ิลและสายไฟเบอร์ทุกชนิด

5/91  หมู่ท่ี 2 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,906 0135563007579 บจ.สกิน เอเวอร์ คอสเมติกส์ ครีเอ

ทีฟ จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       23102 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย แบบ 

สกรีน บรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว ขวด ถ้วย

ชามต่างๆ ซอง กล่องและอ่ืนๆทุกประเภท

88/14  หมู่ท่ี 11 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,907 0135563007587 บจ.ชาวนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานแสดงแสง

 สี เสียงต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ

61/281  หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา 3 รังสิต

คลองส่ี หมู่ท่ี 6

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,908 0135563007650 บจ.อินเตอร์พรีเมียม จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและซ่อมบ ารุง 

เคร่ืองมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

69/365  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,909 0135563007692 บจ.มาร์คโฟล กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกัน

โรคส าหรับคนและสัตว์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม

42/6  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,910 0135563007838 บจ.เอ็ม.พี.วาย. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการออกแบบและผลิต

เคร่ืองจักรกล

65/13  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,911 0135563007854 บจ.ซี อินโนวา จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายและส่ังเข้าอะไหล่

 ช้ินส่วนเคร่ืองจักรโรงงาน

5/162  หมู่ท่ี 2 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,912 0135563007919 บจ.เอ็นเอสเอ็นเอส จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท 

บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ

92/13  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,913 0135563007935 บจ.จีโนมิกแล็บ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า ผลิตและจ าหน่าย

อาหารทางการแพทย์

36/2  หมู่ท่ี 13 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,914 0135563007960 บจ.คราม2020 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า 

ประปา เคร่ืองจักรกล

71/530  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,915 0135563008010 บจ.สมาร์ท 289 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการออกแบบ รับเป็นท่ีปรึกษา

 รับจัดฝึกอบรม ดูแลพัฒนาซอฟแวร์

84/284  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,916 0135563008117 บจ.พี พลัส เอ็น คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 34  หมู่ท่ี 2 ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,917 0135563008125 บจ.ตลาดเจริญกัลป์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

สังหาริมทรัพย์ ให้บริการพ้ืนท่ี ตลาดนัด 

ตลาดสด ให้บริการน้ าประปา ไฟฟ้า 

โทรศัพท์

9/18  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,918 0135563008192 บจ.เดอะ บริดจ์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการออกแบบ เขียนโปรแกรม 

ติดต้ังซ่อมบ ารุงรักษาเป็นท่ีปรึกษา 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบงานและ

ระบบซอฟต์แวร์

90/8  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,919 0135563006190 บจ.อารีย์  ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       91110 บริการติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ต่อเติม

 จ าหน่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ เก่ียวกับ

เคร่ืองยนต์ ช่วงล่าง ตัวถัง ทุกชนิด

58/9  หมู่ท่ี 2 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,920 0135563006327 บจ.เอ็ม ที เจริญยนต์ 2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45201 รับซ่อมบ ารุง ต่อเติมตัวถัง ตรวจสอบ 

รถบรรทุกทุกประเภท

223/257  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,921 0135563006521 บจ.อู่ต่อเรือ กิจรุ่งเรือง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       30110 ประกอบกิจการต่อเรือใหม่ ซ่อมเรือเก่า 

ซ่อมเคร่ืองยนต์ เกียร์เรือ

19/3  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,922 0135563006891 บจ.พรเจริญ เทรดด้ิง แอนด์ มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก

 บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

115/195  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,923 0135563007111 บจ.ดีเวิร์ก พาวเวอร์ ฟาสต์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       42102 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานระบบ

รางรถไฟและงานThird Rail รางจ่ายไฟ

รถไฟฟ้าและบ ารุงรักษา

92/24  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,924 0135563007200 บจ.สุขสบายเพ่ิมพูล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46109 นายหน้า ตัวแทน ขายสินค้าเพ่ือสุขภาพ

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง

 อาหารเสริม

20/4  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,925 0135563008141 บจ.อาร์เอ็นอี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน

29  หมู่ท่ี 7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2,926 0133563001188 หจ.โอซีเอส บัณฑิตา บริการ 17/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการให้บริการในด้านรักษา

ความสะอาด ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ท าความ

สะอาดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

 ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

24/3  หมู่ท่ี 9 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,927 0135563006611 บจ.โอเอสอาร์ การบัญชี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทาง

สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา ตลอดท้ัง

บริหารงาน วางแผน ตรวจสอบ ทางบัญชี

 และ จัดท างบดุลบัญรายเดือน รายปี

61/63  หมู่ท่ี 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,928 0135563007978 บจ.วาย เพาเวอร์ เทค จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า

และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์

ของบริษัท

39/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,929 0135563008168 บจ.เอ็กซ์ทรานส์ โลจิสติกส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด ท้ังในและต่างประเทศ

28/3  หมู่ท่ี 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,930 0135563008214 บจ.ทริพเปิลบี ครีเอช่ันส์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการ รับจัดงาน ออแก

ไนเซอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ถ่ายภาพและจัดหา

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

48  หมู่ท่ี 1 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2,931 0135563007072 บจ.นับแล้วรวย จ ากัด 18/3/2563 800,000         46319 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายอาหารเสริม 

และเคร่ืองด่ืมเสริม และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

เพ่ือสุขภาพ

39/4  หมู่ท่ี 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,932 0133563001498 หจ.น้ าเหนือเพ่ิมพูนทรัพย์ 27/3/2563 600,000         43221 ประกอบกิจการรับเหมาเดินระบบประปา

 ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

ส านักงาน

65/253  หมู่ท่ี 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,933 0133563001501 หจ.แก้วทอง กรุ๊ป 2020 27/3/2563 500,000         69200 รับท าบัญชีและงานบริการด้านต่างๆท้ัง

ระบบบัญชีและรับปรึกษาด้านอ่ืนๆ

78/24  หมู่ท่ี 3 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,934 0135563007803 บจ.พีเค เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 26/3/2563 500,000         52293 ประกอบกิจการบรรจุหีบห่อเเละการ

จัดเตรียมสินค้า เพ่ือการขนส่งโดยคิด

ค่าธรรมเนียมเเละค่าขนส่งเตรียม

55/371  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,935 0135563008184 บจ.ก้าวกล้า วิศวกรรม จ ากัด 30/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับออกแบบไฟฟ้าภายใน

และภายนอกอาคาร รับเหมาระบบงาน

ไฟฟ้าทุกชนิด

86/6  หมู่ท่ี 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,936 0133563001072 หจ.สามารถพัฒนา 9/3/2563 500,000         47525 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุ

ก่อสร้าง และอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุก

ประเภท

114/95  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2,937 0133563001048 หจ.เอ็นพีที แลบอราทอรี เซอร์วิส 3/3/2563 500,000         86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และป่วยเจ็บ

 รับท าการฝึกสอนปละอบรม

35/38  หมู่บ้าน ชลิดา-คลองสาม หมู่ท่ี 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,938 0133563001145 หจ.สันทนา แอต บี บริการ 12/3/2563 500,000         78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน 25/11  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,939 0135563007498 บจ.ออยล์บริการ จ ากัด 23/3/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการให้บริการ จ าหน่าย ติดต้ัง

 ซ่อมแซม บ ารุงรักษาลิฟท์

40/245  หมู่บ้าน พฤกษา บี หมู่ท่ี 4 ซอย

1/3

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,940 0135563008249 บจ.คิว คิว เซ็นเตอร์ จ ากัด 31/3/2563 500,000         49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/

แท็กซ่ี

27/2  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,941 0133563001030 หจ.สิทธา เอ็นจิเนียร่ิง (2020) 2/3/2563 500,000         41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 53/2336  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,942 0133563001170 หจ.เอ็นเจเค การก่อสร้าง 17/3/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 53/339  หมู่บ้าน พฤกษา 20 หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,943 0133563001277 หจ.อาร์เอสพีช้อป 18/3/2563 500,000         30990 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายรถเข็น 

ช้ันวางของและอะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง

1212/62  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2,944 0133563001056 หจ.ยู.ดี. รวย วัสดุ 4/3/2563 500,000         47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุ-อุปกรณ์-

เคร่ืองมือ/ใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่าง

ทุกประเภท

88/1  หมู่ท่ี 5 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,945 0133563001307 หจ.เอ็นเอสแอลเจ็ดแปดเก้า แอดไว

เซอร์

19/3/2563 500,000         82301 ประกอบกิจการฝึกอบรมทางด้านการขาย 69/485  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,946 0133563001331 หจ.เอสซี อลูมิน่ัม แอนด์ กลาส 19/3/2563 500,000         25922 ประกอบกิจการรับจ้าง งานกลึง ตัด พับ 

ม้วน โลหะ ชนิดต่างๆ

26/72  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,947 0135563006823 บจ.อี วี ซี เทรดด้ิง จ ากัด 13/3/2563 500,000         46530 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองปรับสภาพน้ า 

อุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย การ

ปรับปรุงดิน

2/29  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,948 0135563007846 บจ.คิสซ่ีจิวเวลร่ี จ ากัด 26/3/2563 500,000         47732 ประกอบกิจการ ซ้ือมา-ขายไป เก่ียวกับ

สินค้าจิวเวลร่ี รวมท้ังสินค้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

22/310  หมู่ท่ี 12 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,949 0135563008206 บจ.ไลอ้อน สตีล จ ากัด 31/3/2563 500,000         46622 น าเข้าเหล็กเเละวัสดุท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

เพ่ือน ามาผลิตเเละจ าหน่าย

33/5  หมู่ท่ี 12 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,950 0133563001447 หจ.เดอ บีฟ 24/3/2563 400,000         47211 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเน้ือสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

506/7  หมู่บ้าน แหวนยอด3 หมู่ท่ี 3 

ซอยล าลูกกา21 ถนนล าลูกกา

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,951 0133563001218 หจ.ช. ค้าข้าว 17/3/2563 300,000         47214 ประกอบกิจการจ าหน่าย ข้าวสาร และ

สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

68/12  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,952 0135563006742 บจ.เดอะ ไชนีส เอดูเคช่ัน แอนด์ 

แลงเกวจ เซอร์วิส จ ากัด

13/3/2563 260,000         85491 ประกอบกิจการบริการด้านการเรียนภาษา

และการฝึกทักษะการพูด การเขียน การ

ฟัง การอ่าน ในภาษาต่างๆ

4/87  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,953 0133563001153 หจ.วี.วี.เอส ทรานสปอร์ต 13/3/2563 200,000         49209 ประกอบกิจการรถรับขนส่งพนักงาน 12/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,954 0133563001366 หจ.อัมรินทร์ ไอ อิงลิช 19/3/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา

 (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

22/7  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,955 0135563006807 บจ.เวลธ์ ออเรเตอร์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

13/3/2563 200,000         82301 ประกอบกิจการอบรมสัมมนา สอน/ผลิต

ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

เพ่ือการโฆษณา การส่ือสาร การขาย และ

กิจการท่ีเก่ียวข้องครบวงจร

32/254  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,956 0135563007340 บจ.บีที โปร-แอคเค้าน์ต้ิง แอนด์ 

แอดไวซอร่ี จ ากัด

20/3/2563 200,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

47/115  หมู่ท่ี 16 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2,957 0133563001137 หจ.บัวจีนเทรดด้ิง 12/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

445/76  หมู่ท่ี 4 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,958 0135563007501 บจ.เคล แอนด์ อโว จ ากัด 24/3/2563 100,000         13929 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า และจ าหน่าย

สินค้าเพ่ือลดการใช้พลาสติกและลดโลก

ร้อน เช่น ถุงผ้า แก้วพลาสติก

143/14  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,959 0135563007749 บจ.ปัณณวิชญ์ ท่ีปรึกษาและ

วิศวกรรม จ ากัด

25/3/2563 100,000         43223 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบปรับ

อากาศ ระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบสุขาภิบาล

125/13  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2,960 0135563007722 บจ.หรรษาเซอร์วิส จ ากัด 25/3/2563 100,000         79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 44/1  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2,961 0132563000024 หส.กฤษณ์ปกรณ์พล 23/3/2563 100,000         47219 ค้าผักผลไม้ บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม อาหาร

สดและส าเร็จรูปอาหารสัตว์ สัตว์เล้ียง

เคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

19/3  หมู่บ้าน เกษมสุขนิเวศน์ หมู่ท่ี 2 

ซอย1 ถนนเลียบคลองเจ็ด

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,962 0135563005673 บจ.ไดคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 3/3/2563 100,000         90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 25/5  หมู่ท่ี 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2,963 0145563001031 บจ.อิเลคทริคอล คอมโพเนนต์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2/3/2563 46,000,000     27320 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจ าหน่าย

สายไฟทุกชนิด

48/2  หมู่ท่ี 8 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

2,964 0145563001333 บจ.รักธยา การโยธา จ ากัด 25/3/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 119  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,965 0145563001376 บจ.เบสท์ 1999 จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       15202 ประกอบกิจการโรงงานผลิต รองเท้า

ฟองน้ า รองเท้ายาง รองเท้าเตะ รองเท้า

หนัง รองเท้าผ้าทุกชนิด

95  หมู่ท่ี 5 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

2,966 0145563001350 บจ.ทาสี จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       43303 ประกอบกิจการรับเหมาทาสี รับเหมา

ก่อสร้าง

24/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,967 0145563001007 บจ.มีนา แบรนด์ ซุปเปอร์สโตร์ 

จ ากัด

2/3/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า

อุปโภค บริโภค

14  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

2,968 0145563001228 บจ.ขุนศึก พลังงานทดแทน จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       38300 ประกอบกิจการผลิตน้ ามันท่ีใช้แล้วผ่าน

กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม

999  หมู่ท่ี 1 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

2,969 0143563000513 หจ.เอสที8118 10/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน

46  หมู่ท่ี 1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

2,970 0143563000441 หจ.ลามอ กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 2/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 162  หมู่ท่ี 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,971 0145563001066 บจ.พุทธรักษา จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68101 ท าการก่อต้ัง ถือกรรมสิทธ์ิ ซ้ือ ขาย ขาย

เช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและ

ด าเนินการบ้านพัก

26/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,972 0145563001082 บจ.ศุ เฟรช แมททีเรียลส์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงข้ึน

เพ่ือบริโภคทันที

126  หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,973 0145563001104 บจ.ฐิตา 510 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดหา เพ่ือจ าหน่าย

 สินค้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ต่างๆ

121/2  หมู่ท่ี 8 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,974 0145563001163 บจ.จีบี บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46632 ซ้ือขายไม้แปรรูป 37/18  ถนนอู่ทอง(ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,975 0145563001180 บจ.เอสพี ดรัก สโตร์ 2020 จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าเภสัชภัณฑ์ 16/17-18  ถนนจักรพรรด์ิ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,976 0145563001244 บจ.วาสนาทรัพย์ไพศาล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ และ

อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

92/18  หมู่ท่ี 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,977 0145563001309 บจ.วี จีพีเอส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47413 ค้าอุปกรณ์ติดตามรถ 123/82  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,978 0145563001317 บจ.มิคคนิค จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 44/31  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,979 0145563001341 บจ.สยามอโยธยาบิลเล่ียน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม 48/1  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,980 0145563001368 บจ.ฤทธีอนันต์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า ท้ัง

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

38/115  หมู่ท่ี 3 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,981 0145563001155 บจ.พีเอ็นที บิลเดอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

โรงงาน บ้านพักท่ีอยู่อาศัย อาคารชุด 

คอนโดมิเนียม แฟลต-คอนโดมินเนียม 

รวมท้ังก่อสร้างอ่ืนๆ คอนกรีตเสริมเหล็ก

ทุกชนิด รับจ้างออกแบบอาคาร ออกแบบ

ก่อสร้าง

12/10  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

2,982 0145563001295 บจ.ท๊อปแอร์ กรุ๊ป 2020 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47219 ให้บริการจ้างเหมา จ าหน่าย อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารแปรรูป

48/3  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

2,983 0143563000483 หจ.เอ็กซ์ตรีมช็อป 6/3/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป รถจักรยาน 89  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,984 0143563000556 หจ.เดอะ ซัน การาจ 18/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์ 54/1  หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,985 0143563000599 หจ.วีแอลอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย

23/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายถุงมือใช้ส าหรับ

งานอุตสาหกรรม ถุงมือใช้ส าหรับโรงงาน 

ถุงมือหนัง ถุงมือผ้า

77/17  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,986 0143563000611 หจ.เบสท์ บราเทอร์ 25/3/2563 1,000,000       82302 รับจัดงานอีเว้น 100/92  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,987 0145563001040 บจ.บัวภา เทคนิคคอล เซอร์วิส 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการติดต้ังระบบประปาและ

ระบายน้ า

248/107  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,988 0145563001058 บจ.เพชรพรรณาราย แบตเตอร่ี 

อยุธยา จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46599 ค้าแบตเตอร่ี 145/7  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,989 0145563001171 บจ.อยุธยาศิลป์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       25999 รับท าป้ายโฆษณา 114/65  หมู่ท่ี 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,990 0145563001236 บจ.โชคลิขิต ออโต้ พาร์ท เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง 

เคร่ืองจักร

453/3  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,991 0145563001252 บจ.ซี เอช เค 2020 เซอร์วิส จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       43210 รับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า 

ประปา แอร์ เครน

383  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,992 0145563001287 บจ.วิลเมอร์ บิลด้ิง แอนด์ ดีไซน์ 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี ท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

34  หมู่ท่ี 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,993 0145563001325 บจ.เอ อาร์ ที กรุ๊ป 2020 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าแนะน าด้าน

การขาย

89/143  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,994 0143563000491 หจ.รมิตา ทรานสปอร์ต 9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร ท้ังภายในและระหว่าง

ประเทศ

200/135  หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ อยุธยา 

หมู่ท่ี 6 ถนนโรจนะ

ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,995 0145563001091 บจ.พากันรวย 168 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภคทุกชนิดได้แก่ เคร่ืองส าอาง

และอาหารเสริมและสินค้าท่ัวไป

101/901  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,996 0145563001121 บจ.สแตนเทค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

111/92  หมู่ท่ี 2 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,997 0145563001139 บจ.พี.เทค 2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45303 ประกอบกิจการจ าหน่าย ส่งออก อะไหล่

รถยนต์ รถบรรทุก รถท่ีเก่ียวกับการเกษตร

206/59-61  หมู่ท่ี 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,998 0145563001147 บจ.เคลียร์ กรุ๊ป 2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46900 จัดซ้ือ จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 99/4  หมู่ท่ี 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,999 0145563001198 บจ.เอสเอชพี ไรซ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการ ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก 

จ าหน่ายข้าวสารภายในประเทศ

151  หมู่ท่ี 5 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,000 0145563001279 บจ.ธนากรวิศวกรรม จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       28199 รับออกแบบ ผลิตและขาย จ๊ิกและฟิกซ์

เจอร์

129/29  หมู่ท่ี 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,001 0145563001384 บจ.เน็กซ์ ฟูด จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       10303 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าผลไม้ 

เคร่ืองด่ืม

171  หมู่ท่ี 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,002 0145563001074 บจ.ปอภูมิ เฮลท์แคร์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       10619 ผลิตและจ าหน่ายอาหารเสริม 236  หมู่ท่ี 5 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

3,003 0143563000432 หจ.สตางค์ทอง 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 9  หมู่ท่ี 4 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3,004 0145563001201 บจ.บีเอสอาร์ โพลิเมอร์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       46693 ค้าเม็ดพลาสติก 36/2  หมู่ท่ี 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
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3,005 0145563001261 บจ.กิจเจริญทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 

19 จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 232/7  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3,006 0143563000581 หจ.ทรีพิกส์ 23/3/2563 1,000,000       23932 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

ผลิต ของฝาก ของช าร่วย ของท่ีระลึก 

สินค้าอุปโภค บริโภค

35/1  หมู่ท่ี 5 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

3,007 0145563001210 บจ.ทองค า โลจิสติกส์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ทุกประเภท

138  หมู่ท่ี 2 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

3,008 0145563001112 บจ.น้ าหน่ึงใจเดียว จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการน าเข้าและเป็นตัวแทน

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เก่ียวกับกีฬา

ยิงปืน

70  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

3,009 0143563000459 หจ.อรุณรัตน์ 2020 3/3/2563 990,000         47219 ประกอบกิจการค้า บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม

 น้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ สุรา เบียร์

92/1,92/3,92/16  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

3,010 0143563000530 หจ.วาริชพาณิชย์ 17/3/2563 700,000         47524 ขายวัสดุก่อสร้าง 59/42  หมู่ท่ี 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3,011 0143563000521 หจ.ฐิติพงศ์ อินดัสตรี 16/3/2563 600,000         25922 ประกอบกิจการกลึง กัด ไส เจียร โลหะ 440/4  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3,012 0143563000564 หจ.ทีม 14 แอร์เซอร์วิส 19/3/2563 500,000         47595 จ าหน่ายแอร์บ้าน แอร์รถยนต์ ทุกชนิด 445/49  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3,013 0143563000637 หจ.วันเดอร์เฟรม 27/3/2563 500,000         43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/162  หมู่ท่ี 11 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3,014 0143563000505 หจ.ริช ออโต้ หน่ึงเก้าเก้าสอง 10/3/2563 500,000         20231 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท าความสะอาด

38/1  หมู่ท่ี 4 ต.ปากจ่ัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

3,015 0143563000467 หจ.โชคปกรณ์มีทรัพย์ ก่อสร้าง 3/3/2563 300,000         41002 ก่อสร้างทุกชนิด 179  หมู่ท่ี 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,016 0145563001023 บจ.ที เอ็ม ปรัชญา เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 300,000         52241 ประกอบกิจการรับจ้างลงสินค้า 79/427  หมู่ท่ี 2 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,017 0143563000602 หจ.รักรถแห่ 25/3/2563 250,000         73101 ท าส่ือโฆษณาทุกชนิด 250/32  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3,018 0143563000475 หจ.เอ็มพีอาร์ (2019) 6/3/2563 200,000         47742 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี รองเท้าแฟช่ัน กระเป๋า 

สินค้าแบรนด์เนมมือ 2 ทุกชนิด

70/11  ถนนราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3,019 0143563000572 หจ.อาร์ วาย เอ็ม ซัพพลาย 20/3/2563 200,000         47190 ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์โรงงาน 25/44  หมู่ท่ี 10 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3,020 0143563000645 หจ.ธนภัทร แฟช่ันช้อป 27/3/2563 200,000         47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย ทุกประเภท

15/36  หมู่ท่ี 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3,021 0143563000629 หจ.ไทศิกา แอนด์ ปรัชญา เซอร์วิส 25/3/2563 200,000         52241 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างลงสินค้า 

และบริการข้ึนและลงสินค้าท่ัวไป

79/436  หมู่ท่ี 2 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,022 0145563001015 บจ.ธีรเมท เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 200,000         52241 ประกอบกิจการรับจ้างลงสินค้า 79/427  หมู่ท่ี 2 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
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3,023 0143563000548 หจ.ทีทีแอนด์เอ็ม ออนไลน์ 18/3/2563 50,000           46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศเเละส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุท่ีประสงค์

244/247  หมู่บ้าน ราชพฤกษ์ ประตูน้ า

พระอินทร์ เฟส 2 หมู่ท่ี 4

ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

3,024 0155563000191 บจ.อะตอม ออโต้พาร์ท จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       46614 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเคร่ืองและ

น้ ามันหล่อล่ืน

33/14  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

3,025 0155563000183 บจ.ประพันธ์ศิลป์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 68  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

3,026 0153563000076 หจ.เอ.เอส.คอนเนคทิวิต้ี 6/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์เคร่ืองท่ี

และบริการระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์ สายไฟ 

แบตเตอร่ี อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ 

ชิมการ์ด

119/11  หมู่ท่ี 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120

3,027 0153563000084 หจ.ฟ้ารุ่งการโยธา 9/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ถนน ถมดิน 

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท าความ

สะอาด

148/1  หมู่ท่ี 1 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

3,028 0155563000175 บจ.ไชโยธุรกิจน้ ามัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์

ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ป๊ัม

55  หมู่ท่ี 2 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

3,029 0153563000068 หจ.วิฑูรย์ แต่งสิบล้อ 2/3/2563 500,000         45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์ 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองซ่อมรถยนต์

96  หมู่ท่ี 5 ต.ย่ีล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

3,030 0153563000106 หจ.เอสที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส 2020

13/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับจ้างติดต้ังกล้องวงจรปิด

 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สายสัญญาณ 

สายไฟ

87  หมู่ท่ี 4 ต.บางระก า อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120

3,031 0153563000114 หจ.แพะพญานพคุณ 1980 13/3/2563 300,000         46322 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก 

เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ ชา และชาชง

สมุนไพรพร้อมด่ืม เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ

 น้ าผักและผลไม้และน้ าธัญพืช

44/1  หมู่ท่ี 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

3,032 0153563000092 หจ.ฉิมฉวีพาณิชย์ 10/3/2563 200,000         49339 ประกอบกิจการขนส่ง อิฐ หิน ดิน ทราย 

และวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

39  หมู่ท่ี 7 ต.ไผ่ด าพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

3,033 0163563000319 หจ.ใบบัว โลหะกิจ 5/3/2563 2,000,000       43221 ประกอบกิจการรับจ้างวางระบบประปา 

เดินท่อระบบประปาภายในอาคารและ

นอกอาคาร

80/2  หมู่ท่ี 6 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
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3,034 0163563000297 หจ.บ๊ิก โปรเจคท์ 2/3/2563 2,000,000       25129 ประกอบกิจการผลิตและประกอบถังน้ า 

ถังน้ ามัน

224  หมู่ท่ี 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

3,035 0165563000388 บจ.เอ็นเอสพี ธนัญญาพัฒนานิคม 

จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 1/15  หมู่ท่ี 13 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

3,036 0165563000396 บจ.ท าเพ่ือคุณ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการการตลาดออนไลน์ 

กราฟฟิกดีไซน์ วางแผนตลาด คอร์สเรียน

ธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าออนไลน์

75/32  ซอยม.เอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,037 0165563000400 บจ.ตังสติ 195 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย ท่ีดิน พร้อมส่ิง

ปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

222  ซอยหมู่บ้านปรางค์อรุณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,038 0165563000426 บจ.ยูนิคอร์น สเปซ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าท่ีดิน และ 

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

272  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,039 0165563000434 บจ.ฟ้าสร้าง โซเซียล เอนเตอร์

ไพรส์ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย ครีมบ ารุงผิว 

โลช่ัน เจล สบู่เหลว เวชส าอางค์ 

เคร่ืองส าอางค์

240/8  ถนนพหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,040 0165563000515 บจ.รักษาความปลอดภัย โอเวอร์

เซียการ์ด จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยแก่

บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์สินและสถานท่ี

ต่างๆ

251/9  หมู่ท่ี 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,041 0163563000386 หจ.เอสที โลจิสติกส์ 2020 23/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

54  ถนนประชาอุทิศ ต.บ้านหม่ี อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3,042 0165563000418 บจ.บ็อกซ์ สตีล จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืน

69  หมู่ท่ี 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3,043 0163563000343 หจ.ทรัพย์ตระกูลงาม 12/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 21  หมู่ท่ี 2 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

3,044 0165563000469 บจ.เอส เอส ซี บราเธอร์ส จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       28219 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่าย 

อุปกรณ์ด้านการเกษตร

8  หมู่ท่ี 11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

3,045 0165563000485 บจ.บี.แอล.ที. บุญเลิศ ทรัค เซล 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการค้า รถบรรทุก ต้ังแต่

ประเภท 4 ล้อใหญ่ จนถึง 12 ล้อ,รถลาก

จูง, รถพ่วง, รถก่ึงพ่วง

125  หมู่ท่ี 2 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

3,046 0165563000370 บจ.ทีเจ เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการ จ าหน่าย อุปกรณ์

การเกษตร เคร่ืองมือเกษตร เมล็ดพันธ์ุ 

ต้นพันธ์ุ

124/9  หมู่ท่ี 9 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,047 0165563000451 บจ.บีเจ ฟู้ดส์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าขายปลีก ขายส่ง และ

ขายออนไลน์ อาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร

299/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

3,048 0165563000493 บจ.จ้ิน ฟาร์มม่ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       01461 ประกอบกิจการฟาร์มไข่ไก่ 299/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

3,049 0165563000507 บจ.จ้ิน อาหารสัตว์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       10801 ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด ท้ัง

ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

299/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

3,050 0165563000477 บจ.ม้ังก้ี  4289 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และออกแบบ

เส้ือ กางเกงทุกชนิด เส้ือกีฬาพิมพ์ลาย 

กางเกงพิมพ์ลาย เส้ือยืดต่างๆ สกรีนครบ

วงจร สกรีนบนผืนผ้าทุกชนิด งานการ์เม้นท์

85  หมู่ท่ี 6 ต.บางพ่ึง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15180

3,051 0163563000301 หจ.ช. พงษ์พาณิช 4/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการ จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

น้ ามันหล่อล่ืน ของใช้เบ็ดเตล็ด และเคร่ือง

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

105/1  หมู่ท่ี 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

3,052 0163563000360 หจ.เป็นหน่ึงค้าวัสดุก่อสร้าง - สระ

โบสถ์ (2020)

19/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี เคร่ืองมือทาสี 

เคร่ืองตกแต่งอาคาร เคร่ืองเหล็ก เคร่ือง

ทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ 

เคร่ืองสุขภัณฑ์

101  หมู่ท่ี 10 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

3,053 0163563000335 หจ.ณัชพส หลังคาเหล็กเมทัลชีท 

แอนด์ สตีล

10/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

เหล็กรูป วัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ

74  หมู่ท่ี 3 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250

3,054 0163563000394 หจ.แคทรียา จิวเวลร่ี 24/3/2563 700,000         47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองประดับ 85/3  หมู่ท่ี 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

3,055 0163563000378 หจ.พูนลาภเคเบิลพลัส 20/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับติดต้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจเช็คระบบ

อินเตอร์เน็ตสายเคเบิล

20  ถนนศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,056 0165563000442 บจ.ทูวาย  โปรดักส์ จ ากัด 19/3/2563 500,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย ยาสีฟัน น้ ามัน

นวดกดจุด สบู่ เซร่ัมน้ ามันมะพร้าว ลิป

บาร์ม ทุกชนิด

272/78  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,057 0163563000351 หจ.สุชาดา การช่าง 16/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ร้ือถอน 

อาคาร งานโยธา เช่าเคร่ืองจักรอุปกรณ์

69/4  หมู่ท่ี 8 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

3,058 0163563000327 หจ.ทองใบ ขนส่ง สัตว์เล้ียง 9/3/2563 100,000         49339 ประกอบกิจการบริการขนส่งสัตว์เล้ียงทุก

ชนิด

30/2  หมู่ท่ี 4 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
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3,059 0173563000092 หจ.เจ.ที.บี. คอนสตรัคช่ัน 2020 31/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 103/4  หมู่ท่ี 1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3,060 0175563000141 บจ.ห้างทองแม่กิมเอ็ง 2020 จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       47732 ประกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย

 และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียมส่ิง

ดังกล่าว

38/7  หมู่ท่ี 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

3,061 0175563000167 บจ.มิวนิค ยูโร ออโต้พาร์ท จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์

515  ถนนวิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3,062 0175563000132 บจ.เอ็น พี ธันเดอร์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีก ผลิตภัณฑ์หล่อ

ล่ืน เช่นน้ ามันหล่อล่ืน จาระบี และ

ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อน

34  หมู่ท่ี 2 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3,063 0175563000159 บจ.สิงห์ไทย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย

8/1  หมู่ท่ี 6 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

3,064 0173563000076 หจ.เจริญเพ่ิมพูน 5/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

106/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

3,065 0173563000084 หจ.ซิลเวอร์ ซี บีเคเค 11/3/2563 200,000         46493 การขายส่งเคร่ืองหนังและเคร่ืองใช้ส าหรับ

การเดินทาง

24/1  หมู่ท่ี 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3,066 0183563000149 หจ.ริว่า ท่าจีน 6/3/2563 5,000,000       55101 จัดท่ีพักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือ

รายสัปดาห์

60  หมู่ท่ี 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 อาคารท่ีพักอาศัย

19  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

3,068 0183563000165 หจ.ยอดดีขนส่ง 16/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทุกประเภท 164  ซอยเทศบาล 11 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

3,069 0183563000181 หจ.น้องเมย์มิวสิค 19/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการ วงดนตรี เวที 

เคร่ืองเสียง โดยได้รับค่าตอบแทน

820  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

3,070 0183563000203 หจ.ชวัลชัย ฟู๊ด เซอร์วิส 30/3/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการขายเน้ือหมู 287  หมู่ท่ี 1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

3,071 0183563000173 หจ.อิทธิพัทธ์ 88 ฟาร์ม 18/3/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจการเก่ียวกับฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

เพ่ือจ าหน่าย

168  หมู่ท่ี 5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

3,072 0185563000108 บจ.เคเอสเคเค ดิจิตอล เอเจนซ่ี 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       93191 ประกอบกิจการรับจัดการแข่งขัน E-Soprt 466  หมู่ท่ี 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

3,073 0183563000190 หจ.สรรคบุรี เทเลคอม 20/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือขายโทรศัพท์มือถือทุก

รุ่น ทุกย่ีห้อ และอุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์มือถือทุกชนิด

169/11  ถนนหน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
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3,074 0185563000094 บจ.โรงสีเฮงเจริญธัญญกิจ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       10611 ประกอบกิจการโรงสีข้าว รับแปรสภาพ

ข้าว รับจ าน าข้าว ตามข้าว อบข้าว

99  หมู่ท่ี 4 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

3,075 0195563000744 บจ.สุภาวดี วิลล่า บ้านและท่ีดิน 

จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย์ 8/1  หมู่ท่ี 12 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,076 0195563000825 บจ.เค้ก แอนด์ ปัง ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       10795 ประกอบกิจการโรงน้ าแข็ง จ าหน่าย ผลิต 

ขนส่ง น้ าแข็งทุกชนิด

69  หมู่ท่ี 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

3,077 0193563000572 หจ.หินกอง2020 2/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38/16  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3,078 0195563000752 บจ.หงส์ - หยก เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

18/3/2563 4,600,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 ต่อเติมอาคาร

121/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,079 0195563000779 บจ.เบสท์เวล พลัส จ ากัด 18/3/2563 2,500,000       47190 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเบเกอร่ี 

เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองบริโภคอ่ืน ทุกชนิด

2/25  ซอย7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,080 0195563000850 บจ.ศรีสุข คาร์เซอร์วิส จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       45202 ซ่อม ต่อ ประกอบ พ่นสี ปะเช่ือม ตัวถัง 

ช่วงล่าง เคร่ืองยนต์ รถยนต์

774/1  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,081 0195563000876 บจ.คลินิคระพีพัฒน์หนองแคไต

เทียม จ ากัด

30/3/2563 2,000,000       86202 ประกอบกิจการกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะ

ทาง

67/18-19  ถนนระพีพัฒน์ฝ่ังซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,082 0195563000604 บจ.ทูซีแอกกริเกท จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบติดต้ัง

โครงเหล็ก เหล็กดัด เช่ือม กลึง ไส 

และเจียร์แต่งช้ินงานโลหะทุกชนิด

225  หมู่ท่ี 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,083 0193563000611 หจ.พีเอสอาร์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 784/181  ถนนพิชัยณรงค์ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,084 0195563000639 บจ.นภา แฟช่ัน 88 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ทุกชนิดท้ังขายปลีก-ขายส่ง

39/139  ซอย11 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,085 0195563000655 บจ.เจดีซุปเปอร์ถูก จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

64/12  ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,086 0195563000736 บจ.พีเอ็น โกลเด้นริช จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

 และเคร่ืองบริโภคอ่ืน ทุกชนิด

90/10  ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,087 0195563000761 บจ.เค.อาร์.บี เอ็นจิเนียร่ิง แอนค์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 87  หมู่ท่ี 3 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,088 0195563000795 บจ.พรีม เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการสร้าง ดัดแปลง ซ่อมบ ารุง 

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

19/126  ถนนเทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,089 0195563000841 บจ.ศุภกร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย 888 จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       95220 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 61/36  ซอย7 (ถนนพหลโยธิน) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,090 0193563000653 หจ.ธ.คนนิยม คอนสตรัคช่ัน 31/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ท่ี

อยู่อาศัย อาคารโรงงาน โรงแรม ส่ิงปลูก

สร้าง ทุกประเภท

46  หมู่ท่ี 3 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3,091 0195563000663 บจ.ก้องสยาม เอ็มโอยู จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับบริการให้ค าปรึกษา

ด้านพาณิชยกรรม

49/2  หมู่ท่ี 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3,092 0195563000833 บจ.ไอยรามิตรภาพ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

 ดูแล เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอก

อากาศ เคร่ืองท าความเย็น ทุกประเภท

30/1  หมู่ท่ี 2 ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3,093 0195563000868 บจ.อาธีม่า จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46101 น าเข้าไข่ไรน้ าเค็ม และอาหารส าหรับ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า เช่น ลูกกุ้ง และ ลูกปลา

64  หมู่ท่ี 12 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3,094 0195563000710 บจ.เอ็นวีที เอ็นจิเนียร่ิง (2020) 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังข้อต่อและ

การเดินสายไฟฟ้า

22/1  หมู่ท่ี 1 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

3,095 0193563000581 หจ.ดีดี ปาร์ค ทะเลน้ าจืด 3/3/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการ สถานท่ีพักผ่อนชายทะเล

น้ าจืด พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อม

เคร่ืองด่ืม อาหาร สันทนาการ

106  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,096 0195563000728 บจ.ศิรินภา 1985 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี เคร่ืองมือทาสี 

เคร่ืองตกแต่งอาคาร

20/8  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,097 0195563000884 บจ.ยูไนเต็ดฟูดส์เซอร์วิสเซส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

26/16-18  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,098 0195563000698 บจ.โรจนา เพ็ทมาร์ท จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารท่ีเก่ียวกับ

สัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

327  หมู่ท่ี 10 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

3,099 0195563000621 บจ.โกลด์พลัส ไฟร์แอนด์เรสค้ิว 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46599 ซ้ือมา ขายไป อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 56  หมู่ท่ี 1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

3,100 0195563000647 บจ.ที แอนด์ พี ทรานสปอร์ต 

2020 จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 326  หมู่ท่ี 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

3,101 0195563000612 บจ.สายไหมมณีโชติ อิมพอร์ต 

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

50/288  หมู่ท่ี 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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3,102 0195563000809 บจ.หนองแคทนายความและบัญชี 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการด้านกฎหมาย 12/7  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3,103 0195563000671 บจ.พรชัยคอนสตรัคช่ัน2009 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       16220 การผลิตโครงสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างและ

เคร่ืองประกอบอาคาร

129/18  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,104 0195563000701 บจ.โกลเด้นเวสท์กรีน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังงานไฟฟ้า

88/8  หมู่ท่ี 11 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,105 0195563000817 บจ.ลัคก้ี ซัพพลาย แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

173/94  หมู่ท่ี 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,106 0193563000645 หจ.พี.ซี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย

25/3/2563 1,000,000       27909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย อุปกรณ์

ไฟฟ้า บริการติดต้ังระบบไฟฟ้าท้ังระบบ

42  หมู่ท่ี 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,107 0195563000787 บจ.นันทพรเฮ้าส์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

243  หมู่ท่ี 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,108 0193563000564 หจ.พี.1000 2/3/2563 800,000         85499 ประกอบกิจการศึกษาอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

172/24  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,109 0193563000599 หจ.พัณณชิตา 5/3/2563 500,000         25112 บริการรับท างานโครงสร้างอาคาร และ

งานโครงสร้างเหล็ก

60/1  หมู่ท่ี 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  หมู่ท่ี 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  หมู่ท่ี 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,112 0193563000629 หจ.ดิ ออล อิน วัน 20/3/2563 300,000         46443 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม 

วิตามิน ทุกชนิด

98  หมู่ท่ี 5 ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,113 0195563000680 บจ.คชสิทธ์ิ เนอร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 12/3/2563 100,000         87301 ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ 35  หมู่ท่ี 1 ต.คชสิทธ์ิ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

3,114 0205563012393 บจ.ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง 

โซลูช่ันส์ (ชลบุรี) จ ากัด

25/3/2563 300,000,000    17012 โรงงานผลิตกระดาษ 97  หมู่ท่ี 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,115 0205563010501 บจ.รับทรัพย์ รับโชค จ ากัด 12/3/2563 25,000,000     68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

959  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,116 0205563012067 บจ.แอล วี อพาร์ทเมนท์ จ ากัด 24/3/2563 20,000,000     79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

598  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3,117 0205563009317 บจ.ไท่ ม่าน ม่าน จ ากัด 5/3/2563 15,000,000     68102 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย ให้เช่า หรือ จัดให้

ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิอ่ืนๆ ในท่ีดิน 

อาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง

78/217  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,118 0205563011125 บจ.ชานดง รีเจียนนอล โลจิสติคส์ 

จ ากัด

17/3/2563 10,000,000     52109 ประกอบกิจการบริหารคลังสินค้า ขนส่ง

สินค้า (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

53/134  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,119 0205563011605 บจ.บีวายยูแอล จ ากัด 19/3/2563 8,000,000       68201 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

ธุรกิจซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ท่ีดิน อาคาร 

บ้าน ส่ิงปลูกสร้าง

163/8  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,120 0205563009775 บจ.พันแสงมาศ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       62022 ให้ค าปรึกษา รับจ้างติดต้ัง เขียน 

โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ และระบบเครือข่าย

47/88  หมู่ท่ี 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,121 0205563012181 บจ.เดอะ เพอร์เฟคท์ ไลฟ์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 ขายโอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และ

จ าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอ่ืน

101/21  หมู่บ้าน แกรนด์ชล เลค แอนด์ 

การ์เด้น หมู่ท่ี 1

ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,122 0205563012237 บจ.โฮมวีบิลด์ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือ

ขายท่ีดิน ซ้ือ รับ โอน เช่า เช่าซ้ือ 

ครอบครอง เข้าถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

อาคาร และส่ิงปลูกสร้างท าการพัฒนา

หรือปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 

รวมท้ังการแบ่งท่ีดินเป็นแปลงๆ

4/3  หมู่ท่ี 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,123 0205563012628 บจ.จูโธ จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       87203 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาทางด้านจิตวิทยา

 บ าบัดโรคติดยาเสพติด ผู้ป่วยทางด้านยา

เสพติดทุกชนิด

208/33  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,124 0203563001462 หจ.ธนกร เซลส์แอนด์เซอร์วิส 13/3/2563 5,000,000       28299 จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ของเล่น เคร่ืองเล่น

สนาม

118/128  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,125 0205563008698 บจ.ห้างทองเยาวราช บ้านสุรศักด์ิ 

จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง ซ้ือขาย

ทองรูปพรรณต่าง ๆ และเคร่ืองเพชร 

เคร่ืองพลอย

888/42  หมู่ท่ี 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,126 0205563009015 บจ.ส่ีสองแปดเก้า พี หกสามเก้าห้า

 จ ากัด

4/3/2563 5,000,000       43909 ประกอบกิจการรับจ้างงานเหล็ก งาน

โครงสร้างเหล็ก

210/477  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,127 0205563009813 บจ.วินด์ ไลอ้อน เอ็นเนอร์จ้ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า รับจ้าง

เหมางานระบบพลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์( solar cell) และพลังาน

ทดแทน (wind turbine)

291/35  หมู่ท่ี 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,128 0205563011371 บจ.โฮวิน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       10722 ประกอบกิจการผลิตน้ าเช่ือม ผงไอศกรีม 

ส่วนผสมส าหรับอาหาร เคร่ืองปรุงรส

อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหาร เคร่ืองด่ืม

180/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,129 0205563011290 บจ.ไทยล่วนหยู เอ็นไวรอนเมนท์ 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

79/490  ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,130 0205563011303 บจ.ไทยเจ่ียหยู อิเลคทริคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจการ น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

79/490  ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,131 0205563011729 บจ.ธีด้า โฮม จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการเป็นนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เช่น การซ้ือ การขายบ้าน

 อาคาร คอนโดท่ีดิน เพ่ือเป็นการพัฒนา

ให้มีรายได้จากการขาย

99/28  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,132 0205563011184 บจ.ศิลละมัย ฟาร์ม จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       01469 ประกอบกิจการเล้ียงและจ าหน่ายสัตว์ปีก 31  หมู่ท่ี 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,133 0205563008736 บจ.โอเพ็นไทยเจซี จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองและผู้อ่ืน

306/55  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,134 0205563009082 บจ.สยาม กลอร่ี พัทยา จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

163/434  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,135 0205563009104 บจ.หยก วิสก้ี แอนด์ ไวน์ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 315/27  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,136 0205563009431 บจ.เอส วาย ทราเวล เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

18/24  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,137 0205563009562 บจ.ฟอเรสท์ เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ 

ขายฝาก จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังการจ าน า เช่า 

และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

189/8  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,138 0205563009597 บจ.อาวิออนเนท จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

131/165  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,139 0205563009970 บจ.ฮองรุ่ย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

113/16  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,140 0205563009988 บจ.ซาเฮล จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

235/6  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,141 0205563010013 บจ.ทีเจ กรุ๊ป อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

10/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

436/410  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,142 0205563010099 บจ.ลอง ฟู จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

236/632  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,143 0205563010765 บจ.ไทย่ีจู จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการอาหารและเคร่ืองด่ืม 369/26  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,144 0205563010897 บจ.อีอีซี เทคโนโลย่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,145 0205563010901 บจ.ซันน่ี พาล์ม เรียล เอสเตท ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,146 0205563010986 บจ.311 ซาง จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       68201 ท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 189/87  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,147 0205563011168 บจ.ซิโน แพท เทคโนโลยี จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       22230 โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 99/1072  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,148 0205563011249 บจ.ดี อี ดับบลิว ดีเวลอปเม้นท์ 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

202/16  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,149 0205563011281 บจ.ไดมอนด์ พัทยา เรียลเอสเตท 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,150 0205563011761 บจ.เดอะ บริดจ์ เอส. ที จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       47911 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือ ขาย ทาง

โทรศัพท์

383/2 ห้อง บี 17,18,25  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,151 0205563011834 บจ.บลู ซี วีซ่า เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

23/3/2563 5,000,000       70209 ให้บริการให้ค าปรึกษาวีซ่า และแนะน า

เอกสารราชการต่างๆ

565/51  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,152 0205563011931 บจ.มาสเตอร์ 23 จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,153 0205563011940 บจ.มาสเตอร์ 28 จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า และ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,154 0205563012288 บจ.เอ็กซ์ จี วาย ที จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68201 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,155 0205563012296 บจ.ได ฟู จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68201 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,156 0205563012318 บจ.ไซแอมมิซุ จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

165/24  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,157 0205563008701 บจ.ห้างทองเยาวราช ตลาดเดอะ

วอล์ค จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบิกจการค้าทอง ซ้ือขาย

ทองรูปพรรณต่าง ๆ และเคร่ืองเพชร 

เคร่ืองพลอย

51/9  หมู่ท่ี 8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,158 0205563009635 บจ.พิทักษ์ชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กทุกชนิด ทุก

ประเภท

82/7  หมู่ท่ี 8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,159 0205563011419 บจ.ลูซอตติกา (ประเทศไทย) จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ กรอบ

ส าหรับแว่นสายตา แว่นตา-กันแดด วัสดุ 

อุปกรณ์ เลนส์กันแดด/สายตา เลนส์

สายตาเฉพาะบุคคล ส่วนประกอบของ

กรอบแว่นตา/กันแดด ทุกประเภท

700/274  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,160 0205563010412 บจ.ไทย ฟอร์จูน จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม

289/12  หมู่ท่ี 7 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3,161 0205563009848 บจ.รักษาความปลอดภัย มันน่ี 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการรับจ้างดูแลรักษาความ

ปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี อาคาร ส่ิงของ 

และคน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

292/75  หมู่บ้าน เดอะเน็กซ์ทาวน์โฮม 

บึง.2 หมู่ท่ี 7

ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,162 0205563010838 บจ.เจียงหนาน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม

7/38  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,163 0205563011451 บจ.ช. ไทยการช่าง จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       42202 ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคและระบบงานเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม

32/37  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,164 0205563012121 บจ.ศรีสุขสุวรรณรินทร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าท้ังใน

และระหว่างประเทศ เคล่ือนย้ายสินค้า 

กระจายสินค้า

199/88  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,165 0205563012695 บจ.อโลฮา แบรนด์ คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

27/3/2563 5,000,000       47523 ร้านขายปลีกเคร่ืองสุขภัณฑ์อุปกรณ์วางท่อ 7/43  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,166 0205563011893 บจ.เอช วาย แอนด์ เอช เจ จ ากัด 23/3/2563 4,600,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,167 0205563010692 บจ.เฮิร์มเล่ เอสอีเอ จ ากัด 13/3/2563 4,400,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก

 ซ่ึงสินค้าประเภทช้ินส่วน อะไหล่ วัสดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกล 

เคร่ืองจักร

19  หมู่ท่ี 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,168 0205563008965 บจ.ใบบุญ โฟน เซ็นเตอร์ จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       46104 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย จัดเก็บ ซ่อม 

แลกเปล่ียน บรรดาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

อุปกรณ์เสริม ของเคร่ืองใช้อิเลคทรกนิกส์

87/42  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,169 0205563009163 บจ.บิสซิเนส โบรคเกอร์ คอนซัล

แทนส์ จ ากัด

5/3/2563 4,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

949  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,170 0205563009414 บจ.จัสท์ โซลิด จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

13/228  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,171 0205563009619 บจ.รอยัล โจม จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ร้านอาหารอินเดีย

396/76  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,172 0205563009708 บจ.ทรอปิคอล ซัน 15 จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/170  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,173 0205563010056 บจ.ทรอปิคอล ซัน 22 จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/229  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,174 0205563010323 บจ.เดอะ ลอนดริ จอมเทียน จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       96201 กิจการซักรีด 29/1123  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,175 0205563010404 บจ.แกมมา สตาร์ จ ากัด 12/3/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเองเพ่ือการพักอาศัย

198/324  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,176 0205563011001 บจ.สยาม พูล วิลล่า จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

157/77  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,177 0205563011036 บจ.เดอะ เมเป้ิล บี 9 จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

45/9  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,178 0205563011079 บจ.บี เรียล เซอร์วิส จ ากัด 17/3/2563 4,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

380/19  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,179 0205563011214 บจ.จี.เอส. โคเรีย จ ากัด 18/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

185/70  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,180 0205563011591 บจ.ฮูส จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

154/21  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,181 0205563011702 บจ.โอเรียนท์ บีเอ จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

77/1941  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,182 0205563011745 บจ.แองเจิลเอมีด้า จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,183 0205563011907 บจ.โกลด์ มังก้ี คาเฟ่ จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       56101 ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกฮอล์เป็น

หลักในร้าน

458/18  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,184 0205563012024 บจ.กาสเคลล์ อินเตอร์เนช่ันแนล ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

24/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

236/717  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,185 0205563012466 บจ.วูล์ฟแพ็ค พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 26/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

31/51  หมู่ท่ี 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,186 0205563012971 บจ.อเล็กซ์เร็นท์ จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

383/2  หมู่ท่ี 12 ห้อง ซี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,187 0205563011974 บจ.กรีน วอเทอร์ อีพี-เทค จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิตรับซ้ือ จ าหน่าย บรรจุ

 น าเข้า ส่งออกน้ ายาฆ่าเช้ือโรค คลอรีน 

เจลฆ่าเช้ือโรคอุปกรณ์ของเหลว ท าความ

สะอาด เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์

การแพทย์

99/125  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,188 0205563012946 บจ.หมิงต๋า วอเตอร์ ฟิลเตอร์ จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       46599 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ให้เช่า เคร่ือง

กรองน้ า ส าหรับการน าเข้าและส่งออก

620  ถนนสวัสดีมงคล ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,189 0205563012334 บจ.ฮัลล์ เอชดี จ ากัด 25/3/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

167/3  หมู่ท่ี 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,190 0205563010617 บจ.ซ่ี หยุย จ ากัด 13/3/2563 3,600,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,191 0205563011427 บจ.เดอะ จิวเวล คอนโดมิเนียม 

206 จ ากัด

19/3/2563 3,500,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/1245  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,192 0205563011532 บจ.ช่วนเจ๋ จ ากัด 19/3/2563 3,200,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,193 0205563008680 บจ.เอ็มไอ - โค่ จ ากัด 2/3/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,194 0205563009503 บจ.ซิน เทียน หยาง กัว จ๋ี ซ่าง เมา

 จ ากัด

6/3/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,195 0205563010587 บจ.ไป๋ จา เฉียว ยิง จ ากัด 13/3/2563 3,100,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,196 0205563010862 บจ.จงหนานฟ้าจ่าง จ ากัด 16/3/2563 3,100,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,197 0205563011516 บจ.ช่อง ซ่ือ เฉิง เหิน เม่า ย่ี จ ากัด 19/3/2563 3,100,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,198 0205563011737 บจ.ย่ัว เฉิน จ ากัด 20/3/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,199 0205563011753 บจ.พิคเก้ิล จ ากัด 20/3/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,200 0205563010633 บจ.ฟาน เทค โพลีเมอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

13/3/2563 3,000,000       22299 ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตคอมพาวด์

พลาสติก

90/169  หมู่ท่ี 3 ต.ส านักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,201 0205563010731 บจ.รัชนวรัตน์ 659 จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

10/33  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,202 0205563011851 บจ.สมาร์ท แก็ดเจ็ต จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       47413 จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ อะไหล่-อุปกรณ์ 217/21  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,203 0205563009872 บจ.เมทัล รียูส จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       46695 ประกอบกิจการจัดหา ซ้ือมาขายไป วัสดุรี

ไซเคิลและวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด เพ่ือส่งเป็น

วัตถุดิบอุตสาหกรรม

38/84  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,204 0205563008779 บจ.ทรอปิคอล ซัน 2 จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/89  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,205 0205563008876 บจ.ทรอปิคอล ซัน 5 จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/98  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,206 0205563008884 บจ.ทรอปิคอล ซัน 4 จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/95  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,207 0205563008922 บจ.ฟอร์จูนแลนด์ อินเตอร์เนช่ัน

นอล จ ากัด

3/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,208 0205563008931 บจ.ฟอร์จูน รีซอร์ซ จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,209 0205563008957 บจ.ตาตะวัน จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       47524 จ าหน่าย อิฐ หิน ดินทราย แร่ ดีบุก 

ลิกไนต์ ยิปซัม ตะก่ัว เหล็ก ถ่านหิน แบ

ไรต  สังกะสี

56/25  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,210 0205563009236 บจ.ทรอปิคอล ซัน 23 จ ากัด 5/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/233  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,211 0205563009244 บจ.ทรอปิคอล ซัน 20 จ ากัด 5/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/208  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,212 0205563009465 บจ.ทรอปิคอล ซัน 6 จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

151/99  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,213 0205563009473 บจ.ทรอปิคอล ซัน 8 จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

151/112  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,214 0205563009481 บจ.ทรอปิคอล ซัน 9 จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

151/113  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,215 0205563009490 บจ.อ๊อพติคอลิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,216 0205563009686 บจ.ทรอปิคอล ซัน 10 จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/122  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,217 0205563009694 บจ.ทรอปิคอล ซัน 13 จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/147  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,218 0205563009759 บจ.มาย แคร์เรีย คอนซัลต้ิง จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,219 0205563009864 บจ.เดียร์ เรน ที มาร์คก้ิง จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

502/133  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,220 0205563009929 บจ.ทรอปิคอล ซัน 16 จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/189  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,221 0205563009937 บจ.ทรอปิคอล ซัน 17 จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/194  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,222 0205563009945 บจ.ทรอปิคอล ซัน 18 จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/195  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,223 0205563010030 บจ.ทรอปิคอล ซัน 19 จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/197  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,224 0205563010048 บจ.ทรอปิคอล ซัน 21 จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/213  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,225 0205563010111 บจ.ควอนต้ัม เมลบา จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

519/43  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,226 0205563010285 บจ.แชนเน็ล เอฟซี จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

268/35  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,227 0205563010307 บจ.แกรนด์ ฟอร์จูน อินเตอร์เนช่ัน

นอล จ ากัด

11/3/2563 3,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,228 0205563010609 บจ.เจ๋อชี จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,229 0205563010641 บจ.ไทยคิส ไวน์ คอนเนคช่ัน จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       46109 น าเข้า ส่งออก เคร่ืองด่ืม ไวน์ เส้ือผ้า 

รวมถึงสินค้าแฟล่ันทุกชนิด

472/56  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,230 0205563010676 บจ.นาหยาง8385 จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมกสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/48  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,231 0205563010684 บจ.ไมเคิล วิน เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

13/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมกสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/83  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,232 0205563010706 บจ.โนเบิล ฟูล จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/141  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,233 0205563010714 บจ.เรโพซอล จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/75  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,234 0205563010781 บจ.แมนช่ัน 2 จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครองและจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/99  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,235 0205563010790 บจ.ทรอปิคอล ซัน 25 จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

333/48  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,236 0205563010803 บจ.ซัน แอนด์ สกาย แอนด์ สตาร์ 

จ ากัด

16/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

503/11  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,237 0205563010820 บจ.เกรซแอนด์เอส จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/170  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,238 0205563010846 บจ.พลีมิค จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

236/674  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,239 0205563010978 บจ.แลนด์ ซัน เซอร์วิส จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

999/99  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,240 0205563011010 บจ.อิมพีเรียล โฮลด้ิง จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

291/40  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,241 0205563011176 บจ.เอเลน่า ไทย จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

164/675-676  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,242 0205563011206 บจ.เซ่ียงไฮ้ ทีทีแอลจี จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

421  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,243 0205563011982 บจ.เดอะ ซีเครท ออฟคลาวด์ จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/33  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,244 0205563011991 บจ.แพนด้า โฮม จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/142  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,245 0205563012008 บจ.พร็อพเพอร์ต้ี 189 จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

9/189  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,246 0205563012032 บจ.เฟงซู เดคคอเรช่ัน (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

24/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

999/35  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,247 0205563012041 บจ.เอ็กซ์แอนด์วาย เดเวลล็อป

เม้นท์ จ ากัด

24/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให่เช่า ท่ีดิน 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,248 0205563012083 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต าหนัก 203

 จ ากัด

24/3/2563 3,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/596  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,249 0205563012148 บจ.วนิลา โฮม จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

110/3  หมู่ท่ี 11 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,250 0205563012172 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต าหนัก 403

 จ ากัด

25/3/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/621  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,251 0205563012229 บจ.อาร์เอช ลัคก้ี เฮ้าส์ จ ากัด 25/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

436/254  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,252 0205563012342 บจ.พร็อพเพอร์ต้ี 177 จ ากัด 25/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

9/177  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,253 0205563012636 บจ.ดีพ บลู มีเดีย จ ากัด 27/3/2563 3,000,000       59112 ประกอบกิจการบันทึกเทปรายการสารคดี

 ส่ิงแวดล้อม เร่ืองส้ัน ส่ือโฆษณา ทุก

ประเภท

404/69  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,254 0205563012709 บจ.ชาร์ม เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 27/3/2563 3,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย ส่งออก จัดซ้ือ 

จัดหา ขายปลีก ขายส่ง วัสดุอุปกรณ์การ

เเพทย์ การอนามัย

63/5  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,255 0205563012741 บจ.แกรนด์ 413 จ ากัด 27/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

236/395  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,256 0205563012890 บจ.ไวท์ คลาวด์ 8 จ ากัด 31/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

445/611  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,257 0205563012903 บจ.ไวท์ คลาวด์ 9 จ ากัด 31/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

445/621  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,258 0205563012911 บจ.ไวท์ คลาวด์ 11 จ ากัด 31/3/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

445/634  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,259 0203563001667 หจ.เอ แอนด์ เอ็ม แอร์เซอร์วิส 

2019

25/3/2563 3,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 ระบบท าความเย็น พัดลมเพดาน

211/153  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,260 0205563009058 บจ.บัลกร เดนทัล จ ากัด 4/3/2563 3,000,000       86203 ประกอบกิจการด้านทันตกรรม 128/424-426  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,261 0205563012431 บจ.เจสซ่ี โรเบิร์ต เกรย์ จ ากัด 26/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

117  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,262 0205563011524 บจ.ย่ีเจ่ียน จ ากัด 19/3/2563 2,900,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,263 0205563010536 บจ.ฉิง ป๋อ ซังวู่ ฝูวู่ จ ากัด 12/3/2563 2,800,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,264 0205563011877 บจ.อาร์ ฝาน ซวงซ่ือ กงเฉิน จ ากัด 23/3/2563 2,800,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,265 0205563008841 บจ.อีชวินเนอร์ จ ากัด 3/3/2563 2,700,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,266 0205563012261 บจ.หย่ีจา จ ากัด 25/3/2563 2,700,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,267 0205563009767 บจ.กวางยู เทรดด้ิง จ ากัด 9/3/2563 2,600,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,268 0205563010293 บจ.หยุ่ยหลิน จ ากัด 11/3/2563 2,600,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,269 0205563010854 บจ.ชิงเย่าเฉิน จ ากัด 16/3/2563 2,600,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,270 0205563010871 บจ.มู่ เหิง จ ากัด 16/3/2563 2,600,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,271 0205563008787 บจ.ยิค ไฮ ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ 

จ ากัด

3/3/2563 2,500,000       47114 ประกอบกิจการร้านขายของช า ร้านมินิ

มาร์ท

163/614  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,272 0205563011885 บจ.บี คิว เอ็กซ์ แอนด์ โฮม จ ากัด 23/3/2563 2,500,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,273 0205563010528 บจ.แกรนด์ อเวนิว เรสซิเดนซ์ บี 

701 จ ากัด

12/3/2563 2,400,000       66199 ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้

บุคคลอ่ืน

236/295  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,274 0205563010544 บจ.คยอนวอน (ประเทศไทย) จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก อะไหล่

แม่พิมพ์ ทุกชนิด ทุกประเภท

100/26  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,275 0205563010773 บจ.เจพี. ทรัพย์อนันต์ โลจิสติกส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

16/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและ

คนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทางเรือ 

ทุกชนิด ทุกประเภท

99/163  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,276 0205563012733 บจ.อะชีฟ ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       73200 จัดท าข้อมูลการตลาดและแผนการตลาดท่ี

เก่ียวข้องกับกิจการแต่ละประเภท

99-1/5  ถนนศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,277 0205563009252 บจ.ถ่ินไทย เทรดด้ิง แอนด์ โลจิ

สติคส์ จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       46101 น าเข้า ส่งออก สินค้าทางเกษตร และ

สินค้าอุปโภค บริโภค

15  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,278 0205563008655 บจ.ไฮไลฟ์ พร็อพเพอร์ต้ี เมเนท

เม้นท์ จ ากัด

2/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

99/18  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,279 0205563008728 บจ.ยัง สตาร์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       14120 ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บเส้ือผ้า 224/3  หมู่ท่ี 10 ซอย13 ถนนพัทยาสาย

สอง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,280 0205563008761 บจ.ทรอปิคอล ซัน 1 จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/70  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,281 0205563008817 บจ.ทรอปิคอล ซัน 3 จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/90  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,282 0205563008892 บจ.ทรอปิคอล ซัน 7 จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/105  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,283 0205563008914 บจ.ทีแอลเอสเจ จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

131/46  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,284 0205563008973 บจ.สคาอะร่า พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

389/462  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,285 0205563009007 บจ.ทรอปิคอล ซัน 11 จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/131  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,286 0205563009023 บจ.ทรอปิคอล ซัน 14 จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/158  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,287 0205563009031 บจ.ทรอปิคอล ซัน 12 จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/143  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,288 0205563009112 บจ.เลควิลล่า รีสอร์ท จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและขายสังหาริมทรัพย์

ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการพักอาศัย

64/96  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,289 0205563009171 บจ.เอ็น.ปาล เรียล เอสเตท จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,290 0205563009180 บจ.เซฮาน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

97/17  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,291 0205563009228 บจ.ทรอปิคอล ซัน 24 จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

151/234  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,292 0205563009295 บจ.สยามออนไลน์ จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       78200 รับจ้างเหมาแรงงาน 98/33  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,293 0205563009325 บจ.บ๊ิกฮอร์น คอนซัลต้ิง จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

236/91  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,294 0205563009333 บจ.นาตาเลีย ลากูน่า เรสสิเดนซ์ 

จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

164/793-794  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,295 0205563009341 บจ.ทิมแอนด์ลิซ จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

389/1005  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,296 0205563009406 บจ.แทททู สกาย จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       96309 ประกอบกิจการสักลาย 500/143 ช้อปเอ 37 - เอ38  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,297 0205563009546 บจ.พาร์ค เลน เอสเตท จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

417/476  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,298 0205563009554 บจ.อีสต์-เวสต์ เรียล เอสเตท จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

417/475  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,299 0205563009716 บจ.สไมล่ิง พิก จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       56301 ประกอบกิจการบาร์ ร้านจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,300 0205563009830 บจ.อเวนิว พลาซ่า (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

9/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

420/161-162  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,301 0205563010005 บจ.มะลิชาหอม จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       47722 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองหอม 151/38  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,302 0205563010102 บจ.ร็อคเกอร์ สตาร์ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

202/254  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,303 0205563010145 บจ.9864 ฮิลล์ไซด์ วิลเลจ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

98/64  หมู่ท่ี 13 ถนนพัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,304 0205563010153 บจ.อาคาเดีย บีช รีสอร์ท บี 617 

จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

162/822  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,305 0205563010161 บจ.ริเทค อินเตอร์เนช่ันแนล ดี

เวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

155/44  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,306 0205563010170 บจ.เซเลบริต้ี อิงค์ แบงค็อก จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,307 0205563010226 บจ.บีชฟร้อนท์ คอนโดเซลส์ 8865

 จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

251/426  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,308 0205563010242 บจ.เจเอช โบร จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       96101 กิจการนวดแผนโบราณ 195/18  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,309 0205563010251 บจ.คันนา เรคคอร์ด จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       90001 กิจการเพลงคัดเลือกศิลปิน 15/10  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,310 0205563010315 บจ.เค.ที เทรด จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 599/10  หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,311 0205563010358 บจ.เจษพระเคร่ือง จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       47739 ประกอบกิจการรับซ้ือ จ าหน่ายพระเคร่ือง 581/39  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,312 0205563010374 บจ.เชอร่ี พร๊อพเพอร์ต้ี พัทยา จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,313 0205563010391 บจ.สกาย โฟกัส อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

45/57  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,314 0205563010552 บจ.ซู แวนเทจ จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในการ

ประกอบธุรกิจ

202/237  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,315 0205563010943 บจ.เทนดิ เทนไล จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

389/963  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,316 0205563011133 บจ.อินดิเพนเด้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

1972 จ ากัด

17/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

340/56  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,317 0205563011141 บจ.ดาฮ่ัว ออฟฟิศ จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

78/102  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,318 0205563011192 บจ.แฮนด้ีแมน เซอร์วิส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

17/3/2563 2,000,000       41002 ซ่อมแซม ต่อเติม หรืองานบริการดูแล

เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยทุกประเภท

112/7  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,319 0205563011397 บจ.ธรรมวิฤทธ์ิกุล จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46631 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายอิฐ หิน 

ดิน แร่ ดีบุก ลิกไนต์ ยิปซัม ตะก่ัว เหล็ก 

แบไรต์ ถ่านหิน สังกะสี ทราย

56/25  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,320 0205563011435 บจ.ไนน์ทีน แวนเทจ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68201 ให้ค าปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และ

ด าเนินธุรกิจ

202/254  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,321 0205563011443 บจ.ซิลเวอร์ ทรี ออฟ สยาม จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68201 ท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 60/170  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,322 0205563011656 บจ.อะลิชา ฮอลิเดย์ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

354/89  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,323 0205563011796 บจ.สโนว์ เวย์ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,324 0205563011800 บจ.เบบ้ี บอส แวนเทจ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

202/237  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,325 0205563011923 บจ.ดับเบิลยู.อี.แอล เทรดด้ิง จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย 

บัญชี และรับจดทะเบียนการค้าทุกประเภท

77/217  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,326 0205563012059 บจ.แฮปป้ี เมาส์ ซอฟต์แวร์ จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาแอหลิ

เคช่ันมือถือและเว็บแอพลิเคช่ันส าหรับ

ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน พร้อมบริการ

ซอฟต์แวร์ส าหรับลูกค้าท้ังนและ

ต่างประเทศ

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

3,327 0205563012075 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต าหนัก 204

 จ ากัด

24/3/2563 2,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/597  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,328 0205563012091 บจ.ดรีม พัทยา จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       47523 ประกอบกิจการซ้ือขาย  ขายถังน้ า อ่าง

น้ าท่ีจ ากัดผัสสะความรับรู้ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

56/5  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,329 0205563012164 บจ.ปนัดดา ฟาร์ม จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       01136 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเห็ด

นางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภู

ฐาน เห็ดนางรมฮังการี

136/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,330 0205563012202 บจ.แฮ๊ปป้ี นิว โฮม จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

244/9  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,331 0205563012211 บจ.เอฟดีเอ็ม จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

128/14  หมู่ท่ี 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,332 0205563012253 บจ.เดอะ เมไท้ เดคคอเรช่ัน เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

222/124  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,333 0205563012270 บจ.พัทยา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

250/230  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,334 0205563012351 บจ.ฟอลคอน เครสท์ ฟุตบอล เอ

เจนซ่ี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก จัดจ าหน่าย

อุปกรณ์ กีฬา รวมท้ังเส้ือ กางเกง รองเท้า

 และส่วนอ่ืนๆ

20/159  หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,335 0205563012458 บจ.เพรสติจ กรุ๊ป 2020 จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า จ านอง 

ท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า

 ด าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

565/102  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,336 0205563012555 บจ.ลากูน่า สตาร์ จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าและด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

296/346  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,337 0205563012881 บจ.ท็อปเท็น พร็อพเพอร์ต้ี 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

31/3/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

215/34  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,338 0205563012954 บจ.โกลบี จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 502/59  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,339 0205563010625 บจ.เอ็น โอ เค สยามทรานสปอร์ต 

จ ากัด

13/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

48/141  หมู่ท่ี 8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,340 0205563010081 บจ.เซียน คุน อิเลคทริคอล จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       33121 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมเคร่ืองป้ัมลม 

และเคร่ือจักรท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

62/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,341 0205563011711 บจ.เจบี ไฮเทค จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       22299 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนพลาสติก

ส าหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แม่พิมพ์ เพ่ือจ าหน่ายและส่งออก

159  หมู่ท่ี 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,342 0205563012857 บจ.อัลลายแอนซ์ ซัคเซส จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา

ประเภทต่างๆส าหรับผู้สนใจ

57  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,343 0205563010200 บจ.โกลเด้น เครน(โกลเด้น ดรา

ก้อน) จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       17091 ประกอบกิจการจัดซ้ือเส้นใยรีไซเคิล และ

ผลิตเย่ือกระดาษแปรรูปกับกระดาษบรรจุ

ภัณฑ์

888/6  หมู่ท่ี 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,344 0205563009791 บจ.ดี - เอ็นไวรอนเมนทอล อินดัส

เทรียล จ ากัด

9/3/2563 2,000,000       37000 ประกอบธุรกิจบริการบ าบัดน้ าเสียหรือ

กากตะกอนท่ีเป็นของเหลวท่ีเกิดจาก

อุตสาหกรรมต่างๆ

29/86  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,345 0205563011346 บจ.ไทย กางย่ี กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 121/109  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,346 0205563011966 บจ.ทรัพย์สยาม 999 คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด

23/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 11  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,347 0205563012571 บจ.ซินหยาง อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ากัด

26/3/2563 2,000,000       46691 ประกอบกิจการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย 

วัตถุดิบสารเคมี เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบ

สารเคมี

890/200  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,348 0205563012601 บจ.พี เอ็ม สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

26/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

64/17  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,349 0205563012687 บจ.ทองทวี อินเตอร์ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

27/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศฯลฯ

238/44  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,350 0205563010439 บจ.สวอน โฮม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทน

222/75  หมู่ท่ี 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,351 0205563011095 บจ.ทัวริสท์ เซอร์วิส นัมเบอร์ วัน 

จ ากัด

17/3/2563 2,000,000       79120 ตัวแทนธุรกิจการท่องเท่ียวและผู้จัดน าเท่ียว 28/19-20  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,352 0203563001764 หจ.รวมทรัพย์๙การโยธา 31/3/2563 1,500,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัยทุกประเภท เช่น  บ้านเด่ียว 

อาคารสูง การปรับปรุงอาคารเดิม

10/111  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,353 0205563012130 บจ.ชวาลย์ ออโตเมช่ันแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

24/3/2563 1,500,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

52/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,354 0205563011478 บจ.สวีพ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 19/3/2563 1,500,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

369/26  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,355 0203563001730 หจ.ใสป๊ิง คาร์ สปา แอนด์ ดีเทลล่ิง 30/3/2563 1,350,000       45203 ประกอบกิจการบริการ ล้าง อัด ฉีด ดูดฝุ่น

 เคลือบ  เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ครบวงจร

44/12  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3,356 0205563009996 บจ.หนองมน คอนวีเนียน สโตร์ 

จ ากัด

10/3/2563 1,100,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต 2/1-2  ซอย14 (ลงหาดบางแสน) ถนนลง

หาดบางแสน

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,357 0203563001276 หจ.วีนา เรียลเอสเตท เอเจ้นท์ 3/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า รองเท้า เครุ่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า

57/2  หมู่ท่ี 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  หมู่ท่ี 14 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,359 0203563001322 หจ.เบญจมาศสยาม 6/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก และส่ง 

จัดหารับซ้ือ ออกแบบงาน ดอกไม้สด รับ

จัดช่อ กระเช้า พวงหรี

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

3,360 0203563001608 หจ.ซีแอล โฟล์คลิฟท์ 20/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ จ าน่าย

 รถโฟล์คลิฟท์ ท้ังใหม่ และเก่า รวมถึง

จ าหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์

62  หมู่ท่ี 1 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,361 0203563001616 หจ.กิตติ อลูมิเนียม 23/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการให้บริการรับติดต้ังและ

ซ่อมแซม ประตู หน่าต่าง งานกระจ า มุ้ง

ลวด อลูมิเนียมทุกประเภท

35  หมู่ท่ี 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,362 0205563008647 บจ.ชลบุรีวอเตอร์คลีน จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการเก่ียวกับระบบกรองน้ าใน

ครัวเรือน ท้ังติดต้ังและให้บริการระบบน้ า

ด่ืม และอ่ืนๆ

918/15  ซอยโรงไม้ขีด ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,363 0205563008949 บจ.พันเครน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

203/21  หมู่ท่ี 2 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,364 0205563009066 บจ.ทีโอทีเอ็น คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า

อุปโภค บริโภค

58/90  หมู่ท่ี 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,365 0205563009279 บจ.แสนสุขเนิร์สซ่ิงโฮมชลบุรี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       87301 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพัก

และมีคนดูแลประจ า ส าหรับผู้สูงอายุ

300/6  หมู่ท่ี 3 ซอยนารถมนตเสวี 3 

ถนนพระยาสัจจา

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,366 0205563009449 บจ.คีย์แอคชีพเมนท์ซัคเซสเซอร์ 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

1/60  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,367 0205563009520 บจ.ไฮ พลัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม 

ก่อสร้าง รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

37/53  หมู่ท่ี 6 ต.ส านักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,368 0205563009643 บจ.เอสที ทูลส์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย เศษซากขยะ 

ของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุสาหกรรม

140/32  หมู่ท่ี 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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3,369 0205563009678 บจ.ทรัพย์เพ่ิมพูล ซัพพลาย จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าและติดต้ัง ซ่อมแซม 

อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับรถยนต์ 

เคร่ืองจักร ท้ังใหม่และเก่าทุกชนิด

11/3  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,370 0205563009856 บจ.เซอิ ออโตเมช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       27103 ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ายไฟฟ้า

1/46  หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,371 0205563010064 บจ.เรนิต้า พร็อพเพอต้ี จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษา จัดหา 

อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ท่ีดิน

800/81  ซอยโรงเจ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,372 0205563010269 บจ.วิลา ชูส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46415 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ออกแบบ 

รองเท้าทุกชนิด

17/117  หมู่ท่ี 1 ซอยนพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,373 0205563010455 บจ.มูเก็น 168 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       22292 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย วัสดุท าจาก

ไฟเบอร์กลาส และ ตัวถังรถบบรทุก 

รถยนต์ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ทุกชนิด

413/82  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,374 0205563010668 บจ.เดอะ วัน กรุ๊ปทรานสปอร์ต 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       49323 กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบกท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

89/60  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,375 0205563011052 บจ.มหาพร  นคร จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       78200 รับจ้างเหมาท่ัวไป เช่น วางตู้ ซ่อมตู้ให้เช่า

 ตู้คอนเทนเนอร์

167/196  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,376 0205563011061 บจ.ออเดอร์ดี จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายเคร่ืองจักร อะไหล่ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ วัสดุ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด

20/2  หมู่ท่ี 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,377 0205563011109 บจ.ธนทรัพย์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  อาคาร

ชุด คอนโดมิเนียม ทาวเฮ้าส์ เพ่ือให้เช่า 

หรือขายท้ังเงินสดและผ่อน

42/93  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,378 0205563011117 บจ.ธนทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  อาคาร

ชุด คอนโดมิเนียม ทาวเฮ้าส์ เพ่ือให้เช่า 

หรือขายท้ังเงินสดและผ่อน

42/93  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,379 0205563011311 บจ.ย่ิงเจริญค้าอะไหล่รถ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์ 33/42  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,380 0205563011320 บจ.ย่ิงเจริญยนต์ ชลบุรี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายอะไหล่รถบรรทุก 33/42  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,381 0205563011389 บจ.ธนวัตการ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการท าการฝึกสอนและอบรม 

ทางด้านวิชาการเก่ียวกับการแพทย์ การ

อนามัย

170/5  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,382 0205563011541 บจ.อ๊ินท์ทรานส์99 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

77/42  หมู่ท่ี 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,383 0205563011770 บจ.พิธน ซัพพลาย จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       43222 ประกอบกิจการติดต้ังระบบท าความร้อน 88/71  หมู่ท่ี 4 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,384 0205563012423 บจ.ดับบลิว พี เอ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท สี เคร่ืองมือทาสี รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

32/61  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,385 0205563012547 บจ.โปรทัช ออโต้ เซอร์วิส ชลบุรี 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 

เช่น การบริการล้างรถ การป้องกันสนิม 

การขัดสีเคลือบเงา การล้าง การขัดเงา 

เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรก น้ ามัน

เกียร์ ท าความสะอาดเบาะ รวมถึงซ่อม

เบาะรถยนต์

71/4  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,386 0205563012563 บจ.ณ.ชญาภา จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลแห้ง 

อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลสด 

อาหารทะเลแช่แข็ง และเคร่ืองปรุง 

น้ าพริก ทุกประเภท

95/65  หมู่ท่ี 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,387 0205563012610 บจ.ชี อินเตอร์เทรด จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

25/174  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,388 0205563012644 บจ.ซิสซ่ี สไตล์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการรับผลิต เส้ือผ้า 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง ชุดช้ันใน ท้ังบุรุษ

 และสตรี

161/1  หมู่ท่ี 5 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,389 0205563012717 บจ.พี.อาร์.เอ็น โปรโมช่ัน 1798 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายเต้นท์ ผ้าใบ 

เต้นท์พับ และเต้นท์ชนิดอ่ืนๆ

19/34  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,390 0205563012750 บจ.กรีนเทคโนโลยีส์วิศวกรรม

เซอร์วิส จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับตรวจสอบ อาคาร 

ส านักงานโรงงานและส่ิงก่อสร้าง

515/20  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,391 0205563012776 บจ.มิรา คอสเมติคส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก-ส่ง เคร่ือง

ส าองาค์ อุปกรณ์ อาหารเสริม และ

ผลิตถัณฑ์บ ารุงผิวทุกประเภท

119/3  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,392 0205563012962 บจ.อวตาร เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว

9/21  หมู่ท่ี 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,393 0203563001420 หจ.เอ็นแอนด์เอ็น รีเทล แมนเนจ

เม้นท์

12/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

351/77  หมู่ท่ี 6 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,394 0203563001438 หจ.อาร์ทีที ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส

12/3/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจการบริการรับซ่อม ป๊ัม 

มอเตอร์ งานไฟฟ้า งานโครงสร้าง และ

เคร่ืองจักรทุกชนิด

443/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,395 0203563001497 หจ.มาเนกิ ดี เอ็ม 18/3/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการจ าหน่าย โมเดล หุ่นยนต์ 

การ์ตูน ของเล่น ของสะสม ทุกชนิด ท้ัง 

มือหน่ึงและมือสอง

34/247  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,396 0203563001578 หจ.ป.ประเสริฐ อลูมิเนียม 19/3/2563 1,000,000       46695 ซ้ือ ขาย ของเก่า ของรีไซเคิล 311/11  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,397 0205563008744 บจ.ตันเต็ง ส. คอนเทนเนอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการรับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 83/51  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,398 0205563009198 บจ.ก. เจริญพาณิชย์การยาง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายยางรถยนต์ แบตเตอร์ร่ี 

น้ ามันเคร่ือง บริการต้ังสูนย์ถ่วงล้อ

513/8  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,399 0205563009660 บจ.ตะวันทรายทอง เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวเเทน ใน

กิจการเเละธุรกิจทุกประเภท เว้นเเต่ใน

ธุรกิจประกันภัย

126/450  หมู่บ้าน อีสเทิร์นเเลนด์เฮ้าส์ 2

 หมู่ท่ี 7

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,400 0205563009724 บจ.เจียซ่ิง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46319 ส่งออกแป้งข้าวเจ้า ข้าวสาร 8/83  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,401 0205563009732 บจ.สมานมิตร บูรพา การก่อสร้าง 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธา

ทุกประเภท

35/157  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,402 0205563010129 บจ.ซีซีเค โลจิสติกส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

26  หมู่ท่ี 4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,403 0205563010137 บจ.เจริญคืน เจริญวัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการจัดอบรม สัมนา 8/20  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,404 0205563010218 บจ.โดวอนเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       28230 กิจการผลิตและจ าหน่ายแม่พิมพ์ 154/13  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,405 0205563010277 บจ.โลมา 168 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 99/89  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,406 0205563010510 บจ.จีเอส พัฒนา จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

378  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,407 0205563010722 บจ.คิง อาร์ค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 212/81  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,408 0205563010919 บจ.ไอ.เอ็น.เอ็น เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

198/54  หมู่บ้าน ไอลีน หมู่ท่ี 1 ถนน

สุขุมวิท

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,409 0205563010994 บจ.เซ็นทรัล ริช เอสเตทส์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการให้บริการรับบริหารจัด

งานการขายและการตลาดของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์กิจการท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย

560/4  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,410 0205563011401 บจ.เอสเอสเค คอนสตรัคช่ัน 

(2020) จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       25129 ประกอบกิจการรับจ้างท าถังน้ า ถังน้ ามัน 

ถังลม

134/256  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,411 0205563011559 บจ.นครชล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

198/138  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,412 0205563011672 บจ.ลัคก้ี  ซูโม่ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหนายโทรศัพท์ สมาร์ท

โฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ไอที

9/302  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,413 0205563011958 บจ.ซีพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       25939 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

เคร่ืองมือช่าง เคร่ือจักร เคร่ืองกล 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

118/4  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,414 0205563012300 บจ.ดีทูทูไนน์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านบริหารงาน

วิศวกรรม งานพาณิชยกรรม

128/105  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,415 0205563012725 บจ.ทองก้าวเจริญ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

341/193  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,416 0205563012814 บจ.แอล.เอ.ไซน์ 2014 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการออกแบบ ผลิต 

สือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์และป้ายโฆษณาทุก

ประเภท

4/16  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,417 0205563012865 บจ.สมาร์ท คอนสตรัคช่ัน 88 จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 527/55  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,418 0203563001454 หจ.พรเพ่ิมพูน ทรานสปอร์ต 13/3/2563 1,000,000       49323 ขนส่งสินค้าท่ัวราชอาณาจักร 114/142  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,419 0203563001713 หจ.อาภัสรา ฟู้ดส์ 27/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก ขาย

ปลีก ขายส่ง ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าประเภทผลไม้แปร

รูป อาหารทุกชนิด อาหารทะเล กุ้ง หอย 

ปู ปลา เน้ือปลา แช่แข็ง

55  ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,420 0205563008752 บจ.สวีต โฮมเมด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่ายชานมไข่มุก ชา 

กาแฟ นม น้ าผลไม้ และเคร่ืองด่ืมอ่ืนทุก

ชนิด

185  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,421 0205563009881 บจ.หมูพารวย จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือหมูสด แช่แข็ง

 เน้ือหมูสไลด์ และช้ินส่วนอะไหล่หมู ท้ัง

ปลีกและส่ง

99/156  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,422 0205563010196 บจ.แวร์เอเวอร์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47712 ประกอบกิจการ ขายรองเท้ามือหน่ึง มือ

สอง

33/1  ถนนเปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,423 0205563010421 บจ.มีทต้ิง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์

เซฟต้ี

178/130  หมู่บ้าน บางแสนวัลเลย์ หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,424 0205563010463 บจ.ออล เฟม อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย เคร่ืองไฮดรอลิค

1/7  ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,425 0205563010561 บจ.ปอปาวี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เกลือสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา

89/121  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,426 0205563010595 บจ.อ าไพรินค้าวัสดุ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการ ขายอิฐบล็อก หิน ดิน 

ทราย ทุกชนิด

35/4  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,427 0205563010811 บจ.น้ าอร่อยดี จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       11049 ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจ าหน่าย

 ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเคร่ืองด่ืม น้ าผลไม้ 

ขนม และเบเกอร่ี

35/1  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,428 0205563011494 บจ.พีเอส29 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบส่ือโฆษณาทุก

ประเภท

46/186  ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,429 0205563011508 บจ.อีทูอี โกลบอล ไลน์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศตามรายการส่ังซ้ือทุกประเภท

97/12  ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,430 0205563011583 บจ.ทีดีเอช 2020 (ไทยแลนด์) จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ผลิตภัณฑ์

เหล็กทุกชนิดท้ังในประเทศและต่างประเทศ

146/1  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,431 0205563012920 บจ.อีโคสตีม จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการ บริการรับจ้างท าความ

สะอาด ทุกประเภท

700/204  ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,432 0203563001641 หจ.เอคซิท ซิสเท็ม แอนด์ ไลทิง 24/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการซ้ือขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองเสียง

43/24  หมู่ท่ี 2 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,433 0205563008663 บจ.ไทยเซฟว่ิงเซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการ รับเหมางานโครงสร้าง

เหล็กทุกชนิด

328/19  หมู่ท่ี 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,434 0205563009589 บจ.เดอะ แกรนด์ ดีไซน์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการบริการตกแต่งภายในและ

ภายนอก บ้าน อาคาร ส านักงาน

83/1  หมู่ท่ี 2 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,435 0205563009627 บจ.มาสเซอร์แอร์เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศทุกชนิด และ

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทุกชนิด

34  หมู่ท่ี 5 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,436 0203563001250 หจ.จึงเจริญ 1987 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้าง 

อาคาร โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม บ่อน้ า 

ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า

68/11  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,437 0203563001331 หจ.ถังเงินถังทอง เอ็กซ์เชนจ์ 9/3/2563 1,000,000       66123 แลกเปล่ียนเงินตราทุกประเภท เม่ือได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว

367 หน้าอาคาร ล็อคเอ  หมู่ท่ี 10 ซอย13

 ถนนพัทยาสายสอง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,438 0203563001501 หจ.จิรายุ ทราเวลแอนด์เซอร์วิส 18/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการบริการด้านการเดินทาง 

ท่องเท่ียว การจัดหาพาหนะและท่ีพัก าม

ให้แก่นักท่องเท่ียว

79/88  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,439 0203563001543 หจ.มีทรัพย์ 2020 18/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการแลกเปล่ียนตราทุก

ประเภท เม่ือได้รับอนุญาตจากน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว

210/18  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,440 0203563001659 หจ.รัฐลิล เวิลด์กรุ๊ป 25/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกปุ๋ย 

เคมีภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

16/239  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,441 0205563008710 บจ.โฟร์ ลักก้ี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

305/22  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,442 0205563008809 บจ.ธ ารงกุล โบรกเกอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้า

เก่ียวกับการ ซ้ือ ขาย ขายฝาก จ านอง 

อสังหาริมาทรัพย์ ทุกชนิด

20/44  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,443 0205563008981 บจ.ก้าวหน้า วิศวกรรม (2020) 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ประมูลงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม อาคาร

ชุด โรงแรม

129/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,444 0205563008990 บจ.ทรอปปิคอล 503 บี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

267/683  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,445 0205563009040 บจ.เต๋า เซฟต้ีการ์ด กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

40/21  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,446 0205563009147 บจ.ไทย แม็กซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

45/49  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,447 0205563009155 บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.ซี.

การ์ด กรุ๊ป จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       80100 กิจการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 43/117  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,448 0205563009201 บจ.เอสพีเคเค พาวเวอร์ ทีม เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง และติดต้ังซ่อมบ ารุง

ระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปา 

ดับเพลิง

58/4  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,449 0205563009261 บจ.เลียบทวี ดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์

 จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       74101 บริการออกแบบและตกแต่งบ้าน และ

อาคาร

2/24  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,450 0205563009287 บจ.เมค อิด แฮพเพน สตูดิโอ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 รับจ้างออกแบบ ตกแต่ง เหมาก่อสร้าง 

ให้บริการปรับพ้ืนท่ี

571/32  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,451 0205563009309 บจ.แซนโคเคมีภัณฑ์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 15/12  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,452 0205563009350 บจ.ยะยากู๊ดฟู้ด จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46319 ซ้ือ ขาย อาหารทุกประเภท 20/5  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,453 0205563009376 บจ.ทรอปปิคอล 211 ซี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

267/772  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,454 0205563009457 บจ.แอร์โรว์ ดีไซน์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

146/12  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,455 0205563009511 บจ.วิบวับ วิบวับ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

141/453  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,456 0205563009651 บจ.5 จี บรรพต จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการ รับขุด ขน ถม หิน ปูน 

ทราย และรับ ซ้ือขาย อิฐ หิน ปูน ทราย

41/6  หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,457 0205563009821 บจ.แกรนด์ โช 104 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

236/629  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,458 0205563009899 บจ.ลีฟว่ิง พลัส แอสเซท แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       68102 การซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และ

จัดการ

116/15  หมู่ท่ี 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,459 0205563010021 บจ.สมอล บ๊ิก สโตร์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายทรัพย์สิน 315/429  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,460 0205563010072 บจ.ทเว้นต้ีทเว้นต้ี วัน สต๊อป 

เซอร์วิส จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายรังนก ปลีก-ส่ง 

จ าหน่ายไปยังต่างประเทศ

47/82  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,461 0205563010340 บจ.เดอะ มาเดร่า ลอดจ์ พัทยา 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       56101 กิจการอาหารและเคร่ีองด่ืม 301/9  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,462 0205563010366 บจ.ทีซีที 999 ทรานสปอร์ต จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       49334 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทางถนน

198/51  หมู่ท่ี 6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,463 0205563010579 บจ.โบน่ี ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

 ตกแต่งภายใน ปรับปรุงบ้าน ดูแลสระ

ว่ายน้ า

386/22  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,464 0205563010749 บจ.ยูเซฟวีเสิร์ฟ(9) จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการแลกเปล่ียนตราทุก

ประเภท เม่ือได้รับอนุญาตจากน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว

279/42  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,465 0205563010757 บจ.ดับเบ้ิลวาย โซลูช่ันส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบ วางระบบด้าน

เว็บไวต์ ระบบออนไลน์ แอพพลิเคช่ัน

90/12  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,466 0205563010951 บจ.เนล คลินิก จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการเสริมความงามเล็บมือเล็บ

เท้า

144/292  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,467 0205563010960 บจ.ทวินส์ 201 บี จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

267/79  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,468 0205563011028 บจ.มิซน่ี เมดิคัล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       62012 ให้บริการซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์วินิจฉัยภาพทางการแพทย์)

31/80  หมู่ท่ี 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,469 0205563011044 บจ.สไมล์ สยาม ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       77101 ให้บริการเช่ารถ และบริการรับจ้างขับรถ 21/16  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,470 0205563011231 บจ.พี เค พรอสเพอร์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม

วัตถุท่ีประสงค์

366/19  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,471 0205563011257 บจ.ทีเอส คาร์ เร้นทัล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการบริการรถยนต์และ

จักรยานยนต์ให้เช่า

108/10  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,472 0205563011338 บจ.อพอลโล พัทยา จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้านการ

บริหารสินทรัพย์ ซ้ือขาย ให้เช่า เช่า 

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

352/69  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,473 0205563011354 บจ.สับปะรด 2020 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องพักให้เช่า รายวัน ราย

เดือน

58/8  หมู่ท่ี 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,474 0205563011362 บจ.บีแอนด์เอส สยาม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

141/137  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,475 0205563011486 บจ.เอสพีจี ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       81300 รับจัดสวน ดูแลสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

รับเหมาท าความสะอาด แม่บ้าน

199/51  หมู่ท่ี 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,476 0205563011613 บจ.ไอ แคร์ ยู พลัส จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขายส่ง ขายปลีก 

ส่งออก เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

407/433  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,477 0205563011664 บจ.สวอน พลาสติก อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้

ในทางอุตสาหกรรม

222/2  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,478 0205563011681 บจ.อาฟเตอร์ย า กรุ๊ป จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิดทุกประเภท

144  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,479 0205563011818 บจ.เอสอาร์วี 97 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

เป็นนายหน้า ซ้ือ ขาย ของตนเองเพ่ือเป็น

ท่ีพักอาศัยหรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็น

การพักอาศัย

26/138  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,480 0205563011826 บจ.เอสอาร์วี 322 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นนายหน้า ซ้ือ ขาย ให้เช่า ของตนเอง

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัยหรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

26/138  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,481 0205563011869 บจ.เอสอาร์วี 51 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นนายหน้า ซ้ือ ขาย ให้เช่า เพ่ือเป็นท่ี

พักอาศัย

26/138  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,482 0205563012113 บจ.สมาร์ท เดนทัล อาร์ต แล็บ 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายและผลิต สินค้า

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ ผู้ผลิต จ าหน่าย วัสดุเคร่ืองมือ

ทันตกรรม อุปกรณ์ทันตกรรม เคร่ืองมือ

แลปทันตกรรม

255/73  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,483 0205563012156 บจ.ซี.เจ.เค 2007 จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง 

ทุกชนิด

77/131  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,484 0205563012199 บจ.ชยกฤต เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

99/432  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,485 0205563012245 บจ.เดอะ โซลูช่ัน 19 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ซ่อมแซม 

และดัดแปลงแก้ไขเคร่ืองจักร แม่พิมพ์ 

และช้ินส่วนยานยนต์

72/29  หมู่ท่ี 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,486 0205563012369 บจ.วีเอสเอส ซาวด์แอนด์ไลท์ 

พัทยา จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       90002 บริการอุปกรณ์ แสง เสียง เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า ระบบภาพ เวทีและโครงสร้าง

118/20  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,487 0205563012482 บจ.ไทย มากพอ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ท้ังคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์มือถือ

194/105  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,488 0205563012491 บจ.ไทย ความสุข จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ระบบ คอมพิวเตอร์อและ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

194/105  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,489 0205563012504 บจ.ไทยบีเคเค จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ระบบ ท้ังคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีทุกชนิด

194/105  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,490 0205563012512 บจ.ไทยซอร์ด จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ระบบ ท้ังคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีทุกชนิด

194/105  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,491 0205563012521 บจ.ไทยแอปเป้ิล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ระบบ ท้ังคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีทุกชนิด

194/105  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,492 0205563012580 บจ.เกรซ พรีเม่ียม (ประเทศไทย) 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระดาษทิชชู่ 

น้ ายาเคมีภัณฑ์ ผงซักฟอก อุปกรณ์

เคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

178/9  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,493 0205563012598 บจ.สามสาม สเตช่ัน บิสสิเนส จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการขาย เช่า ซ่อม น าเข้า

รถยนต์ ช้ินส่วนตกแต่ง เคร่ืองจักกลหนัก

และเบา เคร่ืองมือ ฯลฯ

84/4  หมู่ท่ี 2 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,494 0205563012792 บจ.ธรี บอส เซอร์วิสเซส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการย่ืนเอกสารจัดต้ัง

บริษัท ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตต่างๆ

7/6  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,495 0205563012822 บจ.วาเลนไทน์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า ขายฝาก 

จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

356  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,496 0205563012849 บจ.ดีรัญ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง 407/166  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,497 0205563012873 บจ.อาร์เอ็มเค โซลูช่ันส์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับจ้างติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์และงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์

126/312  หมู่ท่ี 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,498 0205563012997 บจ.โคตรถูกการพิมพ์-พัทยา จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       18119 งานส่ือส่ิงพิมพ์ ป้าย ขายอุปกรณ์งานป้าย

ทุกชนิด

166/1  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,499 0205563013004 บจ.โชคมงคล ฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์

เรจ จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

166/1  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,500 0203563001471 หจ.เอ็นพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ดี

เวลลอปเมนท์

16/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการ  ซ้ือ ขาย วัสดุอุปกรณ์

โรงงานวัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือช่าง

8/4  หมู่ท่ี 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,501 0203563001748 หจ.กิจเจริญ รุ่งเรืองซัพพลาย 30/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการสร้างแบบ กัดข้ึนรูป 

(CNC) งานกลึง งานโมลด์ อุปกรณ์จับยึด

และก าหนดต าแหน่ง (JIG & FIXTURE)

29/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,502 0205563009601 บจ.ทีพีเอส789 เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

ซัพพลาย จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการ งานเช่ือม งานพาเลท

เหล็ก ช้ินส่วนเหล็ก และเคร่ืองจักร

98/139  หมู่บ้าน แสนรัก 3 หมู่ท่ี 7 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,503 0205563010447 บจ.วงษ์พาณิชย์ มาบโป่ง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย และประมูล

เศษ ซาก เช่น เศษโลหะทุกชนิด เศษ

โลหะทองแดง เศษโลหะทองเหลือง 

อลูมิเนียม สแตนเลส กระดาษ ขวด 

พลาสติก เหล็ก และวัสดุเหลือใช้ทุก

ประเภท

63/8  หมู่ท่ี 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,504 0205563010480 บจ.นามิ อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด

ด้ิง จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปฯ

160/45  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,505 0205563010650 บจ.เอสดี ดีเวลลอป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเทรดด้ิง (Trading) ซ้ือมา

ขายไปสินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท

88/155  หมู่ท่ี 8 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,506 0205563011150 บจ.ยูนิต้ี เอาท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาช่วงงาน

อุตสาหกรรม (outsourcing) รับเหมางาน

ตรวจสอบ (inspection)

96/18  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3,507 0203563001403 หจ.กรชวัลกิจรุ่งเรือง 12/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

221/11  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,508 0203563001721 หจ.พัทธ์ ออลล์ เซอร์วิส 30/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด

 ระบบความปลอดภัย สัญญาณความ

ปลอดภัย สายเลน (lan) สายสัญญาณทุก

ชนิด และงานไฟฟ้าท้ังระบบ ท้ังในอาคาร

และนอกอาคาร

146/1  หมู่ท่ี 2 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,509 0205563008825 บจ.นริศรา คอนเนคช่ัน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย ประมูล รี

ไซเคิล ของเก่าทุกชนิด

111/42  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,510 0205563008850 บจ.เอฟ 16 อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด

 บัานจัดสรร

55/18  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,511 0205563008868 บจ.บ๊ิกบอส ทัวร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

55/17  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,512 0205563009384 บจ.หย่ง เหริน (ไทยแลนด์) จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการ ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

เคร่ืองจักรโรงงาน

204/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,513 0205563009902 บจ.ต้ังเจริญไพศาล จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46611 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช้ือเพลิง ชีวมวล

ทุกชนิด เช่น ชีวมวลอัดเม็ด ชีวมวลอัด

แท่ง ข้ีเล่ือย ข้ีกบ ปีกไม้ ไม้บด ไม้สับ

95/26  ซอยวิฑูรย์ด าริ 1/1 ถนนวิฑูรย์ด าริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,514 0205563010234 บจ.พี. ที. ไซเอนซ์ แล็บ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการค้า วัสดุอุปกรณ์ น้ ายา

และสารเคมีท่ีใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านการแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์

111/11  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,515 0205563010471 บจ.พีทีแอล อลูมิเนียม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและการซ่อม

ตัวถังประตูหน้าต่างและอ่ืนๆท่ีคล้ายกัน

102/361  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,516 0205563011648 บจ.พาโชค เจริญ ก่อสร้าง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้าน 

อาคาร ทุกประเภท

448  ถนนเทศบาลพัฒนา ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,517 0205563011915 บจ.เอ็น อาร์ เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง รับจ้างผลิต

ช้ินส่วนงานตามส่ังของลูกค้า

103/5  หมู่ท่ี 2 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,518 0205563013012 บจ.สยาม เอ.บี.เค.คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือของเก่าทุกชนิด รับ

ก าจัด บ าบัดและรีไซเคิลวัสดุท่ีใช้แล้วจาก

ท่ีต่างๆ

89/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,519 0203563001527 หจ.วงศ์วีระ 2020 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการด้าน

อาหารในภัตตาคาร

73/127  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,520 0203563001535 หจ.ลิควิด คูล 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการด้าน

อาหารในภัตตาคาร

73/127  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,521 0203563001705 หจ.ฟาริดาการพยาบาล 27/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการทีมแพทย์และ

พยาบาลในการรักษาผู้ป่วยเจ็บ ท้ังในและ

นอกสถานท่ี

599/64  หมู่ท่ี 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,522 0205563009210 บจ.อีสเทิร์น เทรดด้ิง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47722 ประกอบกิจการจ าหน่ายสังฆภัณฑ์ ธูป 

เทียน เคร่ืองหอม ทุกประเภท

19/95  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,523 0205563009911 บจ.ไปกันคาตามารันส์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       30110 ประกอบกิจการต่อเรือใหญ่ และ

ส่ิงก่อสร้างลอยน้ า

131/41  อาคารอู่ต่อเรือไปกัน หมู่บ้าน 

การ์เด้นท์วิลล่า หมู่ท่ี 5 ซอยนาเกลือ 12 

ถนนนาเกลือ

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,524 0205563010382 บจ.นันศิญาภรณ์  ทัวร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

106/71  หมู่ท่ี 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,525 0205563011460 บจ.ภูวรา สิริวิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

43/4  หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,526 0205563012806 บจ.เอ็นวายที ซี เจอร์น่ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 2002/1  อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์ร่ี 

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ หมู่ท่ี 2

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,527 0203563001586 หจ.บีเอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 20/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

444/28  หมู่ท่ี 1 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,528 0205563010889 บจ.วงษ์เจริญวัฒน์ 2020 จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการให้บริการยานพาหนะทุก

ชนิด เพ่ือการขนส่งสินค้าและบุคคล ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ

88  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,529 0203563001284 หจ.เอเอ เอนเนอร์ย่ี 3/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า ยางเทียม ส่ิงท าเทียม 

วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทาง

วิทยาศาสตร์

95/60  หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,530 0205563008671 บจ.ดี พลัส คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

ท่ีพักอาศัย งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า 

ประปา สี งานปูน ทุกประเภท

5/25  หมู่ท่ี 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,531 0205563009571 บจ.วันนาม่ี ฟาร์ม (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       03222 ประกอบกิจการท าฟาร์มกุ้ง เพ่ือจ าหน่ายกุ้

งสด ลูกกุ้ง ท้ังจ าหน่ายในประเทศและ

ส่งออกต่างประเทศ

51/63  หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,532 0205563012407 บจ.สเกตช์เตอร์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายและให้ค าปรึกษา

ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง และให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับซอฟแวร์

333/84  หมู่ท่ี 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,533 0205563012474 บจ.คอสมอร์ติก จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

18/161  หมู่ท่ี 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,534 0205563012784 บจ.พระคุณ 2020 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ

 อาหารแห้ง อาหารสดและเคร่ืองด่ืมใน

โรงงานอุตสาหกรรม

333/113  หมู่ท่ี 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,535 0203563001411 หจ.ซี.เอช. อุดมทรัพย์2020 12/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

347/36  หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,536 0203563001691 หจ.เดอะ เลิฟ ทรานสปอร์ต 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

207/18  หมู่ท่ี 8 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3,537 0205563009368 บจ.พีแอล อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       13999 ประกอบกิจการผลิตถุงมือผ้าทอ เพ่ือ

จ าหน่าย

40/16  หมู่ท่ี 3 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3,538 0205563011273 บจ.ชาญเวช โลหะการ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานท่ัวไป 

เพ่ือด าเนินการต่างๆ เช่น งานช่างฝีมือ 

งานช่างท่ัวไป

505/7  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3,539 0205563011630 บจ.เบลสเทอร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ 

ขายฝาก จ าน า จ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง 

และอสังหาริมทรัพย์

513/40  หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3,540 0203563001241 หจ.ทรัพย์นิมิตร ทรานสปอร์ต 2/3/2563 1,000,000       49334 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทางถนน

22/85  หมู่บ้าน เลควัลเล่ย์ หมู่ท่ี 4 ซอย10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,541 0203563001349 หจ.ด้วงอ าพร ซัพพลาย 10/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานและรับ

เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหา

เก่ียวกับด้านการบริหารงาน

242/5  หมู่ท่ี 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,542 0203563001365 หจ.บินตัง ทรานสปอร์ต 2020 11/3/2563 1,000,000       49323 ขนส่ง 271/43  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,543 0203563001373 หจ.อินซาน ทรานสปอร์ต 2020 11/3/2563 1,000,000       49323 ขนส่ง 271/43  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,544 0203563001632 หจ.ดีทีอาร์ 2491 24/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับท า รับเหมา ซ่อมบ ารุง

 กลึง เช่ือม ดัด ตัดเหล็ก กลึงงานตามแบบ

 เช่ือมประกอบช้ินงาน

43/20  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,545 0203563001675 หจ.สตาร์คิง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย

25/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง และ

ซ่อมแซม ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ

เคร่ืองกล และระบบระบายอากาศของห้อง

เล็บ ห้องปลอดเช้ือ ให้แก่ โรงงาน 

โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องแล็บ อาคาร 

และบ้านท่ีพักอาศัย รวมท้ังจ าหน่าย

อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

202/2  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,546 0205563009074 บจ.อาร์ทีที พาร์ท อินดัสทร้ี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการกลึงกัดไสโลหะ 310/11  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,547 0205563009121 บจ.เคซีเอส เดโป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารทางบก

43/1  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,548 0205563009139 บจ.เอเอสอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป

(ประเทศไทย) จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการโลจิกติกส์เต็มรูปแบบ 43/1  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,549 0205563009392 บจ.เจ โอ บี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการจัดท าแม่พิมพ์ และขาย

อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับ

แม่พิมพ์

15/8  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,550 0205563009422 บจ.เมอร์ต้ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป  รอก 

สารเคมี อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์

35/49  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,551 0205563009783 บจ.เจพี พลัส ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้าวัสดุส้ินเปลือง อะไหล่ 

อุปกรณ์ เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ือใช้

ในงานอุตสหากรรม

888/138  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,552 0205563009953 บจ.ออโต้บอทยูเอ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา

สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

279/81  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,553 0205563009961 บจ.ทูพี โก สตรีม จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าอุปโภค

บริโภค โดยการใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

199/166  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,554 0205563010188 บจ.ทูเก็ทเตอร์ สปอร์ท คลับ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       93111 ประกอบกิจการให้บริการสนามฟุตบอล

หญ้าเทียม สยามแบตมินตัน

272  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,555 0205563010498 บจ.ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       17091 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

ผ้าอ้อม แผ่นผ้าอ้อม ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

 รับจ้างบรรจุผ้าอ้อม

247/470  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,556 0205563010927 บจ.ภูมิทรัพย์  รีไซเคิล จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ไม้พาเลทและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้พาเลทอ่ืนๆทุกชนิด

14/108  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,557 0205563011265 บจ.โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ปลวก

แดง จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย

เจ็บ

28/9  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,558 0205563011567 บจ.ก๋วยเต๋ียวเรือแหลมฉบัง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านก๋วยเต๋ียว ร้าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

135/77-78  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,559 0205563011699 บจ.ทีไอเอ็ม พัฒนา พลังงาน จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน 

และสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

286  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,560 0205563011788 บจ.สิงหรา จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกเน้ือสัตว์ 57/113  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,561 0205563012016 บจ.เจ.ฮัทเทน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ขนส่งรถยนต์ 

รถบรรทุก รถพ่วง รถกระเช้า รถโฟรลิฟท์ 

รถแบล็คโฮ รวมท้ังรถยกต่างๆ

88/509  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,562 0205563012440 บจ.เอ็มเคดับบลิว เทคโนโลยี จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างท า

ช้ินส่วนอะไหล่ ช้ินส่วนเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

91/25  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,563 0205563012539 บจ.ศรีราชา ซี เซอร์วิส จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       50222 ประกอบกิจการบริการลากจูงหรือดัน เรือ

ล าเลียงและส่ิงก่อสร้างลอยน้ าท่ี

ด าเนินการทางน้ าภายในประเทศ

142/5  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,564 0205563012652 บจ.ดิโอเร่ มัลติ กรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า ซ้ือ และ จ าหน่าย 

อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ วัสดุส้ินเปลืองทุกชนิด

891/150  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,565 0205563012661 บจ.บีเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายช้ินงาน แม่พิมพ์ 

งานข้ึนรูปโลหะ ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ แม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ

234/155  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,566 0205563012679 บจ.พีดี 2020 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้าง งาน

กระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา สี ฯลฯ

89/15  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,567 0205563012768 บจ.ร่ ารวยกรุ๊ป เมดิคัล จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า วัสดุอุปกรณ์

 อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ทุกชนิด

165/234  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,568 0205563012938 บจ.แอล วาย ซัพพลาย จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       78200 รับจ้างเหมาแรงงานเพ่ือท างานตาม

วัตถุประสงค์ของนายจ้างท้ังในและนอกรา

อาณาจักร

288/38  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,569 0205563008833 บจ.เวล็อกซ์ โลจีสติกส์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสารทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและระหว่างประเทศ

15  หมู่ท่ี 4 ถนนเทศบาลซอย 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,570 0205563012989 บจ.เจริญชัยก่อสร้าง 2020 จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง บ้าน 

อาคาร อาคารโรงงาน สถานท่ีราชการ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่อเติม ซ่อมแซม 

ปรับปรุง รวมท้ังติดต้ัง ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ทุกประเภท

462/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

3,571 0205563008906 บจ.บ้านสวนบุญสิน จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       01139 เกษตรกรรม ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และ

ผัก ผลไม้ต่างๆ รวมถึงการจ าหน่าย น าเข้า

 ส่งออก

147/4  หมู่ท่ี 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,572 0205563010935 บจ.เอเอ พลัส วอเตอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

น้ าด่ืม น้ าอัดลม น้ าผลไม้ รวมถึงเคร่ืองด่ืม

ชนิดอ่ืนๆ

38  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,573 0205563012377 บจ.ซีเจ ไฟเบอร์กลาส แอนด์ พูล 

ซัพพลาย จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       30120 ออกแบบ ผลิต จ าหน่ายเรือท่ีท าจากไฟ

เบอร์กลาสและเรืออ่ืนๆทุกชนิด ติดต้ังสระ

ว่ายน้ าไฟเบอร์กลาส

190/43  หมู่บ้าน อิสติน่ีพาร์ค 7 หมู่ท่ี 8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,574 0205563012385 บจ.เอวี ฮอลิเดย์ ซีซ่ัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิดและสังหาริมทรัพย์

444/216  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,575 0203563001756 หจ.ทองเอกเวชภัณฑ์ 30/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่าย สมุนไพร ชนิดผง ชนิดแคปซูล 

น้ ามันสกัดจากจมูกข้าว

51  หมู่ท่ี 7 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3,576 0205563012415 บจ.ยูมาสเตอร่ี จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความ

สะอาด น้ ายาซักผ้า ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดร่างกาย

9  หมู่ท่ี 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3,577 0203563001306 หจ.หม่ าหม่ า 2020 3/3/2563 800,000         47219 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

 น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์แต่งรสชาติ

อาหารของเด็ก ทุกชนิด

144/188  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,578 0203563001594 หจ.แสงแก้วแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 20/3/2563 600,000         47595 ประกอบกิจการขาย ซ่อม ติดต้ังและล้าง

ท าความสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ

57/4  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,579 0203563001381 หจ.ฤกษ์อนันต์ พลัส เทรดด้ิง 11/3/2563 500,000         46900 ซ้ือมา-ขายไปสินค้าและบริการ 

ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ 

โฟม ยาง ผ้า ฟองน้ า พลาสติก งาน

ประกบกาว และสินค้าอ่ืนๆ ตาม

วัตถุประสงค์

40/28  หมู่บ้าน พานาวิว5 หมู่ท่ี 5 ต.ส านักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,580 0203563001489 หจ.แพ็คก้ิง เอ็กซ์เพิร์ท 17/3/2563 500,000         52293 บริการบรรจุหีบห่อสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 71/110  หมู่ท่ี 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,581 0203563001560 หจ.ซี.ที.เอ. อินเตอร์กรุ๊ป 19/3/2563 500,000         45101 ประกอบกิจการจ าหน่ายขาย จ าหน่าย 

แลกเปล่ียน จัดหา  รับจ าน า รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล

40/30  หมู่ท่ี 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,582 0203563001683 หจ.ทรงพล เจริญรุ่งเรืองกิจการค้า 25/3/2563 500,000         45101 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ และอะไหล่ของสินค้า

ดังกล่าวทุกชนิด

15/25  หมู่ท่ี 4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,583 0203563001292 หจ.วิเชียร.ซีเอ็นซี.เมทัล 3/3/2563 500,000         25922 ประกอบกิจการโรงกลึง รับกลึงงานท่ัวไป

ทุกประเภท

11/2  หมู่ท่ี 7 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,584 0205563010331 บจ.ศิลา กังวาน จ ากัด 11/3/2563 500,000         41002 กิจการรับเหมาก่อสร้าง 152  หมู่ท่ี 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,585 0205563011087 บจ.ชลสิริ เรดิเอเตอร์ จ ากัด 17/3/2563 500,000         45201 รับซ่อม ออกแบบ ผลิต จ าหน่าย หม้อน้ า 

 ออยล์คูลเลอร์ รถทุกชนิด เคร่ืองจักรทุก

ประเภท

99/121  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3,586 0203563001357 หจ.ต่อม หัส บริการ 11/3/2563 500,000         38219 ประกอบกิจการให้บริการดูดส้วม สูบส้วม 

สูบไขมัน สูบตะกอน สูบน้ าเสีย และสูบ

ส่ิงปฏิกูลท่ัวไป

27/1  หมู่ท่ี 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,587 0203563001519 หจ.เน็กซ์ แชพเตอร์ วิท โอว่ี 18/3/2563 300,000         85491 ประกอบการสอนภาษาและการฝึกทักษะ

การพูด การเขียน การฟัง การอ่านใน

ภาษาต่างๆ

9/21  ซอย12(ถนนลงหาดบางแสน) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,588 0203563001390 หจ.วี.เค.เค. อารีหินอ่อน 11/3/2563 300,000         43302 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย หินอ่อน

และรับปูพ้ืนหรือบุผนังด้วยหินอ่อน

118/9  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,589 0205563012831 บจ.เกรซ สกิน แคร์ จ ากัด 30/3/2563 300,000         46443 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม 

เป็นต้น

72/116  หมู่ท่ี 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,590 0205563011575 บจ.ซันมาสเตอร์ เวลธ์กรุ๊ป จ ากัด 19/3/2563 250,000         70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

 และค าแนะน าด้านการขาย บริหารงาน 

และพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย

120/121  หมู่ท่ี 3 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,591 0203563001446 หจ.ยู แอนด์ มี เลิฟ 13/3/2563 200,000         96109 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ 191/16  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3,592 0203563001551 หจ.หม่วนละมุล โฟร์คลิฟท์ เซอร์วิส 19/3/2563 200,000         77305 บริการให้เช่า ซ่อม รถโฟร์คลิฟ และ

จ าหน่ายอุปกรณ์รถโฟร์คลิฟ

205/9  หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,593 0203563001624 หจ.ดี แอนด์ เจ อินฟินิต้ี อิน

สตรัคช่ัน

24/3/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา

 (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

18/140  หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,594 0205563012105 บจ.24 มาร์ช ออดิทต้ิง จ ากัด 24/3/2563 100,000         69200 ประกอบกิจการบริการรับท าบัญชี ให้

ค าปรึกษา วางระบบเก่ียวกับบัญชีและภาษี

106/63  หมู่ท่ี 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,595 0205563011222 บจ.สตีม เอ็กซ์เพรส จ ากัด 18/3/2563 100,000         45203 ประกอบกิจการบริการดูแล รักษาความ

สะอาด รถยนต์

74/293  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,596 0205563008795 บจ.ญามณี จ ากัด 3/3/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค 

และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

265/61  หมู่ท่ี 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3,597 0205563011621 บจ.ทีน่า โปรดัคช่ันส์ จ ากัด 19/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการับเป็นท่ีปรึกษาและรับท า

การตลาด

199/65  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3,598 0203563001268 หจ.วีอาร์.แอร์เอ็กซ์เพรส 2/3/2563 20,000           49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

107/30  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,599 0205563011842 บจ.เทรนน่ิงดีดี จ ากัด 23/3/2563 1,000             82301 การจัดการประชุม 20/5  หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,600 0215563002649 บจ.หางโจว ไทยชุ่น แพคเกจ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

18/3/2563 30,000,000     74109 ประกอบกิจการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ท่ีท า

จากไม้ทุกชนิดทุกประเภท

888/11  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,601 0215563002967 บจ.หยวน เฟง นิว เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 25/3/2563 15,000,000     46521 น าเข้าและผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์

ช้ินส่วนอะไหล่ส่วนประกอบแผงเซลล์

แสงอาทิตย์

14/88  ถนนเจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,602 0215563002592 บจ.ระยองเตชะบริหาร จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       96202 ประกอบกิจการและให้บริการ เคร่ืองซัก

ผ้าและอบผ้าหยอดเหรียญ

99/8  หมู่ท่ี 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,603 0215563002908 บจ.แสนสุข 1718 เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ประเภท

รายวัน รายเดือน รายปี เพ่ือใช้เป็นท่ีพัก

อาศัย

99/9  หมู่ท่ี 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,604 0215563002789 บจ.กลอเรีย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ท่ีดิน อาคาร 

โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง สังหาริมทรัพย์ 

และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

888  หมู่ท่ี 2 ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,605 0215563002797 บจ.กลอเรีย โฮม จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ท่ีดิน อาคาร 

โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง สังหาริมทรัพย์ 

และอหังหาริมทรัพย์ต่างๆ

888  หมู่ท่ี 2 ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100

3,606 0213563000750 หจ.บ๊ิกบูมแกลงคอนสตรัคช่ัน 17/3/2563 5,000,000       43120 รับเหมาท่ัวไป เช่น ถมดิน 289  หมู่ท่ี 13 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,607 0215563002355 บจ.ดาราวู้ด เทรดด้ิง จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือขาย จ าหน่าย ไม้

ยางพารากลมเล็ก (ไม้พ้ืน)

100/57  หมู่ท่ี 3 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,608 0215563002428 บจ.คอมพาร์ท คอมเพรสเซอร์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

11/3/2563 5,000,000       46599 จ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับ คอมเพรสเซอร์ 

พร้อมบริการ

9/30  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,609 0215563002231 บจ.ช้างสตีล รีไซเคิล จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา ซ้ือมา 

ขายไป เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด

56/1  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,610 0215563002541 บจ.เฮง เฮง เฮง คอนสตรัคช่ัน 999

 จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       43120 รับเหมา ถมขนดิน ทราย หิน ลูกรัง กรวด

ทุกชนิดทุกประเภท รวมท้ังรับเหมาท า

การเครียร่ิงพ้ืนท่ี

16/46  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,611 0215563002720 บจ.มิสครีม โลจิสติกส์ จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

12  ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,612 0215563002479 บจ.อีสเทิร์นแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดสรรท่ีดินและ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน

พร้อมท่ีดิน อาคารห้องชุด คอนโดมิเนียม 

รวมถึงอสังหาริมทรัพยื เพ่ือท่ีพักอาศัยและ

ไม่ใช่เพ่ือการพักอาศัยทุกประเภท

1/100  หมู่ท่ี 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,613 0215563002517 บจ.บ้านยาง ออโตโมทีฟ จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

54/7  หมู่ท่ี 5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,614 0215563002657 บจ.เกษมพันธ์ุ ไปป์ จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมางานติดต้ัง เดินท่อ

 พร้อมอุปกรณ์ท่อทุกชนิด

13/1  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,615 0215563002681 บจ.พาวมอเตอร์ จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       27101 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์ และ

จ าหน่ายมอเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ

232/389  หมู่ท่ี 7 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,616 0215563002177 บจ.ไท ฮัว ทอง ซิน คีจิฟู วู จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       74909 บริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ

25/25  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,617 0213563000831 หจ.ชัยภัทรโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 20/3/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งและขนถ่าย

สินค้า และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า 

ทางอากาศ ฯ

72  หมู่ท่ี 1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,618 0215563003131 บจ.ไทย ท็อปไลน์ รับเบอร์ แอนด์ 

พลาสติก จ ากัด

30/3/2563 3,000,000       22199 ประกอบกิจการผลิตยางตันรถโฟล์คลิฟต์ 

หล่อดอกยางตัน

55/25  หมู่ท่ี 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,619 0215563002142 บจ.สวนละไม จ ากัด 2/3/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการบ้านพัก รีสอร์ท 

โรงแรม โฮมสเตย์ ท่ีพักรถบ้าน ท่ีพักเต้นท์

 รวมถึงท่ีพักในรุปแบบอ่ืน ๆ

19/9  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

3,620 0215563002151 บจ.ฮัวดง อิเลคทริค อินเทลลิเจนท์

 เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์

(ประเทศไทย) จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตประแสไฟฟ้า 

เพ่ือจ าหน่าย

888  หมู่ท่ี 2 ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100

3,621 0215563002827 บจ.เอชยูเคเอส โฮม จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

16/90  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,622 0215563003050 บจ.รอยัล เพลส บ้านฉาง จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่าและให้เช่า 

อพาร์เม้นท์ อาคารชุด ห้องชุด ห้องพัก 

จัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

177/7 บ้านโรยัลเพลสบ้านฉาง  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,623 0215563002631 บจ.วินเนีย เอไอดี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       64202 ประกอบกิจการบริษัทโฮลด้ิงท่ีครอบครอง

สินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มท่ีด าเนินงานใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

500/69  หมู่ท่ี 2 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,624 0215563002258 บจ.ซี.บี.แอล เมทัล แอนด์ สตีล 

สแครพ เทรดด้ิง จ ากัด

6/3/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ

วัสดุเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่เช่น เศษเล็ก 

เศษทองเหลือง โลหะ พลาสติก

239/42  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,625 0215563002282 บจ.พีพีเอ โซลูช่ัน เซอร์วิส ซัพ

พลาย จ ากัด

9/3/2563 2,000,000       43210 กิจการรับเหมา ออกแบบ ซ่อมบ ารุง 

ติดต้ังงานเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

26/2  หมู่ท่ี 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,626 0215563002371 บจ.วังจันทร์ หลังคาเหล็ก จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กแผ่น เหล็กเส้น 

เหล็กตัวยู เหล็กตัวซี เหล็กตัวไอ เหล็ก

ส่ีเหล่ียมตัน เหล็กข้ออ้อย

3/4  หมู่ท่ี 5 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

3,627 0213563000610 หจ.จิราพรรณ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส 4/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังระบบ

ไฟฟ้า ประปา แอร์ และสาธารณูปโภคทุก

ประเภท

30/2  หมู่ท่ี 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,628 0213563000695 หจ.นิค แอนด์ เนม ทรานสปอร์ต 13/3/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร

 ท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ

108/41  หมู่ท่ี 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,629 0213563000768 หจ.ปาริชช่ี กรุ๊ป 18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดับ

39/37  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,630 0213563000890 หจ.ซูเปอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 30/3/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบรับจ้างและติดต้ัง

ก้ันห้อง ท าประตู ท าหน้าต่าง บานเล่ือน 

มุ่งลวด ด้วยกระจกและอลูมิเนียม

69/3  หมู่ท่ี 2 ต.น้ าคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,631 0215563002126 บจ.พีพีเอ็น บิลเล่ียน ซัพพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ

ตามสัญญาจ้าง

47  หมู่ท่ี 4 ต.น้ าคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,632 0215563002134 บจ.ทีแอนด์จี  พาวเวอร์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ร้ือถอน 

ออกแบบ น่ังร้านมาตราฐาน BS EN 

12811-1 British standard และNASC 

Cods

108/28  หมู่ท่ี 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,633 0215563002169 บจ.เอสเซ่ สปอร์ต จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47630 การค้ารองเท้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬาทุก

ประเภท

2/21  ถนนสมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,634 0215563002185 บจ.พี เอส พี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างโรงงาน โกดัง งานเดินท่อ

ต่าง ๆ ในโรงงาน

108/80  หมู่ท่ี 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,635 0215563002223 บจ.เอ.ซี.เค.แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายแอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุก

ชนิดรวมท้ังอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

214/2  หมู่ท่ี 7 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,636 0215563002304 บจ.เตียงเฮง (ประเทศไทย) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า อาหารสด 9/9  หมู่ท่ี 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,637 0215563002312 บจ.วันทูวันช็อป (ไทยแลนด์) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองตกแต่งเส้ือผ้า ส าหรับบุรุษ สตรี เช่น

 เส้ือ กางเกง ชุดกีฬา และอ่ืนๆ

210/14  หมู่ท่ี 7 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,638 0215563002321 บจ.ซัคเซส ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการบริหารหน้ี 

ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน ทรัพย์สิน น า

เจ้าหน้าท่ียึดทรัพย์ บังคับคดี

26/8  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,639 0215563002401 บจ.บีเอ็นอี โกลบอล จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       52291 ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 100/7  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,640 0215563002410 บจ.เอส โอ คอมเมิร์ซ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       38300 การค้า บริการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเค้ิล 

รับซ้ือขาย ขยะทุกประเภท เหล็ก เศษ

เหล็ก ข้ีเล่ือยไม้

53/19  ถนนทางไผ่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,641 0215563002487 บจ.เอ็นทีพี ครีเอท จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

99/188  หมู่ท่ี 1 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,642 0215563002622 บจ.บัวสิริ โกลบอล จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าขาย

อาหารเสริมทุกประเภท

111/140  หมู่ท่ี 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,643 0215563002703 บจ.จิรศักด์ิ เซอร์วิส แอร์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขายส่ง ขายปลีก แอร์

รวมท้ังการติดต้ัง

10/63  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,644 0215563002738 บจ.นพคุณศิริการ ออโต้เพนท์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการซ่อมบ ารุงยานยนต์ การ

เคาะ การปะผุ การพ่นสี

12  ถนนสัมฤทธ์ิ ต.ปากน้ า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,645 0215563002959 บจ.แม็กน่ัม เทรดด้ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46204 ซ้ือมา-ขายไป ค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์แช่

แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสด

 อาหารแห้ง เคร่ืองปรุงรส

126/1  ถนนหลังวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,646 0215563002991 บจ.ทาซา 168 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46103 น าเข้าส่งออกและจัดจ าหน่ายสินค้า 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์ เสริมอาหาร 

สินค้าอุปโภค บริโภค

1/144  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,647 0215563003025 บจ.ศักดา แอนด์ กระต่าย คาร์ 

ออดิโอ ซาวด์ ซิสเต็ม โปรดักส์ 3 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์

เคร่ืองเสียงรถยนต์และอุปกรณ์ประกับ

ยนต์ทุกชนิด

85/12  ถนนจันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,648 0215563003041 บจ.ช้อนทอง เทรดด้ิง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการซ้ือเคร่ืองมือแพทย์และ

เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐและ

เอกชน

67/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,649 0215563003084 บจ.อาร์ที แอสเซ็ท ดีเวลล้อปเม้นท์

 จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ให้

เช่าแบบลิสซ่ิง เช่าช่วง ให้เช่า ถือ

กรรมสิทธิ ครอบครอง

126/149  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,650 0215563003173 บจ.วอช เมท ระยอง ระยองวิทย์ 

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการให้บริการซักอบรีดเส้ือผ้า 

ร้านสะดวกซักโดยเคร่ืองซักผ้าชนิดหยอด

เหรียญอัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

64/48  ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,651 0215563002533 บจ.ขยันดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด ให้แก่คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

40/10  หมู่ท่ี 1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100

3,652 0213563000636 หจ.ชาติชาย คอนสตรัคช่ัน 5/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 10  หมู่ท่ี 2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,653 0213563000792 หจ.ชัยยนต์กาญจน์ 19/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ 

รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด

401/11  หมู่ท่ี 3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,654 0215563002339 บจ.เวอร์จิเนีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการซ้ือขาย ประกอบ ติดต้ัง 

เฟอร์นิเจอร์ ทุกประเภท

31/3  หมู่ท่ี 1 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,655 0215563002916 บจ.เอสดี แลนด์ แอนด์ พรอป

เพอร์ต้ี จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

12/39  ถนนเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,656 0215563002941 บจ.ยางงาม ทรายสวย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายทรายทุก

ชนิด ตลอดจนรับดูดทราย ล้างทราย และ

รับถมปรับพ้ืนท่ีต่าง ๆ

199/9  หมู่ท่ี 5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,657 0215563003092 บจ.เคซีเอ็น คอมเมิร์ซ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้สออนไลน์ สินค้า

อุปโภค บริโภค เช่น อาหารแห้ง อาหารสุ

นัก อาหารแมว เป้นต้น

238  หมู่ท่ี 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,658 0215563002461 บจ.เอ็นโอพี เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ความปลอดภัยเช่น หมวกนิรภัย แว่นตา

นิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย รวมถึง

อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองในโรงงาน

อุตสาหกรรม

39/4  หมู่ท่ี 2 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3,659 0215563002801 บจ.เอสพี โซไลท์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน โดย

น าท่ีดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อย

เพ่ือขาย ให้เช่า หรือ จ าหน่าย ซ้ือ-ขาย 

อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

19  หมู่ท่ี 1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3,660 0213563000725 หจ.วิไลทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 ซัพพลาย

13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

46/144  หมู่ท่ี 5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,661 0213563000849 หจ.ชรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 23/3/2563 1,000,000       43210 ติดต้ัง ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้า 136/59  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,662 0213563000873 หจ.เดอะค็อปคอมโพสิต (โคราช) 24/3/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังแผ่น

อลูมิเนียมคอมโพสิต ท้ังภายในและ

ภายนอก

5/91  หมู่บ้าน โครงการบ้านเอ้ืออาทร 

หมู่ท่ี 5

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,663 0215563002193 บจ.ไอเดีย อิเล็คทริคคอล ซัพพลาย

 แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังและซ่อมบ ารุง ตู้

คอลโทรลไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทุก

ประเภท

192/38  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,664 0215563002207 บจ.ฟีนิกซ์ 2020 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 176/7  หมู่ท่ี 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,665 0215563002274 บจ.เพาเวอร์ คอนทินิว เมคานิกส์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองมือและ

ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการวิศวกรรมทุก

ประเภท โยธา ไฟฟ้า เคร่ืองมือกล เคมี

128/4  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,666 0215563002347 บจ.บีทูบี แบรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าส าหรับอุปโภคและบริโภค

ทุกประเภท

99/88  หมู่ท่ี 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,667 0215563002495 บจ.ซิกซ์ทีไนน์ เดคอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการบริการน าเข้า และ

จ าหน่ายสินค้าส าหรับอุปโภคและบริโภค

ภายในบ้าน ท่ีพักอาศัย ทุกประเภท

52/6  หมู่ท่ี 6 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,668 0215563002525 บจ.ฮิลโก้ เอเชีย จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองยนต์ เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองมือช่าง

90/18  หมู่ท่ี 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,669 0215563002576 บจ.มิส พี ทราเวล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการน าเท่ียวท้ัง

ภายในและต่างประเทศ รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

57  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,670 0215563002584 บจ.คันธทรัพย์ โค๊ตต้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       25119 ผลิต ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีโครงสร้างเป็น

โลหะ

61/67  หมู่ท่ี 4 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,671 0215563002606 บจ.มิส พี กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่ม 

รองเท้า นาฬิกา เคร่ืองประทับ กระเป๋า 

น้ าหอม สินค้าอุปโภค ปลัก ส่ง น าเข้า 

และส่งออก รวมท้ังภายในและภายนอก

ประเทศท่ีเก่ียวข้อง

57  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,672 0215563002614 บจ.นายช่างวิศวกรรม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม 

ออกแบบ ค าณวร และตรวจสอบงาน

ก่อสร้างท าการตลาดผ่านส่ือต่าง ๆ ส่ืออน

ไลน์ เว็ปไวต์โซเชียวมีเดียต่าง ๆ

135/11  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,673 0215563002746 บจ.ไลก้า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมางานทุกชนิด 9/61  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,674 0215563002924 บจ.โปร เนิร์ส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       86901 ประกอบกิจการ ให้บริการทีมพยาบาล

ประจ าโรงงาน สถานพยาบาล และงาน

กิจการรมต่างๆ

129/28  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,675 0215563003068 บจ.บ.ธรรมเสถียร 2020 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       77109 ประกอบกิจการให้เช่ารถสิบล้อ รถหกล้อ 

แม็คโค รถบด รถตักหน้าขุดหลัง และ

เคร่ืองจักรหนักทุกชนิด

9/10  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,676 0213563000717 หจ.ฟอร์สอัปเดต 13/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และ

ช้ินส่วนอิเล็ทรอกนิกส์และเคร่ือมือส่ือสาร

615/5  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,677 0213563000814 หจ.ทองวิเชียร  ธุรกิจ 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

รวมท้ังรับงานโยธาทุกประเภท

681/15  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,678 0213563000881 หจ.ภูวดินทร์ ทรานสปอร์ต 27/3/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร

ท้ังทาบกและทางน้ า ทางอากาศ ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศและระหว่าง

ประเทศ

999/203  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,679 0215563002118 บจ.ปลวกแดง การาจ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถยนต์เก่าใหม่ 

พร้อมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

144  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,680 0215563002436 บจ.ณฐพร เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ อะไหล่ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

166/96  หมู่ท่ี 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,681 0215563002509 บจ.เควายเอส  โปรดักส์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บ ารุงร่างกาย 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และดูแลผิว

83/167  หมู่ท่ี 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,682 0215563002568 บจ.เอพีพีพี พลัส จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ รถรับจ้างขนส่งฯลฯ

99/12  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,683 0215563002690 บจ.เอ็นชัวร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย

 สถานท่ีท าการ-งานก่อสร้าง

88/618  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,684 0215563002860 บจ.เภสัชวิทยา จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

ยารักษาโรค ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

23/5  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,685 0215563002878 บจ.เจริญศิริ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไปทุก

ประเภท

13/171  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,686 0215563002932 บจ.ที.ซี. พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

อะไหล่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเคร่ืองวัด

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือช่าง

205/277  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,687 0215563003076 บจ.เคฟู้ดส์8789 จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46102 เป็นตัวแทน จัดจ าหน่ายอาหารแช่แข็งทุก

ประเภท รวมถึงบริการจัดท าพร้อมบริโภค 

เช่น ลูกช้ิน ปลีก-ส่ง

999/152  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,688 0215563003114 บจ.เอ็นที เซส เซอร์วิส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก

ชนิด

888/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,689 0215563003122 บจ.เบสท์พ้อยท์ แมชชีน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการกลึง กัดเช่ือม ผลิต

ช้ินส่วนอะไหล่ทุกประเภท

939/142  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,690 0215563003157 บจ.๙  รับสร้างบ้าน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 555/7  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,691 0215563003181 บจ.วอช เมท ระยอง สะพานส่ี 

จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       96201 ให้บริการซักอบรีดเส้ือผ้า ร้านสะดวกซัก

โดยเคร่ืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ

อัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

60/86  หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,692 0213563000644 หจ.ทูบี แอร์ แอนด์ อิเลคทริค เอ็น

จิเนียร่ิง

6/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการบริการ  ติดต้ังล้าง ซ่อม 

ระบบเคร่ืองปรับอากาส แอร์บ้านอละ

อุตสหกรรม

3/3  ซอย15 (ถนนราษฎร์บ ารุง) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,693 0213563000661 หจ.ลัคก้ีซี เซอร์วิส 9/3/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจการให้บริการขนถ่าย จัดเก็บ 

บ าบัด คัดแยก ก าจัด ขยะทุกประเภทบน

เรือทุกชนิด

34/7  ถนนหัวน้ าตก ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,694 0215563002240 บจ.ปิโตรอินเตอร์เทค จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด

ภายใน ของอุปกรณ์การผลิต ปิโตรเคมี

และปิโตรเลียมด้วยเคมีชีวภาพ

491/7  ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,695 0215563002266 บจ.เอสพี เทรดด้ิง 2465 จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรท 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

101/86  หมู่ท่ี 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,696 0215563002291 บจ.ดูดี 1977 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย ทุกชนิด

19/15  หมู่ท่ี 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,697 0215563002363 บจ.วีค้า แฟช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 18/35  หมู่บ้าน ฉัตรพงษ์เพลส ถนน

คลองน้ าหู

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,698 0215563002380 บจ.วอช เมท เทรดด้ิง จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการให้บริการซักอบรีดเส้ือผ้า 

ร้านสะดวกซ้ือ ดดยใช้เคร่ืองซักผ้าชนิด

หยอดเหรียญอัตโนมัติ

88/26  หมู่ท่ี 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,699 0215563002754 บจ.นิธิศธนาตย์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       86201 คลีนิคเวชกรรม 1/4  ซอย12 ถนนราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,700 0215563002762 บจ.กฤษชญา จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานและงาน

ก่อสร้าง

6/40  หมู่ท่ี 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,701 0215563002771 บจ.อัญญ์ชิสา 15 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายแบตเตอร่ี น้ ากล่ัน

 น้ ามันเคร่ือง และอะไหล่รถยนต์ทุก

ประเภท

6/40  หมู่ท่ี 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,702 0215563002843 บจ.กวาง คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       29102 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

แบบจ าลอง Model ยานพาหนะและส่ิง

ปลูกสร้างทุกประเภท

5/1  ซอยหลังวัด ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,703 0215563002851 บจ.สามสิบเอ็ดเซอร์วิสแอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างท่ัวไป รับจ้างท า

ของ และรับเหมาค่าแรง ตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทและผู้ว่าจ้า โดยมิใช่กิจการ

จัดหางาน

31/110  ถนนหนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,704 0215563002886 บจ.ทีเอ็ม ออโต้ช็อป2020 จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

รถยนต์ ช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด เช่น

 ล้อ ยาง เบาะ เคร่ืองเสียง

9/88  ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,705 0215563002894 บจ.เซอร์เทค โซลูช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

7/137  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,706 0215563002983 บจ.แอม แอนด์ เอเธนส์ เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       46103 กิจการ ตัวแทน จ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค เช่น อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง 

ผลตภัณฑ์ท าความสะอาด

8/24  ถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,707 0215563003009 บจ.ทองมา  ทวีทรัพย์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมค์

9/42  ซอยมิตรประชา ถนนชากกลาง-

มิตรประชา

ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,708 0215563003017 บจ.พรพลอยระพีร์  เซอร์วิส จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการรับซ่อมบ ารุงรักษา คลีนน่ิง

 เคมีคอล ในโรงงานอุตสาหกรรม

9/84  ซอยประชาช่ืน ถนนเนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,709 0215563003106 บจ.คลีน ดี เซอร์วิส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด

และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรม ใน

งานอุตสาหกรรมทุกประเภท

188/97  ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,710 0215563003149 บจ.ทรัพย์รุ่งเรือง เทค แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม โรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาสัย สถานท่ีท างาน สะพาน

55/8  ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,711 0215563003165 บจ.วอช เมท ระยอง ตลาดหมอ

ดิษฐ์ จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       96201 การให้บริการซักรีดเส้ือผ้า ร้านสะดวกซ้ือ 

โดยเครืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ

อัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

4/195  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,712 0215563003190 บจ.เอสซีพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับน้ าน้ ามันและก๊าซ

147/7  ซอยคีรี ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,713 0213563000601 หจ.บุญยินดี978 ซัพพลาย เอ็นจิ

เนียร่ิง

4/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการงานรับเหมาโครงสร้าง

เหล็กและจัดหาแรงงานโดยมิใช่กิจการ

จัดหางาน

79/29  หมู่ท่ี 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,714 0213563000628 หจ.ผลิตทรัพย์ร่ ารวย 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ 

ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ สะพาน เข่ือน

63/4  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,715 0215563002398 บจ.ดี - เด่น - ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดต้ัง ซ่อม

บ ารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

ระบบออโตเมช่ัน ระบบดับเพลิง

50  หมู่ท่ี 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,716 0215563002452 บจ.รักษาความปลอดภัย เพ็ชร

รัตน์การ์ด จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย 244/21  หมู่ท่ี 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,717 0215563002550 บจ.ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ่ โคออพเปอ

เรช่ัน จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

88/88  หมู่ท่ี 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,718 0215563002665 บจ.บุญชัย 2020 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       77109 ประกอบกิจการ ให้บริการและเช่า รถ

ขนส่ง รถบรรทุก รถเฮียบ รถยนต์น่ัง รถ

เครน รถแบคโฮ รถโฟร์คลิฟ

99/3  หมู่ท่ี 3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,719 0215563002673 บจ.ศรีธาราวนิช พร๊อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบธุรกิจปลูกสร้าง อาคาร บ้านพัก

อาศัย จ าหน่ายพร้อมท่ีดิน

148/1  หมู่ท่ี 7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,720 0215563002711 บจ.ถ่ินฐาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 ตกแต่ง อาคาร ท่ีพักอาศัย ทุกประเภท 

รวมท้ัง ถนน ฯลฯ

58  หมู่ท่ี 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,721 0215563002819 บจ.เอ.อาร์.ดี.ซัพพลาย แอนด์ ดี

วีล็อปเม้นท์ จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังเก่ียวกับระบบ

ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศส่ือสาร

5/14  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,722 0215563002975 บจ.เมน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบโครงสร้าง

เหล็กท่ัวไป งานระบบท่อ งานถัง งาน

ซ่อมบ ารุง

8/17  หมู่ท่ี 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,723 0215563002215 บจ.เค.พี.  999 ก่อสร้าง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

191  หมู่ท่ี 7 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

3,724 0215563002444 บจ.แอปเปิลออฟฟิเชียลสโตร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์การส่ือสาร โทรคมนาคม

160  หมู่ท่ี 4 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

3,725 0213563000806 หจ.สัตยาพร 19/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการงานรับเหมาทุก

ประเภท เช่นงานก่อสร้าง งานต่อท่อ และ

 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

93/3  หมู่ท่ี 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

3,726 0215563002835 บจ.ระยอง แอคเซส โซลูช่ัน จ ากัด 23/3/2563 600,000         71102 ประกอบกิจการค านวณออกแบบ งาน

เขียนแบบ งานตรวจสอบและรับรองการ

ติดต้ังน่ังร้านทุกชนิด ด้านวิศวกรรมโยธา

52/9  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,727 0213563000857 หจ.กันเอง  โฟน 24/3/2563 500,000         46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ือง

โทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือส่ือสาร 

อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท้ังส่งและปลีก

1/6  หมู่ท่ี 3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100

3,728 0213563000865 หจ.ช๊อปโมบายล์ 19 24/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ือง

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ กล้อง

ถ่ายรูปและอุปกรณ์ต่าง ๆท้ังส่งและปลีก

ทางออนไลน์

1/7  หมู่ท่ี 3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100

3,729 0213563000652 หจ.เอส.ที.กระจ่างศรี 6/3/2563 500,000         46695 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายวัสดุใช้

แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 

เศษวัสดุเหลือใช้

5/2  หมู่ท่ี 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3,730 0213563000679 หจ.เอ็มเคเอสแอนด์อี เอ็นจิเนียร่ิง 9/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการ รับเหมาติดต้ัง ซ่อมบ ารุง 

ระบบไฟฟ้า และงานด้านวิศวกรรม ทุก

ชนิด

34/5  ถนนราษฎร์บ ารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,731 0213563000741 หจ.หอมปากหอมคอ 16/3/2563 500,000         46318 ประกอบกิจการการค้า ชา กาแฟ เมล็ด

กาแฟ เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ทุกชนิด และ 

จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ร้าน

กาแฟ ทุกชนิด

363  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,732 0213563000784 หจ.พรภัชชา เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย

19/3/2563 500,000         46599 การค้า อุปกรณ์เซฟต้ีทุกชนิด 55/269  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,733 0213563000598 หจ.สุดท่ีรัก นัมเบอร์วัน บิซิเนส 3/3/2563 400,000         69100 ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บุคคล

ธรรมดา ร้านค้าท่ัวไป ท่ีเก่ียวข้องในการ

จดทะเบียนทุกประเภท

135/29  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3,734 0213563000776 หจ.ดีทูเอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 18/3/2563 300,000         43210 ประกอบกิจการ รับเหมาติดต้ังวางระบบ

ไฟฟ้า ระบบควบคุมในกระบวนการผลิต 

ระบบควบคุมความปลอดภัย

8/10  ซอยเกาะพรวด ถนนจันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,735 0213563000709 หจ.ชาวสวน ออร์แกนิค 13/3/2563 200,000         46209 จ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรม พืชผัก ผลไม้ 34/2  หมู่ท่ี 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,736 0213563000687 หจ.ลิตเต้ิลนารา คอนสตรัคช่ัน 10/3/2563 200,000         43909 ประกอบกิจการรับจ้างสร้างสระว่ายน้ า 189/9  หมู่ท่ี 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3,737 0225563000409 บจ.หง ก่วง ไท่ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       47213 ประกอบกิจการจ าหน่ายผักและผลไม้ทุก

ชนิด

519  หมู่ท่ี 1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

3,738 0225563000484 บจ.ไทยซ่ิงยู่น จ ากัด 18/3/2563 4,000,000       46209 ประกอบกิจการส่งออกพืชผลทางการ

เกษตรทุกชนิด

45/15  หมู่ท่ี 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3,739 0225563000441 บจ.ไทย ซิง ฟา จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจการ ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 

จัดหา แปรรูป ทุเรียน ทุกชนิดทุกสายพันธ์ุ

 ผลไม้ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง รับ

บรรจุแพ็คทุเรียน ตามออร์เดอร์ของลูกค้า

 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

80  หมู่ท่ี 12 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3,740 0223563000270 หจ.เอกศักด์ิเจริญยนต์จันทบุรี 27/3/2563 1,000,000       45401 ซ้ือมาขายไปรถจักรยานยนต์มือสอง 30/194  หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,741 0225563000395 บจ.ดีอาร์เคพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท างาน ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

34/9  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,742 0225563000417 บจ.ลายไทย เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการ จ าหน่าย-ส่งออก วัสดุ 

อุปกรณ์ ของตกแต่งบ้าน ของตกแต่งร้าน 

ทุกชนิด

79/65  หมู่ท่ี 13 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,743 0225563000450 บจ.ก่อสร้างเทวดา จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมท้ัง

รับงานโยธาทุกประเภท

79/63  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,744 0225563000492 บจ.มิวร่า เนเชอรัลไทย จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1071  ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,745 0225563000425 บจ.เจริญรัตน์ อินเตอร์ฟรุ๊ต จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้ 1/4  หมู่ท่ี 9 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

3,746 0225563000506 บจ.ภูมิ เนเชอรัล แอนด์ โค จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีท ามา

จากธรรมชาติและสมุนไพร

94  ถนนเทศบาลสาย 2 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

3,747 0225563000433 บจ.เดอะเพียร์  แมเนจเม้นท์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

9/9  หมู่ท่ี 7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3,748 0223563000237 หจ.ตัวดี 168 12/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง

ห้อง D.00 เลขท่ี 131  หมู่ท่ี 4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 22140

3,749 0225563000522 บจ.อลินดา ซัพพลาย จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า จัดหาวัตถุดิบเพ่ือผลิต

เคร่ืองส าอาง และขายเคร่ืองส าอาง

43/17  หมู่ท่ี 3 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

3,750 0225563000387 บจ.เอ.เอ็ม. บารมี ซัพพลาย จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการจ าหน่ายหญ้าเทียมทุกชนิด

 พร้อมบริการติดต้ัง

69/2  หมู่ท่ี 7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

3,751 0213563000822 หจ.วสันต์ อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียร่ิง 20/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารและนอกอาคาร บ้าน อาคาร

 โรงงาน อ่ืนๆ พร้อมท้ังรับให้ค าปรึกษา 

ออกแบบระบบไฟฟ้าครบวงจร

67/2  หมู่ท่ี 2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160

3,752 0215563003033 บจ.ทองศิริ พาราวู๊ด จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการจ าหน่าย ไม้แปรรูป จาก

ไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ ทุกชนิด

17/2  หมู่ท่ี 7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160

3,753 0225563000476 บจ.เบสท์ เอ็กซ์เพรส จันทบุรี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง

และขนถ่าย รวมถึงการให้บริการระวาง

ขนส่งและบริการขนส่งด่วนพิเศษของ

บุคคลและสินค้า

257/7  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

3,754 0225563000468 บจ.ที.เอส.บี. รุ่งเรือง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

 อุปกรณ์และเคร่ืองจักรทางการเกษตร

271/1  หมู่ท่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

3,755 0225563000514 บจ.ประสงค์ผลไม้ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายส่งผลไม้ 54/5  หมู่ท่ี 4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

3,756 0223563000245 หจ.ป คลีนน่ิง 16/3/2563 500,000         81100 ประกอบธุรกิจในด้านการรักษาควม

สะอาดและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

2/2  หมู่ท่ี 9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,757 0223563000288 หจ.นราธิป  2020 27/3/2563 400,000         56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม

ชา กาแฟ

9/20  ถนนเทศบาลสาย 9 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3,758 0223563000253 หจ.เดอะยูเอสเอ.สตูดิโอ 18/3/2563 100,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 71/1  หมู่ท่ี 2 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,759 0223563000261 หจ.เดอะยูเอสเอ.ฟาร์ม 18/3/2563 100,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 71/1  หมู่ท่ี 2 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3,760 0235563000255 บจ.แจ่มซีฟู้ด คาเฟ่ จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม

314/10  หมู่ท่ี 7 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,761 0233563000083 หจ.เค.มอเตอร์ไบค์ (หนองเสม็ด) 9/3/2563 3,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

มือหน่ึง และมือสอง

323/19,323/20,154/6  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,762 0235563000271 บจ.สิบตะวันมอเตอร์(ตราด) จ ากัด 9/3/2563 3,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

มือหน่ึงและมือสอง

124/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,763 0233563000091 หจ.เค.มอเตอร์ แสนตุ้ง 9/3/2563 3,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

มือหน่ึง และมือสอง

394/3-4  หมู่ท่ี 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

3,764 0235563000263 บจ.พี.ดี ตราด ฟู๊ด จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       47213 ประกอบกิจการจ าหน่าย ปลีก ส่ง น าเข้า

ส่งออก สินค้าสดและสินค้าแปรรูป ผัก 

ผลไม้ ทุกประเภท

52  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,765 0235563000247 บจ.โรโดส อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ท่ีพักตากอากาศ

และด าเนินการส่วนท่ีเก่ียวข้อง

31/1/1  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

3,766 0235563000336 บจ.ไลท์เฮ้าส์ คลับ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       47221 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด

38/4/13  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

3,767 0235563000328 บจ.ประจวบศรีเจริญฟาร์ม จ ากัด 26/3/2563 1,500,000       03211 ประกอบกิจการเล้ียงปลาเก๋า ส่งออก

ประเทศกัมพูชา

128  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วงน้ าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,768 0233563000105 หจ.วิสุทธิแพทย์ ออยล์ 13/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง 370  หมู่ท่ี 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3,769 0235563000280 บจ.ซี ซัน ลอนดร้ี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการ ให้บริการรับซักรีดผ้า ทุก

ชนิด

9/15  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

3,770 0235563000301 บจ.เกษตรไทยรุ่งเรือง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยเกร็ด

 ยารักษาและยาป้องกันโรคพืช

62/1  หมู่ท่ี 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

3,771 0235563000298 บจ.ตราดเบิกบาน จ ากัด 13/3/2563 200,000         79909 ประกอบกิจการให้บริการรับจอง ห้องพัก 

เรือโดยสาร แพคเกจท่องเท่ียวและกิจการ

รมนันทนาการ

175  หมู่ท่ี 7 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130

3,772 0235563000310 บจ.ออร์แกนิคตราด วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม จ ากัด

20/3/2563 187,000         46209 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายผลผลิต

เกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป 

อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง

93/56  หมู่ท่ี 9 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

3,773 0233563000113 หจ.ทะเลตราด 30/3/2563 100,000         10299 ประกอบกิจการผลิตสินค้าอาหารทะเล

แปรรูป

1  หมู่ท่ี 2 ซอยยุติธรรม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,774 0245563001073 บจ.บางกอกไดอิเล็ค จ ากัด 19/3/2563 20,000,000     71209 รับจ้างทดสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 39/1  หมู่ท่ี 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

3,775 0245563000883 บจ.สายพิณทูคาร์ จ ากัด 2/3/2563 10,000,000     45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถยนต์เก่า 

ประเภทรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถเพ่ือการ

พาณิชย์ รถขนาดเล็กท่ีคล้ายกันทุกชนิด

89  หมู่ท่ี 6 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3,776 0245563000981 บจ.พีทีเอส.คอนสตรัคช่ัน1966 

จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 15/47  หมู่ท่ี 13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,777 0245563001162 บจ.อนาวินทร์ อิเลคทริค 984 จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

25/1  หมู่ท่ี 12 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,778 0245563000972 บจ.เจริญชัยโภคภัณฑ์ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ 

จ าหน่ายเวชภัณฑ์

79/20  ซอย7 (ถนนราษฎรอุทิศ) ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3,779 0245563001103 บจ.สไมล์ โปร ด๊ัค จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       01463 ประกอบธุรกิจเล้ียงและรับจ้างเล้ียง สัตว์

ปีกประเภท เป็ด ไก่

88  หมู่ท่ี 6 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

3,780 0245563001111 บจ.เอช วาย แพ็คเกจจ้ิง จ ากัด 25/3/2563 4,000,000       22220 ประกอบกิจการบริการผลิต ออกแบบ 

จ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ แก้ว 

รวมถึงบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากแก้ว

48/4  หมู่ท่ี 9 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,781 0245563001154 บจ.กู๊ด ดีล ฟู๊ดส์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       47211 ประกอบกิจการค้าช้ินส่วนหมู ช าแหละ 

ไก่ช าแหละ เป็ดช าแหละ รวมท้ังเคร่ืองใน

21/21  หมู่ท่ี 3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,782 0245563001057 บจ.ภุมรินทร์ คอนสทรัคท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างปรับท่ีดิน ถมท่ีดิน 

ด้วยหิน ดิน ทราย และลูกรัง

1/1  หมู่ท่ี 3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3,783 0245563000948 บจ.เอพีดี เวลธี 56 จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรม ให้แก่ 

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

  และองค์การของรัฐ

62  หมู่ท่ี 10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

3,784 0245563001146 บจ.ประสานเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

27/3/2563 1,500,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมบ ารุงรักษา 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรอ่ืนๆ  ท่ีไม่ใช่

เคร่ืองยนต์ของยานยนต์

48/6  หมู่ท่ี 7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3,785 0243563000334 หจ.จิรโชติ  คอนกรีต 4/3/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

คอนกรีต ผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์จาก

คอนกรีต ปูนซีเมนต์และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน

งานก่อสร้าง

6/5  หมู่ท่ี 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,786 0243563000393 หจ.เนตรนาคราช คอนสตรัคช่ัน 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 80  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,787 0245563000905 บจ.โรเซ็ตต้า คอฟฟ่ี โรสเตอร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46318 ธุรกิจกาแฟครบวงจร 30/42-43  หมู่ท่ี 5 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,788 0245563000999 บจ.เค เอ็ม จี โกลเบิล จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค เป็นตัวแทนจ าหน่าย ขายปลีก 

ขายส่ง สินค้าผ่านตัวแทน

20  หมู่ท่ี 13 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,789 0245563001006 บจ.เอ็มอี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ ออกแบบและติดต้ัง ซ่อม

บ ารุง จัดหาและจ าหน่ายระบบไฟฟ้าและ

เคร่ืองกล

99/251  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,790 0245563001031 บจ.เอ็ม พลัส แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิส

 จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย

ทางบัญชีทางวิศวกรรม

4/49  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,791 0245563001049 บจ.อีซีดีเอ็ม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       72101 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง

ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

22  หมู่ท่ี 5 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,792 0245563001138 บจ.นิติบดี เนอร์สซ่ิงแคร์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตหรือขาย ผลิตภัณฑ์ท่ี

ใช้พลังงานทดแทนอ่ืนๆ

1108  ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,793 0245563001189 บจ.2020 พลัส จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายปลีกเส้ือผ้า เคร่ือง

แต่งกาย และส่วนประกอบของเคร่ืองแต่ง

กาย

24  หมู่ท่ี 20 ถนนสุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,794 0245563000956 บจ.พัฒนกิจ การยาง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายล้อแม็กซ ยาง

รถยนต์ ทุกชนิด รับต้ังศูนย์ถ่วงล้อ เปลียน

ยาง ปะยาง รถยนต์ทุกชนิด

65/4  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3,795 0245563001022 บจ.ภัสสร เรียลเอสเตท (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเปล่าเพ่ือ

จ าหน่าย จัดสรรบ้านเด่ียว บ้านแฝด หรือ

ทาวน์เฮาส์ พร้อมท่ีดิน

97/6  หมู่ท่ี 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3,796 0245563000964 บจ.เอ็น.เอส.2020 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 37  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3,797 0245563001171 บจ.เวอร์เท็กซ์ คอนสตรัคช่ัน พลัส

 จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า ท้ังในและ

นอกอาคาร ส านักงาน หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม

222/85  หมู่ท่ี 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3,798 0245563000930 บจ.กนกทรัพย์ (2020) จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป ชุดกีฬา และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

149/5  หมู่ท่ี 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3,799 0245563001014 บจ.รุ่งเรือง ซัพพลาย จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       10615 ประกอบกิจการโรงงานแป้ง โรงงาน

น้ าตาล โรงงานผลิตอาหาร

40/3  หมู่ท่ี 3 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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3,800 0245563001081 บจ.แฟงเมือง เซอร์วิส จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ ติดต้ัง ส าหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท

80/7  หมู่ท่ี 2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3,801 0245563001090 บจ.เอ็น.พี.ที. โฮม แอนด์ การ์เด้น 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการบริการดูแลและรักษาภูมิ

ทัศน์ ตกแต่ง จัดสวน บ้าน อาคาร โรงงาน

 และการนิคมอุตสาหกรรม

9/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3,802 0243563000377 หจ.ส.สกุลเจริญสตีล 19/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

ก่อสร้าง ทุกชนิด

40  หมู่ท่ี 5 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

3,803 0245563000921 บจ.บ้านโพธ์ิ แล็บ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 เคร่ืองมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ ทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของ

ลูกค้า

2  หมู่ท่ี 3 ต.คลองบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

3,804 0243563000369 หจ.บุญยอด 2020 9/3/2563 1,000,000       81210 การบริการท าความสะอาดท่ัวไปของตัว

อาคาร

136  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

3,805 0245563001065 บจ.พีเอสเจ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร

ส านักงาน

273/8  หมู่ท่ี 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

3,806 0243563000342 หจ.บีเอส บิสซิเนส โซลูช่ัน 5/3/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในงานอุตสาหกรรม

97/11  หมู่ท่ี 12 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

3,807 0245563001120 บจ.ดับบลิวเอที แอคเคาน์ต้ิง 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด

25/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการทางด้านบัญชี การ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกาาด้านภาษี

11/19  หมู่ท่ี 4 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,808 0243563000385 หจ.รุ่งเรือง พีเค เอ็นจิเนียร่ิง 20/3/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ออกแบบ ติดต้ัง 

ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญานไฟ

จราจร อุปกรณ์แอลอีดี โซลาเซลล์ กระจก

โค้ง การ์ดเรลและป้ายสัญญานจราจร

62  หมู่ท่ี 5 ต.บางตลาด อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3,809 0245563000891 บจ.โปรเฟซเซอร์ ฟาร์มาซูติคอล

อินดัสทรี จ ากัด

2/3/2563 500,000         46441 ประกอบกิจการซ้ือขาย ผลิต น าเข้า 

ส่งออก ยารักษาโรค ยาบ ารุง อาหารเสริม 

เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

83/35  หมู่ท่ี 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

3,810 0243563000351 หจ.ทองกรบ้านและสวน 9/3/2563 100,000         81300 ประกอบกิจการจัดท าสวนไม้ประดับ 15  หมู่ท่ี 6 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,811 0245563000913 บจ.สุขสวัสด์ิ ออโต้ พาร์ท จ ากัด 3/3/2563 100,000         25922 ประกอบกิจการรับจ้างกลึง เช่ือมใส โลหะ

ทุกชนิด ซ่อมอะไหล่ เคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์ต่างๆ

60/4  หมู่ท่ี 4 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,812 0242563000015 หส.ไพน์แอปเป้ิล ดีวีลอปเมนท์ 19/3/2563 30,000           58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

20  หมู่ท่ี 2 ซอยฉะเชิงเทราบางปะกง28 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3,813 0255563000611 บจ.เอสพีพี681 สตีล จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะท่ีนอก

กลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

118,119  หมู่ท่ี 10 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

3,814 0255563000671 บจ.เอ เคลม 42 จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       66210 ประกอบกิจการประเมินความเส่ียงภัยและ

มูลค่าความเสียหาย

42/9  หมู่ท่ี 6 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

3,815 0255563000450 บจ.ทรัพย์ไพศาล แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ ากัด

11/3/2563 5,000,000       45101 ซ้ือขายรถยนต์ ท่ีดิน บ้าน ท่ีพักอาศัย 

อาคารชุด

274/9  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,816 0255563000522 บจ.กิตตินันท์ สตีล จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือของเก่าและรับซ้ือ

ของเก่าทุกชนิด

789  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,817 0255563000603 บจ.2446 เฮ้าส์ จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 218/12  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,818 0255563000531 บจ.เจ.เอส.ดี พลาส 1995 จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       38300 ประกอบกิจการฉีดข้ึนรูปพลาสติก ฉีด

ช้ินส่วนพลาสติก แปรรูปเม็ดพลาสติกรี

ไซเคิลเม็ดพลาสติก

353/51 หมู่บ้านสวนพฤกษา ซิต้ี พาร์ค 

หมู่ท่ี 7

ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,819 0255563000468 บจ.ไอโอเอส เฮลท์แคร์ จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       86202 ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์ 62/16  ถนนปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

3,820 0255563000654 บจ.ทรัพย์สุวรรณ อาร์คิเทคท์ จ ากัด 27/3/2563 3,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

509/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,821 0255563000557 บจ.เอ็กซ์ สแควร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 93/1  หมู่ท่ี 17 ต.โพธ์ิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

3,822 0253563000334 หจ.เจเออี เอ็นจิเนียร่ิง 2020 17/3/2563 2,000,000       71102 ออกแบบ เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก 

แบบบ้าน แบบอาคาร

127/182  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,823 0255563000646 บจ.กชมล เรียลเอสเตท จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

คนกลางในการซ้ือ การขายและให้เช่า 

อสังหาริมพทรัพย์

161/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,824 0253563000377 หจ.ดาราพาณิชย์ 2020 30/3/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 91  หมู่ท่ี 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

3,825 0255563000662 บจ.โฮม แอนด์ เฮ้าส์ เอสเซท จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายเคร่ืองแต่งกาย เส้ือ 

รองเท้า เคร่ืองส าอาง ท้ังหน้าร้านและ

ออนไลน์

222/4  หมู่ท่ี 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,826 0253563000296 หจ.นนทรีการไฟฟ้า 9/3/2563 1,000,000       42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและ

สายสัญญาณส่ือสาร

102  หมู่ท่ี 9 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,827 0253563000300 หจ.เอ็มวิช ชัวร์ 9/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 94  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,828 0253563000369 หจ.ซีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 2020 30/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 77/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,829 0255563000387 บจ.อินสไปร์ มาสเตอร์มายด์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต รวมท้ัง

เผยแพร่ส่ือและให้บริการทางส่ือออนไลน์

7  หมู่ท่ี 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,830 0255563000409 บจ.พีออร่า บาย แสงอรุณ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 2ข/78  ถนนอนุกูล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,831 0255563000417 บจ.ดับบลิวเอเอฟ ฟาร์มม่ิง จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       01500 ประกอบกิจการท าฟาร์มผสมผสาน 289  หมู่ท่ี 7 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,832 0255563000506 บจ.พิมพ์คูณเพ่ิมทรัพย์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46695 ประกิบกิจการค้าของเสีย  และเศษวัสดุ

เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

54/1  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,833 0255563000492 บจ.เกียวหวานการก่อสร้าง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างทุกชนิด

40  หมู่ท่ี 6 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

3,834 0253563000261 หจ.มากล้น การช่าง 5/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 579  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,835 0253563000318 หจ.สมยศ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 9/3/2563 1,000,000       33200 การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและ

อุปกรณ์

11  หมู่ท่ี 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,836 0253563000351 หจ.ศิริโชค เซอร์วิส 999 25/3/2563 1,000,000       42901 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่ิง

อ านวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ

โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในน้ า

180  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,837 0255563000395 บจ.304วีไอพี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบธุรกิจการติดต้ังระบบระบาย

อากาศ

123/9  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,838 0255563000433 บจ.นิวทริไรซ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46209 ขายปลีก และส่งสินค้าเกษตรแปรรูป 88  หมู่ท่ี 4 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,839 0255563000441 บจ.ภัทรพน 2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

337  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,840 0255563000476 บจ.โกรว์ อัพ กรีน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจการขายส่งดอกไม้ต้นไม้และ

เมล็ดพันธ์ุพืช

48/1  หมู่ท่ี 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,841 0255563000484 บจ.แก้วทวี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

352/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,842 0255563000514 บจ.มิลินอินดัสทรี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46594 การขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านักงาน

525/235  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
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3,843 0255563000549 บจ.สยาม ดีดี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุส้ินเปลือง 

อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง เก่ียวกับส านักงาน

ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้อง

วงจรปิด

62  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,844 0255563000581 บจ.ซีเอส-เทค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

71/13  หมู่ท่ี 6 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,845 0255563000590 บจ.ซีแอนด์เอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล 

เซอร์วิส จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       33200 การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและ

อุปกรณ์

169/533  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,846 0255563000620 บจ.สามารถ โฮลด้ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       24320 การหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 3/1  หมู่ท่ี 5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,847 0255563000638 บจ.โกลเด้น อีเก้ิล วู๊ด โปรดักส์ 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป

ข้ันต้น

293  หมู่ท่ี 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,848 0253563000253 หจ.ว.เวนิช งานตีเส้นจราจร 4/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 10  หมู่ท่ี 5 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

3,849 0255563000425 บจ.ส.สมชาย การก่อสร้าง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

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

3,850 0253563000245 หจ.เอ็น พี เจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน 2020

2/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 539/1  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

3,851 0255563000565 บจ.เจเอเชียอินเตอร์เทรด จ ากัด 18/3/2563 999,999         46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 134/82  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

3,852 0253563000288 หจ.เชาวนะ 2020 9/3/2563 500,000         77101 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซ่ิงยานยนต์

ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถ

ขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

23  หมู่ท่ี 1 ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

3,853 0253563000326 หจ.โคลเวอร์ เวลท์ 17/3/2563 500,000         49339 ประกอบธุรกิจรับขนส่งเคร่ืองมือทางการ

แพทย์

208/108  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,854 0253563000270 หจ.เซอร์วิส มายด์888 6/3/2563 400,000         66210 ประกอบกิจการประเมินความเส่ียงภัยและ

มูลค่าความเสียหาย

266  หมู่ท่ี 11 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,855 0253563000342 หจ.สุคนธ์ (2020) ทรานสปอร์ต 18/3/2563 350,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

234/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,856 0253563000237 หจ.กรชุดา ยูคา ซัพพลาย 2/3/2563 200,000         01301 ประกอบกิจการท าสวนไม้ประดับ 44  หมู่ท่ี 11 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

3,857 0255563000573 บจ.เอ ทู บิซ โซลูช่ัน จ ากัด 18/3/2563 100,000         70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

235  หมู่ท่ี 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

3,858 0263563000083 หจ.พงษ์ศกรองครักษ์ปิโตรเลียม 6/3/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 202  หมู่ท่ี 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,859 0263563000091 หจ.เอ 3 พี โลจีสติกส์ 10/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

86  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

3,860 0265563000247 บจ.โกโก้ กรีน เทค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบจัดสวน

 และดูแลสวนครบวงจร รวมท้ังจัด

จ าหน่ายอุปกรณ์การจัดสวน

411/1  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

3,861 0265563000255 บจ.ชนาพร เทรดด้ิง 2019 จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       01139 ประกอบกิจการเกษตรกรรม 192  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

3,862 0265563000239 บจ.รัชชประภา การบัญชี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี รับตรวจสอบ

บัญชีและให้ค าปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษี

อากร

103/66  หมู่บ้าน องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก หมู่ท่ี 5

ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

3,863 0263563000113 หจ.สวรรยา การค้าเหล็ก 20/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

164  หมู่ท่ี 1 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

3,864 0263563000105 หจ.เคพีแอล โปรดักซ์ ลีดเดอร์ชิพ 12/3/2563 100,000         46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 

ผลิตภณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม 

เวชภัณฑ์ทุกชนิดท้ังปลีกและส่ง

75/1  หมู่ท่ี 2 ถนนนครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

3,865 0265563000221 บจ.ณัฏฐ์ชาญกริชการบัญชี จ ากัด 3/3/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

4/5  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

3,866 0275563000336 บจ.โคกสูงพัฒนา จ ากัด 20/3/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการ สร้างตึกแถว อพาร์

ทเมนท์ เช่า หรือ ขาย

345  หมู่ท่ี 8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

3,867 0273563000261 หจ.รุ่งเรืองสารทิศ เอ็นจิเนียร่ิง 9/3/2563 3,000,000       47593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก

ประเภท

52/1  หมู่ท่ี 7 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

3,868 0275563000352 บจ.ก้านอินทร์  2020 จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       46205 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

กล้วยไม้ เฟ่ืองฟ้า กุหลาบ ชวนชม ลีลาวดี

 ดอกไม้ และไม้ประดับ

335  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,869 0273563000270 หจ.ส.สิริยาภรณ์ 11/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

2/2  ซอย6 ถนนเทศบาล 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

3,870 0273563000326 หจ.ยู-จิน โมบายล์คอมมิวนิเคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

137/1  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

3,871 0275563000271 บจ.ภูคาเฮิร์บ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46900 น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทบ ารุง

ร่างกาย

90  หมู่ท่ี 12 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส
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3,872 0275563000301 บจ.ศักด์ิเจริญ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมา ต่อเติม ซ่อมแซม

 ประปา ไฟฟ้า ถนน อาคาร โรงงาน และ

สาธารณูปโภค ทุกชนิด

226  หมู่ท่ี 16 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

3,873 0275563000328 บจ.เซอร์ติราน  รีไซคล้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       38300 การน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 585  ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

3,874 0273563000253 หจ.น้องเก้า โยธา 3/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 216  หมู่ท่ี 5 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,875 0273563000296 หจ.ชัยวัฒน์ ค้าเหล็ก 2019 11/3/2563 1,000,000       47525 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล็กทุกชนิด 

เคร่ืองมือก่อสร้าง ทุกชนิด

7  ถนนกม 5 ฝ่ังขวาและคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,876 0273563000334 หจ.เทียนหอม 2020 23/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

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 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมสวยเสริมความ

งาม

200/32  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,878 0273563000351 หจ.เมืองคอน การโยธา 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 555/141  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,879 0273563000385 หจ.ร่ ารวย 1988 31/3/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 206/6  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,880 0275563000280 บจ.ทรัพย์กิตติพล จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการให้บริการผู้โดยสารท้ัง

ประจ าทางและไม่ประจ าทาง

270  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,881 0275563000298 บจ.พาวเวอร์เวย์ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47612 ร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้

ส านักงาน

76  หมู่ท่ี 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,882 0275563000344 บจ.คัสตอม ที บอด้ี ชอป จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฮีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะ

88  ถนนบ้านวังปาตอง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

3,883 0273563000288 หจ.เอวาพูล เวิลด์แลนด์ 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1109/1  หมู่ท่ี 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

3,884 0275563000310 บจ.เจบีโอ จี กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47221 ประกอบกิจการค้าจัดจ าหน่ายขายปลีก

ขายส่งและเป็นตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด

1148/190  หมู่ท่ี 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

3,885 0273563000369 หจ.รมิดารัตน์ 25/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือมันส าปะหลัง 

ข้าวโพด และพืชไร่ทุกชนิด

221  หมู่ท่ี 2 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

3,886 0273563000300 หจ.แสงการรุ่งเรือง พืชผล 13/3/2563 500,000         46209 ประกอบกิจการขายสินค้าทางการเกษตร

ทุกประเภท

73  หมู่ท่ี 9 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

3,887 0273563000318 หจ.ทิพยะกิจ 2020 17/3/2563 50,000           46103 เป็นตัวแทนจ าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน ชุดกีฬา 139  หมู่ท่ี 4 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

3,888 0305563001749 บจ.โรงเหล้ามิตรภาพโคราช จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       56301 ประกอบกิจการสถานบันเทิงและ

ร้านอาหารมีดนตรีแสดง

3077/8  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
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3,889 0305563001803 บจ.พชรมณธงชัย จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       01462 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ 2365  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,890 0305563001919 บจ.ไทยรูฟ พียู โฟม (นครราชสีมา)

 จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       25111 ประกอบกิจการโรงงานรีด ผลิตและ

จ าหน่ายหลังคาเหล็ก

1789  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,891 0305563001927 บจ.แกรนด์ วิชรัท ดีวีลอปเมนท์ 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการ อสังริมทรัพย์เพ่ือขาย 808  ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,892 0305563002044 บจ.วิจิตรศิริ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 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 จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ปรับปรุงซ่อมแซม งานไฟฟ้า งานประปา

333/266  หมู่ท่ี 3 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,894 0305563001838 บจ.ศรีรัตนโชค จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภทและงานโยธาทุกชนิด

301  หมู่ท่ี 2 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,895 0305563002117 บจ.วชิราภรณ์ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 999  หมู่ท่ี 4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,896 0303563001577 หจ.เศรษฐีเจริญทรัพย์ 9/3/2563 5,000,000       42901 ประกอบกิจการขุดลอก หนอง คลองบึง 

แอ่งน้ า บ่อน้ า แม่น้ า ก าจัดพืชต่างๆและ

บริการจัดการน้ า

14/1  หมู่ท่ี 10 ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

3,897 0303563001879 หจ.เอ.เอช.เค อัญชลีกร คอน

สตรัคช่ัน

25/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 227  หมู่ท่ี 18 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

3,898 0305563001676 บจ.คิโอะ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท 199  หมู่ท่ี 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,899 0305563001668 บจ.หมู บ้าน จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารแบบปรุงส าเร็จรูป ก่ึงส าเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

1139/4  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,900 0305563001641 บจ.เอ็นจอย โฮม จ ากัด 2/3/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

รวมท้ังจัดสรรท่ีดินแบ่งขาย

279  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

3,901 0303563001631 หจ.พีเอสพี คอนสตรัคช่ัน 2563 11/3/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 6  หมู่ท่ี 5 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

3,902 0303563001500 หจ.เฮอริเทจ อพาร์ทเมนท์ 4/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อพาร์ท

เม้นท์ รายวัน รายเดือน รวมท้ังให้บริการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าท่ีพักอาศัย

1949/2  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,903 0303563001771 หจ.เคเจเอ็ม ดีไซน์ 18/3/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าชุดกีฬา 

ชุดฟอร์ม เคร่ืองแบบฟอร์มพนักงานทุก

ประเภท

939/2-3  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
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3,904 0305563002141 บจ.เหล็กสหกิจ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการขายเหล็กแผ่น และเหล็ก

รูปพรรณ

356  หมู่ท่ี 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,905 0305563002168 บจ.พงศ์พจน์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย

2594  ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,906 0305563002095 บจ.บูมพรไชย จ ากัด 24/3/2563 2,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

และวัตถุดิบส าหรับสัตว์

198 , 198/1  หมู่ท่ี 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 พร้อมบริการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

61  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

3,908 0303563001402 หจ.ชูทรัพย์ถังเหล็ก 2/3/2563 2,000,000       25941 ประกอบกิจการผลิตถังเหล็กทุกชนิด 1  หมู่ท่ี 12 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,909 0303563001721 หจ.ทองพันช่ังทวี การค้า 17/3/2563 1,500,000       47300 ประกอบกิจการค้า สถานีน้ ามันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน

3  หมู่ท่ี 4 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

3,910 0303563001461 หจ.พีเอ็กซ์.เอ็นจิเนียร่ิง 3/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า 

เส้ือผ้าเด็ก

482/38  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,911 0303563001526 หจ.ฐิตาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 903/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,912 0303563001542 หจ.ซ.เซอร์วิส โคราช 4/3/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบสภาพ

รถ

117  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,913 0303563001658 หจ.ไอบอทเอ็ดดูเคช่ัน 11/3/2563 1,000,000       85499 บริการทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในหลักสูตรพัฒนาการเขียน

โปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์

199/35  หมู่ท่ี 5 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,914 0303563001666 หจ.เคทูเจ โปรดักส์แอนด์เซอร์วิส 11/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ายา

ล้างรถและผลิตภัณฑ์บ ารุงรักษารถยนต์

888/8  หมู่ท่ี 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,915 0303563001682 หจ.ประภากร 4289 13/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูปทุก

ชนิด

495/6  หมู่ท่ี 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,916 0303563001747 หจ.บี เอ เซอร์วิส 789 18/3/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจการรับจ้างขุดลอก คู คลอง บึง

 งานแก้มลิง ขุดสระน้ า ทุกชนิด งานปรับ

ภูมิทัศน์

9  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,917 0303563001909 หจ.เอส.พี.บี. ยูทิลิต้ี กรุ๊ป 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 100/10  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,918 0303563001917 หจ.ธนาสากลกิจ 26/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

819  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,919 0303563002018 หจ.ไอซี อินเตอร์แคร์ 30/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการ ฉีดพ่น น้ ายาฆ่า

เช้ือโรคเข้มข้น เพ่ือฆ่าเช้ือไวรัสโควิค-19 

ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี

333/63  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,920 0305563001650 บจ.วลารี เอ็น กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ครบวงจร โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

999/129  หมู่ท่ี 3 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,921 0305563001706 บจ.นิติกาญจน์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       86202 ให้บริการด้านเวชกรรม ทรีทเม้นท์ ความ

งาม

22/64  ซอยมิตรภาพ15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,922 0305563001714 บจ.สกิน เบอร์ร่ี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47723 ขายปลีกครีมบ ารุงหน้า 22/63  ซอยมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,923 0305563001722 บจ.ต้นโพธ์ิการบัญชีและกฎหมาย 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการกิจกรรมทางกฏหมาย 33  หมู่ท่ี 1 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,924 0305563001790 บจ.ซัมเมอร์บาล์มเมอร์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 

อุปกรณ์เสริมความงามทุกประเภท ท้ัง

ปลีก-ส่ง โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต

408/47  หมู่ท่ี 3 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,925 0305563001820 บจ.ไทย ไดมอนด์ คอนกรีต จ ากัด 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 จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายถังเก็บน้ า ถังดัก

ไขมัน ถังบ าบัดน้ าเสีย เรือท้องแบน

พลาสติก ห้องน้ าส าเร็จรูป ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ

455  หมู่ท่ี 2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,927 0305563001935 บจ.เฮงมีชัยรุ่งเรือง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

999/36  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,928 0305563001943 บจ.โกฟีดมิลล์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2905/3  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,929 0305563001978 บจ.ภาวิณีไทย จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด

230  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,930 0305563002010 บจ.อาร์พีพี ทูลส์ มาร์ท จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47521 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์

เคร่ืองมือช่าง อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

160  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,931 0305563002052 บจ.ซี.ดับเบ้ิลยู. เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด

และพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกประเภท

2966/8  ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,932 0305563002079 บจ.เทคออฟ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก

309/2  หมู่ท่ี 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,933 0305563002125 บจ.ไนซ์การพยาบาล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านสุขภาพของ

มนุษย์ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

7/41  หมู่ท่ี 1 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,934 0305563002133 บจ.เอ็นเอส999 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ปรับปรุงซ่อมแซม งานไฟฟ้า งานประปา

848  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,935 0305563002176 บจ.มาลี ดูน่า จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางทุกชนิด มิใช่ธุรกิจขายตรง

หรือธุรกิจตลาดขายตรง

246/4  ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,936 0303563001836 หจ.แสงดาว  โฮม 23/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 143  หมู่ท่ี 13 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

3,937 0305563001811 บจ.พุทโธ โชคดีพรีเม่ียม พลัส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       15121 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท

กระเป๋า

128  หมู่ท่ี 17 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

3,938 0303563001704 หจ.อาร์มแพ็ค 16/3/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปบรรจุภัณฑ์ 

แพ็คเกจจ้ิง (packaging) ทุกประเภท

32/7  ซอยชลช่ืน 2 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,939 0303563001941 หจ.อนนต์ คอนสตรัคช่ัน 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

25  หมู่ท่ี 1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,940 0305563001773 บจ.เจอาร์อาร์เอ็ม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม บริการท่ีพัก

850  ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,941 0305563001994 บจ.จิตรภักดี 2020 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 994/1  หมู่ท่ี 19 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,942 0305563002001 บจ.พี.เอ็น.เอ็น.คัมพานี 2009 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 994/7  หมู่ท่ี 19 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,943 0305563002036 บจ.คลีนน่ิง เซฟต้ี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับจ้างท าความสะอาด

ท่ัวไป

588/1  ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,944 0305563002109 บจ.อวตาร-2516 กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการด้านกฏหมาย 25/2  หมู่ท่ี 3 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,945 0305563002214 บจ.เอส เอ็น พี ซัพพลาย จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47219 ขาย แมลง แมลงทอด และแมลงปรุง

ส าเร็จรูป ทุกชนิด พร้อมท้ังน าเข้า ส่งออก

แมลงทุกชนิด

94  หมู่ท่ี 15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

3,946 0305563001986 บจ.มีทรัพย์ สตีล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       24109 ผลิต จ าหน่ายเหล็กข้ึนรูป 219  หมู่ท่ี 1 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

3,947 0305563001901 บจ.พวิชญ์ สตีล จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 95  หมู่ท่ี 12 ต.ง้ิว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

3,948 0303563002000 หจ.เอเอ็ม คอนสทรัคช่ัน 2020 30/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการบริการเตรียมสถานท่ี

ก่อสร้าง รับเหมาถมดิน

149  หมู่ท่ี 4 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

3,949 0305563002206 บจ.เอสพีคอมซ่ิง จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ

เรียน การสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์

78  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

3,950 0305563001854 บจ.วายทูเอ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 36/1  หมู่ท่ี 2 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

3,951 0305563001871 บจ.ต้ังน่ าเฮง สโตร์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

42  หมู่ท่ี 11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

3,952 0305563002150 บจ.ซี-เชน-โฮม จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ซ่อมแซมอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ

9  หมู่ท่ี 5 ต.บุ่งข้ีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

3,953 0305563002192 บจ.โกรเวอร์  ครีเอชัน จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดงานอี

เว้นท์

22  หมู่ท่ี 2 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

3,954 0303563001844 หจ.ทีเอ็น ซัพพลาย เซล แอนด์ 

เซอร์วิส

24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าและให้บริการ ดูแล 

ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ือง

หยอดเหรียญทุกประเภท ได้แก่ เคร่ืองซัก

ผ้าชนิดหยอดเหรียญ เคร่ืองเติมเงินหยอด

เหรียญ เคร่ืองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ

351/36  หมู่ท่ี 10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

3,955 0303563001976 หจ.ศิริก าเนิด โชคชัยเรซซ่ิง 27/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่าย

รถจักรยานยนต์มือสอง

95/2  หมู่ท่ี 6 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

3,956 0305563001692 บจ.พงษ์ภิวัฒน์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 223  หมู่ท่ี 15 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

3,957 0303563001852 หจ.โปรคลีน88 24/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการรับท าความสะอาด

ทุกชนิด

14/3  หมู่ท่ี 6 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

3,958 0303563001429 หจ.เดอะกรีนแลนด์ สเตช่ัน 2/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง 91  หมู่ท่ี 7 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230

3,959 0303563001780 หจ.ศิริภูมิฐาน  คอนสตรัคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 43  หมู่ท่ี 8 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,960 0303563001950 หจ.โชคจงมา ทรานสปอร์ต 27/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 254  หมู่ท่ี 1 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

3,961 0303563002034 หจ.เอลเจ้ียน คอนสตรัคช่ัน 31/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 136  หมู่ท่ี 9 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

3,962 0305563001889 บจ.ทรัพย์ฉิมพลี วู๊ดชิพ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งแร่ธาติ ดิน หิน 

ทราย วัตถุ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด และ

พืชผลทางการเกษตร

299  หมู่ท่ี 6 ต.ขุย อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

3,963 0305563001765 บจ.ก้าวน า เอ็นจิเนียร่ิงกรุ๊ป จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

463  หมู่ท่ี 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

3,964 0303563001453 หจ.พงษ์ณิพัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 131  หมู่ท่ี 7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

3,965 0303563001615 หจ.วอเตอร์สโตร์ นครราชสีมา 10/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า 

อะไหล่ สารกรองน้ า สารเคมีบ าบัดน้ า

874/1  หมู่ท่ี 3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,966 0303563001801 หจ.โฮม รีโนเวท 19/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 161/28  หมู่ท่ี 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,967 0305563001757 บจ.ยูนิคอร์น แบรนด์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านค้าขายปลีกเส้ือผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย และส่วนประกอบของ

เคร่ืองแต่งกาย

561  หมู่ท่ี 3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,968 0305563001781 บจ.อุ้มบุญเพ่ิมพูลทรัพย์อนันต์ 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดท่ัวไป 1410  หมู่ท่ี 13 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,969 0305563001897 บจ.พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

172  หมู่ท่ี 1 ถนนรัตจนจันทร์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,970 0305563002028 บจ.โตเกียวนานาชาติ เทรดด้ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกสินค้า

ประเภทเคร่ืองปรุงรสทุกชนิด

70  หมู่ท่ี 14 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

3,971 0303563001992 หจ.สามชาย คาร์วอช 30/3/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการท าความสะอาดและการ

บริการบ ารุงรักษารถยนต์ เช่น การบริการ

ล้างรถ

30  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360

3,972 0303563001861 หจ.โรงค่ัวกาแฟ 24/3/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย กาเเฟ ชา โกโก้ 

เเละวัตถุดิบต่างๆทางการเกษตร

185  หมู่ท่ี 11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30370

3,973 0303563001518 หจ.คุณยาวกรุ๊ป 4/3/2563 1,000,000       82920 ประกอบกิจการโรงงานเเพ็คเเละบรรจุ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

179  หมู่ท่ี 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 รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีนม

เป็นส่วนประกอบหลัก

67  หมู่ท่ี 6 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,975 0305563001684 บจ.ทราส 168 (ประเทศไทย) จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่ง เคร่ืองล้างจาน

 เคร่ืองล้างแก้ว เคร่ืองล้างหลอดแก้ว 

เคร่ืองตัดกาบหมาก

48/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

3,976 0303563001691 หจ.พรส าราญ 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 212  หมู่บ้าน แก่งขาม หมู่ท่ี 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440

3,977 0303563001569 หจ.พีที. อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิส 9/3/2563 900,000         46494 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเคหะภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว 

เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

222/6  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,978 0303563001411 หจ.ต้นน้ า คอนเน็คท์ 2/3/2563 700,000         47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่ือสาร

 โทรศัพท์

629/29  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,979 0305563002061 บจ.สริณาเวลต้ี จ ากัด 24/3/2563 700,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายยาสีฟันทุกชนิด 

โดยผ่านส่ือออนไลน์ทุกประเภท (ท่ีไม่ใช่

ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือธุรกิจขายตรง)

584  หมู่ท่ี 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 ประกอบกิจการผลิตอาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพทุกชนิด

637/17  หมู่ท่ี 5 ซอยจ ารัส ถนนราช

สีมา-ปักธงชัย

ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,982 0303563001968 หจ.เอส เค คุรุภัณฑ์ 27/3/2563 500,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองอุปโภค 

บริโภคท่ัวไป

148  ถนนมหาชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,983 0303563001984 หจ.อินเตอร์คาร์รุ่งเรือง 27/3/2563 500,000         45201 ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถแบบครบวงจร 

รับซ่อมรถทุกชนิด

115  หมู่ท่ี 1 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,984 0305563001731 บจ.ซาวด์สปีด จ ากัด 5/3/2563 500,000         96309 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังเคร่ืองเสียง

รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเก่ียวกับงาน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงรถยนต์

1121/4  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,985 0305563001846 บจ.ศิริ โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

16/3/2563 500,000         46313 ประกอบกิจการส่งออก และจ าหน่ายผัก

และผลไม้ออร์แกนิคทุกชนิด

149  หมู่ท่ี 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,986 0305563002184 บจ.ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 

2015 จ ากัด

30/3/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 333/208  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,987 0303563001470 หจ.เพ่ิมทรัพย์ เกษตรภัณฑ์ 3/3/2563 500,000         46692 ประกอบกิจการขายเวชภัณฑ์และ

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ขายเมล็กพันธ์ุ

พืชและอาหารสัตว์ทุกชนิด ขายเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด

197/2  หมู่ท่ี 15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

3,988 0303563001585 หจ.เอพีเอ็น คอนสตรัคช่ัน 2020 9/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา เก่ียวกับระบบไฟฟ้า

117  หมู่ท่ี 10 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

3,989 0303563001607 หจ.เอ็น.ที.คลังออนไลน์ 10/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายรองเท้ามือสอง 

กระเป๋ามือสอง เส้ือผ้ามือสอง และสินค้า

อ่ืนๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

206  หมู่ท่ี 1 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

3,990 0303563001810 หจ.กฤชณภัทร 20/3/2563 500,000         43120 ประกอบกิจการขุด เจาะ ตัก ดูด ขน 

เคล่ือนย้าย ถ่ายเท อิฐหินปูนทรายกรวด

ดินลูกรังรวมถึงแร่ธาตุอ่ืนทุกชนิด

65  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

3,991 0303563001593 หจ.เจพี รุ่งเรือง คอนสตรัคช่ัน 

2020

10/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับซ่อมแซมอาคารและ

ทรัพย์สินซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

และเหตุท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ

13/1  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230

3,992 0303563001925 หจ.แอนตลาดนัดหนองสรวง 26/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด ท้ังปลีกและส่ง

208  หมู่ท่ี 1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

3,993 0303563001381 หจ.เจเคพีค้าวัสดุ 2/3/2563 500,000         47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 80/1  หมู่ท่ี 10 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

3,994 0303563001739 หจ.คอมพาส อินโซลูช่ัน ซิสเทม 17/3/2563 300,000         33132 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา อุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองมือ

การแพทย์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแล

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างเครือข่าย

1683  ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3,995 0303563001763 หจ.พิสิทธ์ิ สืบสอน 18/3/2563 300,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 275  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

3,996 0303563001399 หจ.ริบบ้ิน โกลด์ 2/3/2563 300,000         47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทุกชนิด 

โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

29  หมู่ท่ี 14 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

3,997 0303563001712 หจ.บราวน์เซอร์เคิล 16/3/2563 201,000         46318 ประกอบกิจการซ้ือ ขายเมล็ดกาแฟ 194/1  หมู่ท่ี 21 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

3,998 0303563001640 หจ.บ้านสองผลไม้กรุ๊ป 11/3/2563 200,000         55901 การบริการห้องพักหรือท่ีพักอาศัยส าหรับ

นักเรียน/นักศึกษา

850  ซอยมิตรภาพ15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,999 0303563001798 หจ.เอสเอส 1990 การตลาด 19/3/2563 200,000         73101 ประกอบกิจการรับท าส่ือโฆษณา 

การตลาด โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

375/7  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

4,000 0303563001674 หจ.เอสเอ็มที เซอร์วิส โซลูช่ัน 12/3/2563 200,000         47612 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองเขียน 

เคร่ืองใช้ส านักงาน

98/22  หมู่ท่ี 4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4,001 0303563001534 หจ.ณิชา จินดามณี 4/3/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

36  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4,002 0303563002026 หจ.ป.เชิดชู 30/3/2563 200,000         46311 ประกอบกิจการขายไข่ไก่ และช้ินส่วนไก่ 108  หมู่ท่ี 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4,003 0303563001488 หจ.สิริทรัพย์วณิก 3/3/2563 100,000         85493 กิจกรรมกวดวิชาท่ัวไป 361/1  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

4,004 0303563001551 หจ.ภูดิศ กระจก อลูมิเนียม 5/3/2563 100,000         74101 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบและ

ติดต้ังงานกระจก งานอลูมิเนียมทุกชนิด 

รับตกแต่งอาคาร ส านักงาน ท่ีพักอาศัย 

ต่อเติมอาคารทุกประเภท

1444/3  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

4,005 0303563001895 หจ.เก็ต เฮลต้ี ไลฟ์เบทเทอร์ แอนด์

 บี แฮปป้ี

25/3/2563 100,000         96104 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพและความงามทุกชนิด

459  หมู่ท่ี 4 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

4,006 0303563001623 หจ.เอ็มเค เอนเทอร์พรีเนอร์ชิป 10/3/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด ท้ังน าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ

413  หมู่ท่ี 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4,007 0303563001755 หจ.กาแตนิ ช็อป เส้ือผ้าราคาส่ง 18/3/2563 100,000         46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด

นอน แฟช่ัน

89  หมู่ท่ี 12 ต.ตาจ่ัน อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

4,008 0303563001437 หจ.บ๊วย เบนซ์ แทงค์เกอร์ 2/3/2563 100,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ทางถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

406  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

4,009 0305563001951 บจ.สตรอง ทูเกตเธอร์ จ ากัด 19/3/2563 90,000           69200 ประกอบกิจการท าบัญชี การตรวจสอบ

บัญชี และให้ค าปรึกษาด้านภาษี

395  ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

4,010 0305563001960 บจ.คอนสแตนท์ แอนด์ สตรอง 

จ ากัด

19/3/2563 90,000           69200 ประกอบกิจการท าบัญชี การตรวจสอบัญชี

 และให้ค าปรึกษาด้านภาษี

395  ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

4,011 0303563001445 หจ.วัชรีธนา 3/3/2563 80,000           47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายยารักษาโรค ยา

ส าหรับสัตว์เล้ียง ทุกชนิดทุกประเภท

31  หมู่ท่ี 16 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,012 0315563000459 บจ.มงคลเกษตรโกลด์ จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร

พลดย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัสุดท า

เทียมส่ิงดังกล่าว

231  ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,013 0313563000716 หจ.โรงน้ าแข็งธนวรรณ ทิพย์วารี 26/3/2563 5,000,000       11041 ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ าด่ืม 

จ าหน่ายน้ าด่ืม รวมถึงการให้บริการขนส่ง

น้ าแข็งและน้ าด่ืม

176/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

4,014 0315563000424 บจ.รักษาความปลอดภัย บรรหาร 

อินเตอร์การ์ด จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย(เม่ือ

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

185/7  หมู่ท่ี 5 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

4,015 0313563000732 หจ.บัวแสนการช่าง 27/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 195  หมู่ท่ี 5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170

4,016 0315563000491 บจ.สัตตวัฒต์ 925 จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์และท่ีพักอาศัย และงานก่อสร้าง

ทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 6 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

4,017 0315563000483 บจ.วิชญ์พล คอร์ปอเรช่ัน ซิสเต็ม 

จ ากัด

26/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

118  หมู่ท่ี 5 ต.โคกขม้ิน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250

4,018 0313563000686 หจ.ส. พัชรินทร์ ก่อสร้าง 25/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมง และ

งานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงานโยธา

ทุกชนิด

39  หมู่ท่ี 3 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,019 0315563000416 บจ.ภู-ภา ละหานทราย จ ากัด 17/3/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 181/3  หมู่ท่ี 6 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

4,020 0315563000432 บจ.ดาร์นา อาเชอร์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิดทุกประะเภท

119/1  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,021 0313563000601 หจ.บุรีรัมย์ รถยก 12/3/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน

 ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน เช่น รถยนต์ 

รถจักยานยนต์

29  หมู่ท่ี 8 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

4,022 0313563000627 หจ.ภูมิภัทร 99 19/3/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เขุ่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงาน

โยธาทุกประเภท

66  หมู่ท่ี 18 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,023 0313563000562 หจ.มีไฮมีนา 6/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

189  หมู่ท่ี 14 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,024 0313563000678 หจ.เจริญทรัพย์ เอส แอนด์ บี 

คอนสตรัคช่ัน

23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิช์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนนสะพาน เข่ือ อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด ร่วมท้ังท างาน

โยธาทุกประเภท

58  หมู่ท่ี 21 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,025 0313563000724 หจ.ภาษีเจริญทรัพย์ 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงาน

โยธาทุกประเภท

162  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,026 0313563000741 หจ.บุรีพารา 30/3/2563 1,000,000       13921 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองนอนผ้าท่ีใช้บน

โต๊ะอาหารห้องน้ าและห้องครัว ห้องนอน

140  หมู่ท่ี 2 ต.สะแกซ า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,027 0315563000343 บจ.ต่อเติมเสริมกาแฟ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่ใช่แอลกอฮอล์

42/11  ถนนอินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,028 0315563000386 บจ.เอ็ม.โอ. วินโดว์ แอนด์ ดอร์ 

จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู 

หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ท่ี

คล้ายกันท่ีท าจากโลหะ

654/50  หมู่ท่ี 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,029 0315563000394 บจ.เอ เอ็น รวมเจริญรุ่ง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการให้บริการ จ าหน่ายพร้อม

ติดต้ังระบบประตูอัตโนมัติ เคร่ืองก้ันสาม

ขา ประตูม้วนทุกรุ่น

40/8-9  ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,030 0313563000651 หจ.ม่ันคงดี 2020 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29/10  ถนนนางรอง-ปะค า ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,031 0313563000759 หจ.ซูเลียน นางรอง นิว เอเยนซ่ี 31/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค 781/20  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,032 0315563000441 บจ.ส.ทิพย์ทองค า จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและ

อุปกรณ์เก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทุก

ประเภท

54  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,033 0315563000475 บจ.กบบาดาลแอนด์คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 45  หมู่ท่ี 8 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,034 0315563000505 บจ.วิจิตรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 

จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ส านักงาน

151-155  ถนนประชาสันติสุข ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,035 0313563000554 หจ.เจ.เอ็น.ทรัพย์รุ่งโรจน์ 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 44  หมู่ท่ี 8 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

4,036 0313563000660 หจ.ห้องเย็นหมึกสยามล าปลายมาศ 20/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารแช่แข็งการขาย

ส่งและการขายปลีก

24  หมู่ท่ี 6 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,037 0315563000351 บจ.168 มหาลาภ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขายท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน

 (ซ่ึงมิใช้การจ านอง)

185/1  หมู่ท่ี 5 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

4,038 0313563000694 หจ.นพการไฟฟ้า 26/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบ

น้ าปะปา และติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

18  หมู่ท่ี 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

4,039 0313563000708 หจ.นวกิจรีไซเคิล 2020 26/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซ้ือของเก่า 

เศษวัสดุ เหล็ก กระดาษ ลวด ทองแดง 

ขวด สายไฟ

504  หมู่ท่ี 1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

4,040 0315563000467 บจ.เอ็นพีเอส โซลูช่ัน (2020) จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบธุรกิจซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม

20-21/2  หมู่ท่ี 7 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

4,041 0315563000378 บจ.ไฮเทค เฮิร์บ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสมุนไพร

 และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

59  หมู่ท่ี 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

4,042 0313563000619 หจ.ทรัพย์ไพศาล888 เนอร์สซ่ิง 

แคร์

16/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งพนนักงาน

ดูและผุ้ป่วย เฝ้าไข้ จัดส่งพ่ีเล้ียงดูแลเด็ก

เล็กและเด็กโต ผู้สูงอายุ แม่บ้าน แม่ครัว 

(เม่ือได้รับอนุญาตจาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

136  หมู่ท่ี 14 ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170

4,043 0313563000571 หจ.โชคชัชชญา เซอร์วิส แอนด์ซัพ

พลาย

6/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ังและบริการล้างท า

ความสะอาดระบบปรับอากาศ

8  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

4,044 0313563000643 หจ.บุญเฮียงทรัพย์ทวี 24 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 12 ต.ไทยเจริญ อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ 31220

4,045 0315563000408 บจ.กุลญาดาการบัญชีและภาษี

อากร จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       69200 รับจัดท าภาษีอากรทุกชนิด รับจัดท างบ

การเงิน

55/1  หมู่ท่ี 9 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250

4,046 0313563000546 หจ.รุ่งเรืองเกียรติก่อสร้าง 5/3/2563 990,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 184  หมู่ท่ี 4 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,047 0313563000635 หจ.ธนบูรณ์วัฒนา 19/3/2563 500,000         68103 ประกอบกิจการใช้เช่าห้องพักอาศัย หอพัก 43/27  ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,048 0315563000360 บจ.เคพี เมคไลฟ์เบทเทอร์บี จ ากัด 10/3/2563 500,000         46102 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนค้าอาหาร

เสริมทุกชนิด ยกเว้นกิจการประกันภัย 

การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้า

หลักทรัพย์

4/25  ถนนศรีเพ็ชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,049 0313563000589 หจ.พลอย เพชรการค้า 9/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการร้านค้าท่ีด าเนินการขาย

ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป

132  หมู่ท่ี 1 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,050 0313563000597 หจ.ช้างน้อยการสร้าง2020 9/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

218  หมู่ท่ี 3 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

4,051 0323563000414 หจ.มุ่งทวี  2020 9/3/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการอุปโภค บริโภค 46/1-2  ถนนภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,052 0323563000520 หจ.ไร่นาอินทนิล 19/3/2563 3,000,000       46209 จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 12/2  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,053 0325563000343 บจ.เพชรทอง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด

10/3/2563 3,000,000       49339 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

3  หมู่ท่ี 3 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,054 0323563000457 หจ.ห้างทองเยาวราช ศีขรภูมิ 12/3/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน พลอย 

เพชร

26  หมู่ท่ี 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,055 0323563000384 หจ.พี เค ไลท์ต้ิง พาวเวอร์ 3/3/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า 

ติดต้ังข้อต่อและการเดินสายฟฟ้าแสงสว่าง

3  หมู่ท่ี 2 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,056 0323563000601 หจ.เทพประทานพร การช่าง๒๐๒๐ 31/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111  หมู่ท่ี 9 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,057 0323563000481 หจ.พีพี แทรกเตอร์ (2017) 16/3/2563 2,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่เคร่ืองยนต์

 และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด

555/35  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

4,058 0323563000465 หจ.ส.เทียนถวาย ธเนศศักด์ิ  ขนส่ง 13/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการการขนส่งสินค้า 57  หมู่ท่ี 8 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,059 0323563000473 หจ.ส.เอ่ียมสะอาด  ขนส่ง 13/3/2563 2,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 86  หมู่ท่ี 13 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,060 0325563000408 บจ.ออเทกซ์ อินเตอร์ จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       46421 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

10  หมู่ท่ี 5 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,061 0323563000449 หจ.พี ดับเบิลยู ที 1990 12/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทาง

ออนไลน์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

143  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,062 0323563000589 หจ.กวดวิชามานะติวเตอร์ 27/3/2563 1,000,000       85493 ประกอบกิจการกวดวิชาท่ัวไป 118  ถนนเทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,063 0323563000597 หจ.กฤษวีณ์ภัค 27/3/2563 1,000,000       47723 ขายปลีกสินค้าท่ัวไป เช่น เคร่ืองส าอาง 218  หมู่ท่ี 12 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,064 0325563000378 บจ.บี พี ซี 2020 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป เป็นตัวแทน

จ าหน่าย วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง

22  หมู่ท่ี 4 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,065 0323563000571 หจ.โนนสวรรค์ค้าของเก่า 25/3/2563 1,000,000       46695 รับซ้ือของเก่า 76  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,066 0325563000386 บจ.ลุงอิ ออโตคาร์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง 63 หมู่ท่ี 9 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,067 0325563000335 บจ.เอ็มพี ช็อป ไลฟ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายเคร่ืองแต่งกาย เส้ือ 

รองเท้า เคร่ืองส าอาง ท้ังหน้าร้านและ

ออนไลน์

131/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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4,068 0323563000554 หจ.ต้ังอภิทรัพย์คอนสตรัคช่ัน 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 261  หมู่ท่ี 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,069 0325563000394 บจ.อัปสรา คอสเมติก จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

322/4  หมู่ท่ี 2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

4,070 0325563000416 บจ.โบนิตา อ่าว จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47599 ร้านขายปลีกของใช้อ่ืนๆในครัวเรือน 457-459  หมู่ท่ี 2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

4,071 0323563000503 หจ.ซูเลียน นิวสังขะ เอเยนซ่ี 17/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค

29/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,072 0325563000360 บจ.สังขะธนาค้าเหล็ก จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46622 ขายเหล็กทุกชนิด 147  หมู่ท่ี 11 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,073 0323563000546 หจ.ปาริชาติ ทรานสปอร์ต 2020 20/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

45  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

4,074 0323563000431 หจ.สุพัตรา อินซูเลช่ัน แอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

11/3/2563 1,000,000       23992 ประกอบกิจการท าฉนวนกันความร้อน งาน

เช่ือมเหล็ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ

5  หมู่ท่ี 3 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

4,075 0323563000538 หจ.ประมินทร์ คอนสตรัคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาสร้างบ้าน 29  หมู่ท่ี 6 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220

4,076 0325563000351 บจ.ล าดวนธนาค้าเหล็ก จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46622 การขายเหล็กทุกชนิด 413  หมู่ท่ี 3 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220

4,077 0323563000511 หจ.ดอนแรดชัยเจริญรุ่งเรือง 19/3/2563 900,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 91  หมู่ท่ี 15 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,078 0323563000422 หจ.ศิริเทเลคอม 10/3/2563 500,000         42202 ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคเก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลัง

และสายสัญญาณส่ือสาร

14  หมู่บ้าน บ้านตราด หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,079 0323563000392 หจ.อ้ายธูป คุณบี กระเป๋ามือสอง 4/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์ ท้ังปลีกและส่ง

55  หมู่ท่ี 2 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,080 0323563000562 หจ.หญิงซ่า ช๊อป 23/3/2563 500,000         47912 ค้าขายสินค้าบนส่ืออิเล็คทรอนิกส์อันมิใช่

ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาทิ 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม

42/1  หมู่ท่ี 11 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,081 0323563000490 หจ.อัญรินทร์ รุ่งเรืองไพศาล 17/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

47  หมู่ท่ี 8 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

4,082 0323563000406 หจ.ธมกรพาณิชย์ 5/3/2563 100,000         46321 การขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 81  หมู่ท่ี 16 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

4,083 0335563000343 บจ.พีทูซี แอสเซท จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       64991 ประกอบกิจการรับซ้ือหน้ี รับบริหารหน้ี

จากกิจการอ่ืน

1506/1-2  ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,084 0333563000333 หจ.ไอ เอส พี เจริญ 2/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 101  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

4,085 0335563000360 บจ.แม็กก้ีซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด 324  หมู่ท่ี 7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
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4,086 0335563000416 บจ.เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ 

กลาส โซลูช่ัน จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       46639 ประกอบกิจการค้า บานประตู หน้าต่าง

อลูมิเนียม รางน้ าฝนอลูมิเนียม อลูมิเนียม

ทุกชนิด พร้อมให้บริการติดต้ัง

123/12  หมู่ท่ี 9 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

4,087 0333563000384 หจ.ธนดล  เคร่ืองเย็น 9/3/2563 1,100,000       43223 ประกอบกิจการบริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท า

ความเย็นทุกชนิด

75  หมู่ท่ี 15 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

4,088 0335563000327 บจ.สเกล98 สตูดิโอ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 122  หมู่บ้าน โนนกอง หมู่ท่ี 6 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,089 0335563000394 บจ.อาร์ทิมิส  1986 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการขายปลีกโทรศัพท์และ

อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม

113/18  หมู่ท่ี 9 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,090 0335563000408 บจ.ยูคอนโฮม จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

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

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า และ

ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

160/3  หมู่ท่ี 15 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,092 0335563000319 บจ.ช่างนัสบิลท์อิน คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ 

เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท และรับออกแบบ

ตกแต่งภายในของอาคารส านักงานท่ีพัก

อาศัยทุกประเภท

276  หมู่ท่ี 4 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,093 0335563000378 บจ.เอ็นอาร์ นเรนทร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก 

เคร่ืองส าอาง ผ่านระบบออนไลน์

118/2  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,094 0333563000406 หจ.ดีคืนดีวัน ดีเวลลอปเม้นท์ 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน

โครงสร้าง อาคารท่ีพักอาศัย

450  หมู่ท่ี 7 ต.ก าแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

4,095 0333563000449 หจ.สุภวัชการเกษตร 20/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

ยาบ ารุงพืชและสัตว์ เคร่ืองมือการเกษตร

ทุกชนิด

120/4  หมู่ท่ี 7 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4,096 0333563000350 หจ.ดนัยปิโตรเลียม 4/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการ ขายปลีกเช้ืองเพลิงยาน

ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม)

232  หมู่บ้าน กระเบา หมู่ท่ี 4 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4,097 0333563000457 หจ.เจ เอ็น บี 2017 27/3/2563 1,000,000       47114 ค้าเคร่ืองใช้เด็ก ของใช้เด็ก 248/6  หมู่ท่ี 1 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4,098 0333563000341 หจ.ว.วัชรพลการโยธา 2020 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 28  หมู่ท่ี 8 ต.สร้างป่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

4,099 0333563000368 หจ.กิตติยา 1990 ทรานสปอร์ต 5/3/2563 1,000,000       49330 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนน โดยยานพาหนะ

80  หมู่ท่ี 4 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
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4,100 0333563000392 หจ.ส.สมพงษ์ ก่อสร้าง 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 107  หมู่ท่ี 8 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

4,101 0333563000414 หจ.นนทชัยปิโตรเลียม 18/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน

และสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

7/1  หมู่ท่ี 4 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

4,102 0335563000386 บจ.สมทรัพย์เทรดด้ิง  119 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการ ประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ

 ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด

119  หมู่ท่ี 2 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220

4,103 0335563000351 บจ.ฟิน อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 9  หมู่บ้าน หนองขะโย หมู่ท่ี 9 ต.ต าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

4,104 0335563000335 บจ.ฮ้วงล๋ี จ ากัด 9/3/2563 574,449         21002 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ยา

สมุนไพร ทางการเกษตรท้ังสดและแห้ง 

ยาสมุนไพรผง ส าหรับชงเป็นเคร่ืองด่ืม 

สารสกัดสมุนไพรและอาหารเสริม ยาแผน

โบราณ และแผนปัจจุบัน

176  หมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ท่ี 7 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,105 0333563000431 หจ.สวนสกาย ออร์คิด 18/3/2563 100,000         47733 ประกอบกิจการร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

102/1  อาคารสกาย ออร์คิด หมู่ท่ี 8 

ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์

ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,106 0333563000422 หจ.เคทีแอล-เอสจี มาร์เก็ตต้ิง 18/3/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน าทางด้านการตลาด การบริหาร 

และการจัดการ

55/1  หมู่ท่ี 15 ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,107 0345563000637 บจ.เพ่ือนแท้ เงินด่วน 

(อุบลราชธานี) จ ากัด

12/3/2563 10,000,000     64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย ระดับ

จังหวัดภายใต้การก ากับ(ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ POGO FINANCE)

198  หมู่ท่ี 8 ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 34360

4,108 0343563001020 หจ.โคโนมิแลนด์ 24/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเพ่ือจ าหน่าย 54  ถนนเทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,109 0345563000823 บจ.ศศินาไบโอเอ็นเนอร์จ้ีพลัส 

จ ากัด

30/3/2563 5,000,000       19202 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง

คมนาคม และอุตสาหกรรมท่ัวไป

313  หมู่บ้าน บ้านกุดลาดใต้ หมู่ท่ี 9 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,110 0345563000831 บจ.สินทรัพย์ไทย รีไซเคิล จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขาย และคัดแยก

วัสดุรีไซเคิล ทุกชนิด

191  หมู่ท่ี 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,111 0343563000945 หจ.ทองแท้ช่องเม็ก 16/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการ จ าหน่ายทองรูปพรรณ 

ทอง เงิน นาก และอัญมณีอ่ืน

14/35  หมู่ท่ี 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110

4,112 0345563000653 บจ.ทูเกธเธอร์ 2563 กรุ๊ป จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง ท้ังสด และแบบแห้ง รวมท้ัง

สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

268  หมู่ท่ี 13 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,113 0343563001101 หจ.เอ็น.วาย.ที.สตีล 30/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดต้ัง

งานเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก

167  หมู่บ้าน ศรีพรหม หมู่ท่ี 10 ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 3

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

4,114 0345563000645 บจ.บ้ัน หม่ี ไทย เวียด จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเวียดนาม 50  ถนนราษฎร์บ ารุง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,115 0345563000513 บจ.เรดโค้ดซอฟท์ จ ากัด 2/3/2563 3,000,000       47711 ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง น าเข้า 

ส่งออก ผลิต เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

95  หมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ท่ี 11 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,116 0345563000572 บจ.เอส เอส เด็นท์ จ ากัด 5/3/2563 2,500,000       86203 ประกอบกิจการให้บริการสถานพยาบาล 

ทางด้านทันตกรรม ทุกประเภท

434/1  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,117 0343563001003 หจ.เจ-วัน ปร้ินต้ิง 23/3/2563 2,000,000       18119 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไวนิล

 สต๊ิกเกอร์ ตู้ไฟงานท่ีเก่ียวข้อง

71  หมู่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ท่ี 18 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,118 0343563001054 หจ.พีค เอ็กซิบิช่ัน 26/3/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ งาน

แสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

90/169  หมู่ท่ี 25 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,119 0345563000726 บจ.พาราเมเรีย จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68101 ซ้ือ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ ตลอดจนให้บริการ

เก่ียวกับกิจการดังกล่าว

222/6  หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,120 0343563000961 หจ.รัตติยา โฮม แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

17/3/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 301/1  หมู่ท่ี 5 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

4,121 0343563001062 หจ.เข่ืองในโยธารุ่งเรือง2020 26/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 5/1  หมู่ท่ี 5 ต.โนนรัง อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320

4,122 0343563000872 หจ.ต้ังใจเจริญ เรียลเอสเตท 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการ รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

77/4  ซอยชยางกูร 2.1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,123 0343563000911 หจ.ลิโล่ วัน เอ็ดดูเคช่ัน 10/3/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการการเรียนการสอนภาษา 208/3,208/4  หมู่บ้าน นาเมือง หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,124 0343563000937 หจ.เนรมิตรการช่าง ขามใหญ่ 16/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บ ารุง 

ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากันสนิมส าหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท

204  หมู่ท่ี 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,125 0343563000970 หจ.ส.สุเทพ ก่อสร้าง 2020 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี พักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

2/4  ถนนนพคุณ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
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4,126 0343563000988 หจ.วิศณุวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง 20/3/2563 1,000,000       47910 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอางค์ สินค้าอุปโภค

บริโภค ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

52  หมู่ท่ี 8 ต.ค าไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

4,127 0343563001071 หจ.ภัสรุต 2020 26/3/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการให้บริการเช่ายานพาหนะ 

ทุกชนิดทุกประเภท

7  หมู่ท่ี 10 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,128 0343563001127 หจ.จีรณาเฮ้าส์ 31/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

35/2  หมู่ท่ี 9 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,129 0345563000505 บจ.ชิล บิลด้ิง ดีไซน์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

349/1  หมู่ท่ี 7 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,130 0345563000530 บจ.อีวี ไบค์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการศูนย์บริการขาย ให้เช่า 

ซ่อมแซม รถยนต์/รถจักรยานยนต์

11/8  ซอยเล่ียงเมือง 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,131 0345563000611 บจ.ปัญญาแผ่นดิน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       45402 ประกอบธุรกิจให้บริการจ าหน่ายสินค้า

นวัตกรรม เทคโนโลยี เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ด้านการส ารวจ และเก็บข้อมูล 

ด้านธรณีศาสตร์และอุทกธรณี

191/1  หมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ท่ี 11 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,132 0345563000629 บจ.เยปิด้า จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในการท าความสะอาด และขัดเงา

75  หมู่บ้าน กระบูน หมู่ท่ี 3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

4,133 0345563000688 บจ.เอส.เอ็น.เอฟ ฟู้ด ฟาร์ม จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป

ส าหรับเล้ียงปศุสัตว์ในฟาร์ม

162  หมู่บ้าน นาไผ่ หมู่ท่ี 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

4,134 0345563000700 บจ.ม่ันคงดีดีไซน์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       58202 บริการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บ ท าเว็บ

และพัฒนาระบบ เว็บไซต์ส าเร็จรูป 

เว็บไซต์ ให้ค าแนะน า

602/3  หมู่ท่ี 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,135 0345563000734 บจ.เดอะ ชนารักษ์ เทรด จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค พร้อมท้ังขายปลีกและขายส่งทุก

ชนิด

9  หมู่ท่ี 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,136 0345563000751 บจ.เอ็กโซติค คาร์ ดีเทลล่ิง จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะทุกประเภท

258  ถนนศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,137 0345563000785 บจ.เอ.ดับบลิว.กรุ๊ป ลอว์แอนด์บิส

ซิเนส จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและบริการ

ทางวิชาชีพด้านกฎหมาย

344  หมู่ท่ี 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
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4,138 0345563000793 บจ.พิทักษ์รักษ์ไต จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 58/5  ถนนเข่ือนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,139 0345563000815 บจ.เอ็มที โลจิสติกส์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

169/9  หมู่บ้าน ปลาดุกทอง หมู่ท่ี 19 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

4,140 0343563000929 หจ.บีเอชทีทรานสปอร์ต74 16/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

74  หมู่ท่ี 4 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

4,141 0343563000848 หจ.ทรัพย์มงคลวัสดุ999 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 25  หมู่ท่ี 3 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

4,142 0343563000856 หจ.ส.เสาว์ศรี คอนสตรัคช่ัน 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 19  หมู่บ้าน นาค า หมู่ท่ี 3 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

4,143 0345563000602 บจ.เซมเทคมาริไทม์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า ติดต้ังและจ าหน่าย

 อะไหล่เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์

ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท้ังหมด

318/1  หมู่ท่ี 3 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

4,144 0343563001038 หจ.มหาเทพ พญายอ 24/3/2563 1,000,000       56301 ประกอบกิจการให้บริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ี

มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

137  หมู่ท่ี 1 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

4,145 0343563001089 หจ.ทรัพย์ศรีเมืองพาณิชย์ 27/3/2563 1,000,000       47114 ร้านขายของช า 469/1-5  หมู่ท่ี 4 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

4,146 0345563000599 บจ.ไอเดีย รีวิว จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการโฆษณาทุกรูปแบบ 40  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

4,147 0343563000830 หจ.999โชคทวี 3/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบ

ศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

138  หมู่บ้าน นาห่อม หมู่ท่ี 11 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

4,148 0343563001011 หจ.โชคณพล รุ่งเรืองทรัพย์ 23/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการบริการขุดเจาะบ่น้ า บ่อ

น้ าบาดาล บ่อน้ าส าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม และขุดสระ คลอง

55  หมู่ท่ี 9 ต.โคกช าแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

4,149 0343563000899 หจ.พิเชียรโฮม 9/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 174  หมู่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ท่ี 5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

4,150 0345563000521 บจ.โชคศิริภา ทรานสปอร์ต จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม 

อาหารทะเลและสินค้าเกษตรทุกชนิด

102  หมู่ท่ี 5 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

4,151 0345563000696 บจ.เหล่าส.สังฆภัณฑ์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56210 บริการรับจัดงานต่างๆงานเล้ียง งาน

แต่งงาน งานบวช งานคอนเสิร์ต งาน

อบรม งานจัดแสดงสินค้า

1  หมู่ท่ี 20 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

4,152 0343563000821 หจ.อุบลราชธานีดิสทริบิวช่ัน 2/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกสินค้า

ท่ัวไป

90  หมู่ท่ี 3 ต.สระสมิง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,153 0343563000864 หจ.อุบลชัยศิริการเกษตร 6395 5/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย ยาปราบ

ศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท

174  หมู่บ้าน บ้านน้ าค า หมู่ท่ี 6 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,154 0343563001119 หจ.ธนพล อุบลการโยธา 30/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

323  หมู่บ้าน ก่อนอก หมู่ท่ี 8 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,155 0345563000556 บจ.เดอะ ธันย์ณัฐ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       01136 ประกอบกิจการโรงเรือนเพาะเห็ด และ

ผลิตทางการเกษตรทุกชนิด เพ่ือผลิต 

จ าหน่าย

43  ถนนเทศบาล 14 ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,156 0345563000564 บจ.วารินทร์อินเตอร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 102/10  ถนนสถลมาร์ค ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,157 0345563000661 บจ.ธนวัฒน์ ฟาร์ม 2019 จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46530 จ าหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทาง

การเกษตร ทุกชนิด

241  หมู่ท่ี 1 ต.ค าน้ าแซบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,158 0345563000718 บจ.ส.สมชายพืชผล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46102 การขายส่งอาหาร ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ 

เคร่ืองเทศ

77  หมู่ท่ี 10 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,159 0345563000742 บจ.เจบี  มาร์เก็ต จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการประเภทร้านค้าปลีกขนาด

เล็ก ร้านโซห่วย ร้านมินิมาร์ เพ่ือจ าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภค และเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด

245  หมู่ท่ี 9 ต.ค าขวาง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,160 0345563000807 บจ.นีโอ อินโนเวช่ันไทย จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์น้ าแร่ดับกล่ิน ไม่พึงประสงค์ ไม่

มีเคมี ใช้ในบ้าน และสัตวเล้ียง ใช้ในฟาร์ม

 บ่อบ าบัดขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม

399/2  หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ท่ี 2 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,161 0345563000777 บจ.โชคทินกร โลจิสติกส์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ การขนส่งและขนถ่าย

สินค้า

151  หมู่ท่ี 5 ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34220

4,162 0343563000902 หจ.วิไลพาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง 9/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 12  หมู่ท่ี 8 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

4,163 0343563001135 หจ.นาโพธ์ิรุ่งเรืองทรัพย์ 31/3/2563 1,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้าง 156  หมู่ท่ี 8 ต.นาโพธ์ิ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

4,164 0343563000953 หจ.ส.ไสว ขนส่ง 16/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

132  หมู่ท่ี 6 ต.ยางใหญ่ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34280

4,165 0345563000548 บจ.สาธรพันธ์ กรุ๊ป จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ส าเร็จรูป 291  หมู่บ้าน กลางเมือง หมู่ท่ี 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

4,166 0345563000670 บจ.ออลเดอร์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

43  หมู่ท่ี 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,167 0343563001046 หจ.ต่อลาภเจริญทรัพย์วัสดุ 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

74  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกอก อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320

4,168 0343563000881 หจ.โตเฮงเฮง 2020 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

231  หมู่บ้าน จิกลุ่ม หมู่ท่ี 2 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

4,169 0345563000581 บจ.ทรัพย์อนันต์โลจิสติกส์ 1994 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ การขนส่งและขนถ่าย

สินค้า

13  หมู่ท่ี 9 ต.ขามป้อม อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 34360

4,170 0343563001097 หจ.วาย วิษณุเทพ 27/3/2563 500,000         71202 ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสภาพรถ 

ตรวจสอบอุบัติเหตุ

73  หมู่ท่ี 9 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

4,171 0345563000769 บจ.พี.ยู. อินเตอร์พลัส จ ากัด 24/3/2563 500,000         11049 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

 ทุกชนิด ทุกประเภท

99/16  หมู่ท่ี 2 ต.ค าน้ าแซบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,172 0343563000996 หจ.ก่ิงทอง 20/3/2563 100,000         58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

273  หมู่ท่ี 15 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4,173 0355563000254 บจ.ทรัพย์นานา  ออโต้  เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

26/3/2563 5,000,000       45401 ประกอบกิจการขายรถจักรยานยนต์ท่ีใช้

แล้ว

62/3  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,174 0353563000309 หจ.ไชยศรี ก่อสร้าง1993 12/3/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและ

อุโมงค์

251  หมู่ท่ี 11 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4,175 0355563000190 บจ.สงวนกรุ๊ป 2019 จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพัก

อาศัย

50  หมู่ท่ี 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 หมู่ท่ี 13 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4,177 0355563000220 บจ.เอ.เอ็น.วี. วู๊ดชิพอินดัสทรี จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

264  หมู่บ้าน คึมชาด หมู่ท่ี 8 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4,178 0355563000246 บจ.กล้าบ ารุง จ ากัด 16/3/2563 1,200,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

ตัวอาคาร บ้าน เรือน อาคารพาณิชย์ ตึก 

คอนโด

121  หมู่บ้าน คึมชาด หมู่ท่ี 8 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4,179 0355563000203 บจ.เอส.ที.หลังคาเหล็ก จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นหลังคา

เหล็ก รวมท้ังจ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์

ของสินค้าดังกล่าว

320  หมู่ท่ี 12 ต.น้ าค าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,180 0355563000238 บจ.พี แอนด์ เอ บาย เอส จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47114 ร้านขายของช า 40,42,44  ซอยนานาภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,181 0355563000211 บจ.ฑารินการโยธา จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 101  หมู่ท่ี 14 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4,182 0353563000295 หจ.สมจิตต์การยาง 10/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายยางรถยนต์ 313  หมู่ท่ี 4 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
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4,183 0353563000317 หจ.รักษ์ดีการช่าง1982 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 101  หมู่ท่ี 10 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

4,184 0353563000325 หจ.นิติรัตน์ รุ่งกิจ 17/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างเฉพาะด้าน อาคารท่ีพัก

อาศัย อาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย ถนน 

สะพานและอุโมงค์

123  หมู่ท่ี 7 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4,185 0353563000279 หจ.แสงทองป้ันจ่ัน 2/3/2563 500,000         43901 ประกอบธุรกิจการรับเหมาตอกเสาเข็ม

(ป้ันจ่ัน)

89  หมู่ท่ี 11 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4,186 0365563000343 บจ.สินทรัพย์ทวีเพ่ิมพูน จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       61900 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการส่ืองสารทุกชนิด 379/148ก  ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,187 0363563000414 หจ.สหไพบูลย์ ชัยภูมิ พิโก้ 11/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน

1126/3  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,188 0363563000422 หจ.ชัยภูมิ มันน่ีเด้อ พิโก้ 11/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน

1126/3  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,189 0363563000431 หจ.ชัยภูมิ แคชเด้อ พิโก้ 11/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน

1126/3  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,190 0363563000449 หจ.ชัยภูมิ กู้เด้อ พิโก้ 11/3/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า

ทรัพย์สิน รับจ านองทรัพย์สิน

1126/3  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,191 0363563000376 หจ.เจริญสุข ออยล์ 3/3/2563 5,000,000       47300 สถานีการน้ ามันเช้ือเพลิง 70/5  หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,192 0363563000503 หจ.ส.สวรรค์ 888 25/3/2563 5,000,000       41000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

136  หมู่ท่ี 7 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,193 0363563000350 หจ.บีเค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ รีโน

เวท

3/3/2563 4,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 75  หมู่ท่ี 6 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130

4,194 0363563000368 หจ.สุวิทย์ปิโตรเลียม 3/3/2563 3,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 139  หมู่ท่ี 2 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,195 0363563000384 หจ.กิตติภูมิ เจริญทรัพย์ 4/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

บ้านพักอาศัย

341/1  หมู่ท่ี 14 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

4,196 0363563000511 หจ.หิรัญพัฒนกิจ 26/3/2563 1,500,000       46209 ประกอบกิจการ ซ้ือ-ขายสินค้าทาง

การเกษตรทุกชนิด

131  หมู่ท่ี 7 ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

4,197 0363563000392 หจ.จินดาวรรณ ก่อสร้าง 63 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกประเภท

99/8  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,198 0363563000457 หจ.จักพรสิริ เอนจิเนียร่ิง 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 

งานโยธา

348  หมู่บ้าน โสกตลับ หมู่ท่ี 2 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,199 0363563000490 หจ.พี.เทรดด้ิง แอนด์ คอนสทรัคช่ัน 25/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมาดันท่อลอดถนน

,ท่อไฟฟ้า,ท่อส่ือสาร,เจาะท่อ,เจาะอุโมงค์

4  หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
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4,200 0365563000319 บจ.นิรามิต วิศวการ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี พักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนนสะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

43/3  หมู่ท่ี 10 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,201 0365563000360 บจ.พญาแล 2020 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       38222 ประกอบกิจการบริการขนส่งและจัดเก็บ 

ก าจัด ขยะติดเช้ือ

202  หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,202 0365563000335 บจ.เลคโก้ - ไทย คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุประเภท และให้เช่าวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับงานก่อสร้าง

152  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,203 0363563000481 หจ.ก าไรดีก่อสร้าง 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 418  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4,204 0363563000473 หจ.วัชระพลก่อสร้าง 2020 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน สระ คูคลอง

83  หมู่ท่ี 8 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

4,205 0363563000465 หจ.ไทมิวสิค พลัส 18/3/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเสียง 

เคร่ืองดนตรี และอุปกรณ์เคร่ืองเสียงทุก

ชนิด

72  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยยายจ๋ิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

4,206 0365563000327 บจ.บัญญัติ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 

จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท างาน ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ สถานี

บริการน้ ามัน

2  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

4,207 0365563000351 บจ.หนองไผ่ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการงานจดทะเบียน

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเทรคเตอร์ รพ

ตู้ รถใช้ในการเกษตร

239  หมู่ท่ี 4 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 หมู่ท่ี 2 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,209 0375563000076 บจ.วอวิศว์วัสดุ จ ากัด 4/3/2563 2,400,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี

48/2 หมู่ท่ี 8 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

4,210 0373563000163 หจ.คล่องประเสริฐรุ่งเรือง 3/3/2563 1,500,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค-

บริโภค ท้ังปลีกและส่ง ทุกชนิด ได้แก่ สบู่

 ผงซักฟอก

517  หมู่ท่ี 19 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000
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4,211 0373563000171 หจ.ทริปเป้ิลที ทรานสปอร์ต 2020 5/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

764  หมู่ท่ี 16 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

4,212 0373563000180 หจ.ลอฟควิสท์ เวลเนส 27/3/2563 1,000,000       46109 ตัวแทน นายหน้า จ าหน่ายสินค้า อุปโภค

บริโภค

296  หมู่ท่ี 5 ต.ไก่ค า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

4,213 0375563000084 บจ.กรีน บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 366/1  หมู่ท่ี 4 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

4,214 0375563000092 บจ.ทริปเปิล  เอท  อินเตอร์แล็บ 

จ ากัด

26/3/2563 500,000         46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

173/2  หมู่ท่ี 15 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

4,215 0385563000106 บจ.แองเจ้ิลวู๊ด(ไทยแลนด์) จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       16210 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเล่ียน น าเข้า 

ส่งออก แปรรูปไม้ยางพารา และไม้วีเนียร์ 

ไม่แผ่นทุกชนิด

254  หมู่บ้าน บ้านวิศิษฐ์ หมู่ท่ี 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,216 0385563000114 บจ.เดชาเจริญปาล์มออยล์ จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       10419 ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม

และน้ ามันพืช

327  หมู่ท่ี 1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38000

4,217 0385563000131 บจ.ฐาญาดาพิทักษ์ (2020) จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า 333  หมู่บ้าน ไร่สุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,218 0383563000155 หจ.ธงชัยรุ่งเรือง 88 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 171  หมู่ท่ี 2 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,219 0383563000180 หจ.ส าพันชมิตร 26/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือขายยางพารา และ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

151  หมู่ท่ี 4 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,220 0385563000149 บจ.รุ่งเจริญ ศรีวิไล 789 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ัง

ท างานโยธาทุกประเภท

94  หมู่ท่ี 6 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,221 0385563000157 บจ.นิวส์แอนด์บิวส์ เซอร์วิส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

 หิน กรวด ทราย และวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ

ทุกชนิด

104  หมู่ท่ี 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38000

4,222 0383563000163 หจ.บึงกาฬชัชชฎาภรณ์ 4/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด อิฐ

 หิน ดิน ทราย

309  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

4,223 0385563000122 บจ.ม่ันคงธนา 888 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย น้ ายางพารา 

ยางพาราดิบ ยางพาราแผ่น และสินค้า

ทางการเกษตรทุกชนิต

234  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

4,224 0383563000171 หจ.จิณณพัดขนส่ง 13/3/2563 900,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

100  หมู่ท่ี 5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4,225 0395563000076 บจ.ทิพมาตย์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง งาน

ระบบ ต่อเติม ทุกชนิด

133  หมู่บ้าน ห้วยเด่ือเหนือ หมู่ท่ี 9 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000
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4,226 0393563000210 หจ.เอ็ม เฮ้าส์ คอนสตรัคช่ัน 17/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 81/1  หมู่ท่ี 14 บ้านทานตะวัน ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000

4,227 0393563000228 หจ.อ.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองขนส่ง 25/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างทุกชนิด

134  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000

4,228 0395563000084 บจ.เน็ตเวิร์คชูส์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47742 ประกอบกิจการจ าหน่ายรองเท้ามือสอง 149  หมู่ท่ี 5 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 39170

4,229 0393563000201 หจ.ภูพระโฮมมาร์ท 17/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 312  หมู่ท่ี 12 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180

4,230 0393563000180 หจ.หมากแอปเป้ิลโปรดักช่ัน 9/3/2563 500,000         59112 ประกอบกิจการผลิตส่ือความบันเทิงส่ือ

โฆษณา

383/1  หมู่ท่ี 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180

4,231 0393563000198 หจ.รวิภาฟาร์ม 10/3/2563 100,000         01450 ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 105  หมู่ท่ี 1 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 39170

4,232 0405563001365 บจ.เอ็มทีพี โกลด์ จ ากัด 23/3/2563 55,000,000     46492 ขายส่งเคร่ืองประดับเช่นอัญมณี 

ทองรูปพรรณ ทองแท่งและของใช้อ่ืนๆ

45-47  ถนนร่ืนรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,233 0403563000979 หจ.ก่อสร้างสุข91 2/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 728/2  ซอยวีรวรรณ ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,234 0405563001071 บจ.2พีเค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือจ าหน่ายได้แก่ โครงการท่ีดินจัดสรร 

บ้านจัดสรร คอนโด

445  หมู่ท่ี 13 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,235 0405563001306 บจ.ริช เอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป 

จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ตลอดจน

อุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองมือแพทย์

345/299  หมู่บ้าน สายฝน 1 หมู่ท่ี 1 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,236 0405563001331 บจ.ครัวร่มเย็น กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       47219 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

121/1  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,237 0405563001411 บจ.ขอนแก่นค้าเหล็ก จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

888/179  หมู่ท่ี 5 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,238 0405563001021 บจ.พงษ์ทิพคอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด

2/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 251  หมู่บ้าน โนนศิลา หมู่ท่ี 1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

4,239 0403563001347 หจ.ก.ทรัพย์เจริญคอนสตรัคช่ัน 20/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

149  หมู่บ้าน มูลนาค หมู่ท่ี 7 ต.โพธ์ิไชย อ.โคกโพธ์ิไชย จ.ขอนแก่น 40160

4,240 0405563001489 บจ.เค.จี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 369  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

4,241 0405563001063 บจ.ซีโอที โฮลด้ิง กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และรับเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

257/76  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,242 0403563001304 หจ.โอเอส มอเตอร์ 19/3/2563 3,000,000       45401 การขายจักรยานยนต์ 933/4  หมู่ท่ี 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4,243 0405563001039 บจ.ห้างทองสหไพศาล จ ากัด 3/3/2563 2,500,000       47732 จ าหน่ายทองค า ทองค าแท่ง ทองค า

รูปพรรณ

317  หมู่ท่ี 11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4,244 0405563001098 บจ.เอ็น ที คอนสตรัคช่ัน2020 

จ ากัด

4/3/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นท่ีพัก

อาศัยทุกประเภท บ้านเด่ียว อาคารอยู่

อาศัย

59/300  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,245 0405563001144 บจ.นันทวัฒน์ กู๊ดคาร์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       45103 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์เก่า 

รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิด

178/53  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,246 0405563001497 บจ.ไทย อีเอสเจ ชาพร จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 379  หมู่ท่ี 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,247 0403563001207 หจ.โกลเดนเกรนเทคโนโลยี 13/3/2563 2,000,000       41002 รับออกแบบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและ

ก่อสร้าง โรงสีข้าว โรงอบข้าวเปลือกและ

ไซโล

28  ถนนสมานมิตร ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,248 0405563001349 บจ.โชคอนันต์ คอนสตรัคช่ัน 2016

 จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป

และบริการซ่อมบ ารุงงานโยธา ไฟฟ้า 

เคร่ืองมือวัด เคร่ืองกล

222  หมู่ท่ี 11 ต.วังชัย อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,249 0403563001037 หจ.กลุ่มเกษตรกร พี แอนด์ เอ 4/3/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ตะไคร้หอม

379  หมู่ท่ี 8 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

4,250 0403563001134 หจ.3มิตรเอสเอสซี ทรานสปอร์ต 10/3/2563 1,500,000       49323 ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้า 390  หมู่ท่ี 10 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,251 0403563001169 หจ.ยูเคที เอ็นจิเนียร่ิงและบริการ 12/3/2563 1,500,000       47721 ประกอบกิจการร้านค้า บ.ม่ิงเพ่ิมพูลขาย

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์และเวชภัณฑ์

เคร่ืองส าอางเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพอาหาร

เสิรม การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง

200/13  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,252 0403563001363 หจ.เรืองเรือง ก่อสร้าง 23/3/2563 1,500,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง 59  หมู่ท่ี 14 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,253 0403563000952 หจ.ธ. ธนัท คอนสตรัคช่ัน 2/3/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 18  หมู่บ้าน มาลา หมู่ท่ี 3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,254 0403563001011 หจ.คักอีหลี 3/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 198/1  หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,255 0403563001053 หจ.ซีสเต็มขอนแก่น 4/3/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการรับจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

212/88  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,256 0403563001088 หจ.พชร คอนสตรัคช่ัน (2551) 6/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการก่อสร้าง

223/1  หมู่ท่ี 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,257 0403563001223 หจ.ธนาธิป ก่อสร้าง 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 87  หมู่ท่ี 6 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,258 0403563001258 หจ.ช้างดาวเกตุ 18/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้

เสริมความงาม อาหารเสริมทุกชนิด

232/228  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4,259 0403563001266 หจ.63 ม่ังมี 19/3/2563 1,000,000       47723 จ าหน่าย ปลีก ส่ง อาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน ยาสีฟัน 

สบู่และผลิตภัณฑ์

11/208  หมู่ท่ี 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,260 0403563001282 หจ.อินคัม โอเช่ียนฟู้ด 19/3/2563 1,000,000       56101 ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 888/163  หมู่ท่ี 14 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,261 0403563001321 หจ.ล่ าซ า เอ็กซ์เพรส 19/3/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการการรับส่งเอกสารและ

ส่ิงของ รวมถึงการรับฝากและส่งพัสดุภัณฑ์

224/39  หมู่ท่ี 6 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,262 0403563001428 หจ.มหาเฮง 181 27/3/2563 1,000,000       47219 จ าหน่ายท้ังปลีกและส่งอาหารทุกประเภท 999/181  หมู่ท่ี 12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,263 0403563001444 หจ.วุฒิพงศ์อลูมิเนียม 27/3/2563 1,000,000       24202 ขาย ติดต้ัง กระจกอลูมิเนียม สแตนเลส 

เหล็ก บานเล่ือน-สวิง เทมเปอร์ ตู้โชว์ 

เหล็กดัด

899  หมู่ท่ี 21 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,264 0403563001461 หจ.เอ็นทีเอสซี 6636 27/3/2563 1,000,000       43909 ให้บริการจ้างท าของตามวัตถุประสงค์ 384  หมู่ท่ี 15 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,265 0403563001479 หจ.ธัญญทรัพย์กิจการค้า 31/3/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน เคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม

155  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,266 0403563001487 หจ.วีรชิต คอนกรีต 2020 31/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

และงานโยธาทุกประเภท

192  หมู่บ้าน พระคือ หมู่ท่ี 3 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,267 0405563001012 บจ.เอเจ เมดิคอล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       86903 ประกอบกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์

327/25  หมู่ท่ี 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,268 0405563001055 บจ.ช านาญ คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       81210 การบริการท าความสะอาดท่ัวไปของตัว

อาคาร

777/37  หมู่ท่ี 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,269 0405563001101 บจ.พี7 (ประเทศไทย) จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47723 นายหน้า ตัวแทน ขายเคร่ืองส าอาง กาแฟ

และอาหารเสริมส่งออกท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

78/34  หมู่ท่ี 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,270 0405563001110 บจ.ไอดีลอว์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       69100 การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความ

ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงานและคดี

อ่ืนๆ

139/18  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,271 0405563001128 บจ.บ้านบัญชี 2563 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

243/83  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,272 0405563001136 บจ.เทอร์รา ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

922/8  หมู่ท่ี 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,273 0405563001152 บจ.ออโตเมช่ัน เทคโนโลยี โนเลดจ์

 จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 162/6  หมู่ท่ี 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,274 0405563001179 บจ.ไอเซอร์วิสแมค จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้าโทรศัพท์มือถือแท็บ

แล็ตอุปกรณ์มือถือแท็บแล็ตซิมการ์ด 

อะไหล่มือถือ แท็บแล็ต

555/64  หมู่ท่ี 6 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,275 0405563001187 บจ.99  กรุ๊ป  2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56101 ร้านอาหารและสถานบันเทิง 192/8  ถนนประชาส าราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,276 0405563001209 บจ.เอ็มจี แอคเซส 2020 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       15201 รับผลิตเคร่ืองหนัง ผ้า รองเท้า เข็มขัด ท้ัง

บุรุษและสตรี

999/27  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,277 0405563001217 บจ.เอ็มไพร์ แลนด์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องพัก ให้เช่า 140/444  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,278 0405563001225 บจ.เดอะ ทูธ คลับ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       86203 กิจกรรมทางทันตกรรม 114/60-61  หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,279 0405563001268 บจ.วินเทจแกลเลอร่ี จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47742 จ าหน่ายสินค้าเคร่ืองใช้และเคร่ืองแต่ง

กายท้ังใหม่และเก่าทุกประเภท

222/1  หมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ท่ี 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,280 0405563001276 บจ.พาธเวย์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับ

เด็กปกติ

222/1  หมู่ท่ี 14 ซอยรุ่งโรจน์ ถนน

มิตรภาพ

ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,281 0405563001284 บจ.ดาร์วิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขายสินค้าออนไลน์

456/473  หมู่ท่ี 12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,282 0405563001292 บจ.คิดส์ซิโอ้ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       58132 ประกอบกิจการจัดท านิตยสารวาง

จ าหน่ายท่ีซีเอ้ดบุ๊ค นิตยสารเก่ียวกับแม่

และเด็ก แฟช่ันเด็ก

188/88  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,283 0405563001314 บจ.บูลพลัส เมดิคอล สมาร์ท จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ตลอดจน

อุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองมือแพทย์น้ัน

345/297  หมู่บ้าน สายฝน1 หมู่ท่ี 1 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,284 0405563001357 บจ.เอ.เอ็ม.ดี. พลัส กรุ๊ป จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขาย จ าหน่าย น าเข้าเพ่ือ

ค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก วางจ าหน่าย เป็น

ศูนย์กลางค้าออนไลน์ซ่ึงสินค้าเพ่ือสุขภาพ

และความงาม

555/70  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,285 0405563001373 บจ.เคพลัส โฮม จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบบ้าน สร้างบ้าน 

อาคาร

333/1  หมู่ท่ี 13 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,286 0405563001381 บจ.โค้ดเอ็กซ์ อินโนเวช่ัน แอนด์ ครี

เอทีวิต้ี จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

17/15  หมู่ท่ี 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,287 0405563001403 บจ.วิชิรตา ลอว์เยอร์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย 444/76  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,288 0405563001420 บจ.สิรินาโน (965) จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการเดินรถประจ าทางและไม่

ประจ าทาง รถแท็กซ่ี รถตู้โดยสาร รับส่ง

ของและสินค้าต่างๆ

194/28  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,289 0405563001438 บจ.เมธาธนาดิฐ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 345/5  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,290 0405563001454 บจ.เพ่ือนโฟน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม

555/68  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,291 0405563001462 บจ.บุญญรัตน์ รีสอร์ท จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       55101 ท่ีพักแรม รีสอร์ท ท้ังรายวันและรายเดือน 199  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,292 0405563001519 บจ.ย่ิงให้ย่ิงได้รับ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       10769 แปรรูปพืชสมุนไพรเป็นเคร่ืองสมุนไพรชง

ด่ืมรวมถึงการแปรรูปผลิตลทางการเกษตร

ทุกชนิด

423/199  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,293 0405563001527 บจ.ฟอร์ซ พลัส จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์

178/230  หมู่ท่ี 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 อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

86  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

4,295 0405563001233 บจ.มาดเมืองพล จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 97  หมู่ท่ี 2 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,296 0405563001322 บจ.แสงแก้ว โมเดิร์น เฮ้าส์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 42  หมู่ท่ี 14 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,297 0403563001495 หจ.ศรีเทพผ้าไทย 31/3/2563 1,000,000       20232 ขายเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผ้าไทย ผ้า

พ้ืนเมืองทุกชนิด

20  หมู่ท่ี 6 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,298 0403563001231 หจ.น้ าพอง ป. พลาสติก 17/3/2563 1,000,000       46695 รับซ้ือกระสอบใช้แล้วและพลาสติกอ่ืนๆ

แล้วน ากลับมารีไซเคิล

147  หมู่ท่ี 5 ต.หนองกุง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,299 0403563001380 หจ.อุเทนพาณิชย์ 2020 24/3/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภคท่ัวไป

195  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านขาม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,300 0405563001195 บจ.มายพราวด์กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัยเพ่ือขาย พัฒนาท่ีดินเพ่ือท าการขาย

123  หมู่ท่ี 2 ต.วังชัย อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,301 0403563001185 หจ.เวียงชมพู 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม

อาคารรวมท้ังงานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

77  หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

4,302 0405563001241 บจ.ยูไนเต็ด ดาต้า เน็ตเวิร์ก จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       43210 รับจ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก 

ทุกประเภท

135  หมู่ท่ี 6 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

4,303 0403563001100 หจ.เทคนิคกลการ 9/3/2563 1,000,000       45302 ค้าอะไหล่ยนต์ทุกชนิด น้ ามันเคร่ืองทุก

ชนิดและวัสดุเคร่ืองมือช่างทุกประเภท

284  หมู่ท่ี 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
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4,304 0403563001118 หจ.สวัสด์ิอลูมิน่ัม 2525 9/3/2563 1,000,000       47524 ขายปลีก ส่ง ติดต้ัง กระจก อลูมิเน่ียม 

แผ่นฝ้า แผ่นยิปซ่ัมและอุปกณ์ท่ีเก่ียวข้อง

377/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4,305 0403563001142 หจ.พี พี เฮาส์ 2020 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 และงานโยธานทุกประเภท

329  หมู่ท่ี 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4,306 0403563001240 หจ.คุณดิเรกทราเวล 17/3/2563 1,000,000       79120 การท่องเท่ียว 133  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

4,307 0403563001339 หจ.พรพรหมอนันตทรัพย์ 20/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับบริการจัดเก็บ จัดท า 

เผยแพร่ข่าวสาร ฝึกสอนและอบรมด้าน

เศรษฐกิจ การค้า การเงิน

180  หมู่ท่ี 2 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

4,308 0405563001471 บจ.บ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่น จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 68  หมู่ท่ี 11 ต.สะอาด อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4,309 0403563001371 หจ.ฉัตรชัย อินเตอร์ ฟู๊ด 23/3/2563 1,000,000       10772 การผลิตและจ าหน่าย น้ าจ้ิมทุกชนิด น้ า

ซอส เคร่ืองปรุงรสอาหาร รวมถึงสินค้า

บริโภคทุกชนิด

261  หมู่ท่ี 2 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4,310 0405563001446 บจ.ปิยะค้าเหล็ก ผ้าใบ เต็นท์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเหล็กทุกชนิด

355  หมู่ท่ี 17 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4,311 0403563001274 หจ.น็อทธิงทูเซย์ ดีเวลล็อพ 19/3/2563 988,000         58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

67/4  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,312 0403563000987 หจ.พ.รวมช่าง เอ็นจิเนียร่ิง 2/3/2563 900,000         47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 76  หมู่ท่ี 17 ต.น้ าพอง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,313 0403563001355 หจ.ไทยสมบูรณ์ทรัพย์ทวี 20/3/2563 800,000         46443 ประกอบกิจการขายยาสีฟัน สินค้าอุปโภค

อ่ืน

48/53  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,314 0405563001161 บจ.อีซ่ี สแตนดาร์ด คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

6/3/2563 800,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

84  หมู่ท่ี 6 ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4,315 0403563001410 หจ.สกุณาซิลค์ 26/3/2563 700,000         20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

60/1  หมู่บ้าน บึงแก หมู่ท่ี 4 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,316 0403563001436 หจ.ขอนแก่น เพาเวอร์ เซอร์วิส 27/3/2563 700,000         73102 ผลิตส่ือโฆษณา 95/39  หมู่ท่ี 13 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,317 0403563001452 หจ.เจริญรุ่งสหกิจ 27/3/2563 700,000         71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 143/3  หมู่ท่ี 18 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,318 0403563001029 หจ.บิลด์ ทูดี ธรีดี คอนสตรัคช่ัน 3/3/2563 700,000         47595 ประกอบกิจการขายอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ ประปา

130  หมู่ท่ี 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4,319 0403563001002 หจ.เคพีเอส ซีสเต็ม แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

3/3/2563 500,000         45203 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 529/15  หมู่ท่ี 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,320 0403563001061 หจ.อะตอมแฟช่ัน 4/3/2563 500,000         46414 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกเส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองแต่งกายและ

ส่วนประกอบของร่างกาย

999/128  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,321 0403563001070 หจ.ร้านแพรวขายส่งประตูน้ า

ขอนแก่น

5/3/2563 500,000         46414 ขายส่งขายปลีกเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่มเคร่ือง

แต่งกายและส่วนประกอบของร่างกาย

999/128  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,322 0403563001151 หจ.ชัยพฤกษ์ เรียลเอสเตท 12/3/2563 500,000         41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย

555/75  หมู่ท่ี 10 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,323 0403563001291 หจ.อ.น้ าด่ืม 19/3/2563 500,000         10795 โรงงานผลิตน้ าด่ืม โรงน้ าแข็ง 250  หมู่บ้าน บ้านเป็ด หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,324 0403563001398 หจ.ต้นค า ฟู้ด 25/3/2563 500,000         46311 การขายส่งเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 345/89  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,325 0405563001250 บจ.เฮลท์ทูเซอร์วิส จ ากัด 13/3/2563 500,000         62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

666/355  ซอยกลางเมือง1 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,326 0403563001045 หจ.เอ็นซีดี.คอนสตรัคช่ัน 4/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

และงานโยธาทุกประเภท

10/2  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,327 0403563001215 หจ.บี เค โฟร์ค ลิฟท์ เซอร์วิส 

แอนด์ พาร์ท

16/3/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก

 เคร่ืองจักรท่ีขับเคล่ือนด้วยมือหรือ

ขับเคล่ือนด้วยก าลังไฟฟ้า

367  หมู่ท่ี 4 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

4,328 0403563000995 หจ.คัพ แอนด์ คาร์พ ฟาร์ม 3/3/2563 400,000         03225 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสวยงาม 471  หมู่ท่ี 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4,329 0403563001193 หจ.เอที ซอฟท์เทค 13/3/2563 300,000         47412 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายโปรแกรมส าเร็จรูป

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์

710/54  หมู่ท่ี 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,330 0405563001080 บจ.ฟินนรี จ ากัด 4/3/2563 300,000         47912 ประกอบกิจการ จ าหน่ายสินค้าตามวัตถุท่ี

ประสงค์ ผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค 

หรือ E-commerce

555/29  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,331 0403563000961 หจ.พิทยาการช่าง รับเหมาก่อสร้าง 2/3/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

96  หมู่ท่ี 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,332 0405563001501 บจ.ลาฟิลเล กรุ๊ป จ ากัด 31/3/2563 200,000         47742 ร้านขายปลีกเคร่ืองแต่งกายรองเท้าและ

เคร่ืองหนังท่ีใช้แล้ว

123/67  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,333 0403563001096 หจ.พีอาร์พีเอ็ม  เซอร์วิส 6/3/2563 200,000         78200 ประกอบกิจการแรงงานท่ัวไปและบริการ

รับจ้างท าความสะอาด

143  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

4,334 0403563001126 หจ.สิริพัฒน์วณิช 10/3/2563 150,000         41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 199/277  ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,335 0405563001047 บจ.โมบิลิต้ี แอสอะ เซอร์วิส จ ากัด 3/3/2563 100,000         49209 ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารท้ัง

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

265  หมู่ท่ี 4 ถนนกลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,336 0405563001390 บจ.ไอดี ไดรเวอร์ จ ากัด 24/3/2563 100,000         46101 ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการ

เกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

2  หมู่ท่ี 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,337 0403563001312 หจ.พีแอนด์ที เมคคานิค 19/3/2563 100,000         25111 บริการรับเหมาท าเก่ียวกับงานเหล็กทุก

ชนิด งานเช่ือม งานโครงสร้างและอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

138  หมู่ท่ี 7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,338 0403563001177 หจ.ธิรารัตน์ ฟาร์ม 13/3/2563 100,000         01461 เล้ียงสัตว์ ไก่ 168  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4,339 0413563000740 หจ.บุญยาวัฒนาการก่อสร้าง 10/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 289/34  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,340 0415563000601 บจ.ฟิงค์เก้ิล แมธิแมททิคอล จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน

732/51  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,341 0415563000733 บจ.ซีบีเอ็น ปิโตรเลียม กรุ๊ป 

(2020) จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการให้บริการและจ าหน่าย

น้ ามันเช้ือเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่าง

อ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานและสถานท่ีบริการ

น้ ามันเช้ือเพลิง

100  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,342 0413563000693 หจ.เครือวัฒนา  การช่าง 4/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ตกแต่งภายใน รวมท้ังติดต้ังระบบประปา

136  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

4,343 0415563000679 บจ.ยูโร สปอร์ต แอนด์ มิตรภาพ 

กรุ๊ป จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา พัฒนา และ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการขายและ

ให้เช่า

23  หมู่ท่ี 1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

4,344 0415563000610 บจ.โฟตอน อุดรธานี จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       29109 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ตัดแปลง ต่อ

เติม และค้ารถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง 

รถก่ึงพ่วง รถเทเลอร์

955  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,345 0413563000723 หจ.เอส.พี. ทรัพย์รุ่งเรืองการช่าง 9/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อส้างอาคารทุก

ประเภท

90  หมู่ท่ี 3 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

4,346 0413563000774 หจ.เมธา คาร์เร้นท์ 16/3/2563 3,000,000       79509 ประกอบธุรกิจให้บริหารรถเช่า ท้ังรถยนต์

น่ังส่วนบุคคล และรถยนต์ตู้ ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

209  หมู่ท่ี 12 ต.หนองนาค า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,347 0413563000839 หจ.เฟรชช่ี นิว 19/3/2563 3,000,000       77101 ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่า ท้ังรถยนต์

น่ังส่วนบุคคล และรถยนต์ตู้ ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

48  หมู่ท่ี 8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,348 0413563000731 หจ.เพ็ญบุรี เมทัลชีท 9/3/2563 2,500,000       47524 ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 220  หมู่ท่ี 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,349 0413563000758 หจ.ทีเอ็นพี บิสซิเนส 11/3/2563 2,000,000       77109 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถเก๋ง รถ

กะบะ รถตู้ รถเอสยูวี

64/1  หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,350 0415563000571 บจ.ยู.ดี. คอนซัลต้ิง จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

การท าธุรกิจ แนวการท างานและวางแผน

การตลาด

199/21  หมู่ท่ี 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,351 0415563000687 บจ.เคไอที คอนสตรัคช่ัน 2019 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ติดต้ัง กระจก 

อลูมิเนียมเส้น ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และ

แผ่นยิปซ่ัมทุกชนิด

34/1-3  ถนนต ารวจ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,352 0413563000804 หจ.ช.เจริญพานิช (3) 17/3/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

59  หมู่ท่ี 6 ซอยราชพัสประดู่ ถนนสุทธิ

สาร

ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4,353 0415563000768 บจ.มหาชัยเอเชียซีฟู้ด จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเลสด

และแห้ง อาหารแช่แข็งทุหชนิด

12  หมู่ท่ี 1 ตรอกดงค า 1 ถนนศรีจันทร์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4,354 0413563000766 หจ.สวามิสทรัพย์อนันต์ 12/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

9  หมู่ท่ี 2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,355 0413563000791 หจ.โชควัชระการช่าง 16/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โครง

เหล็กและงานเช่ือมประกอบ

156  หมู่ท่ี 14 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,356 0413563000812 หจ.โควิด-19 17/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางการแพทย์

228  ถนนถนนรอบเมือง(โครงการสิทธา

รมย์)

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,357 0413563000821 หจ.สุพรรณ คอนสตรัคช่ัน 2563 19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ท่ีพักอาศัย 

อาคารพาณิชย์ ถนน อุโมงค์ ระบบ

น้ าประปา และงานก่อสร้างอ่ืนๆ ทุกชนิด

635/9  หมู่ท่ี 14 ซอยบ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,358 0413563000863 หจ.วีทูเค คอนสตรัคช่ัน 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 299/1  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,359 0413563000880 หจ.เจแอนด์อาร์ บิลด้ิง 25/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

296/42  ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,360 0413563000898 หจ.ศิริมงคล 2020 กรุ๊ป 27/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการ บริการให้ค าปรึกษา ฝึก

อบรมพนังานขายและการขยายตลาด

199/205  หมู่ท่ี 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,361 0415563000555 บจ.คาฟร่าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 286/43-44  ถนนอ าเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,362 0415563000580 บจ.ดี คอป เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งาน

เฉพาะอย่าง

651/190  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,363 0415563000598 บจ.ณัฐกฤตา ปังปัง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46103 การขายส่งส่ิงทอเส้ือผ้ารองเท้าเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

151/32  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,364 0415563000644 บจ.เดอะเมจิค อินโนเวช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการ

288  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,365 0415563000652 บจ.ที พลัส อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

567  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,366 0415563000661 บจ.ที แอนด์ บี (2020) จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 458/1  หมู่บ้าน บ้านเล่ือม หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,367 0415563000695 บจ.เลิศพัฒนาปิโตรเลียม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46612 ขายน้ ามันเช้ือเพลิง 654/14  หมู่ท่ี 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,368 0415563000741 บจ.อิงฟ้า ผ้าไทย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป ผ้าไหม ผ้า

ฝ้าย ท้ังแปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป

128  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,369 0415563000750 บจ.เจพี. กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย เช่าและการ

ด าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน

328/4  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,370 0413563000901 หจ.บ้านชัยโชคไพศาล 30/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 205/1  หมู่บ้าน นาส่อน หมู่ท่ี 3 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

4,371 0415563000636 บจ.ลีเจ้นดารี แพลนเนอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       47912 เป็ยนายหน้า เพ่ือซ้ือขายสินค้า การ

ให้บริการ และการแลกเปล่ียนบริการ ทาง

อินเตอร์เน็ต ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนอ

ของบริษัท

399  หมู่ท่ี 15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

4,372 0415563000717 บจ.เมฆเภสัช จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47721 ขายยารักษาโรค 37  หมู่ท่ี 1 ถนนวุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

4,373 0413563000847 หจ.ศิริวัจน์ รุ่งเรืองขนส่ง 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 111/3  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4,374 0415563000547 บจ.แก้วพาณิชย์ 2019 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค สินค้าส าเร็จรูป สินค้าทาง

การเกษตรสินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ินๆทุกชนิด

135  หมู่ท่ี 6 ซอยประดู่ ถนนสุทธิสาร ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4,375 0413563000715 หจ.พี.ดี.พี. แก๊ส 2020 5/3/2563 1,000,000       47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเช้ือเพลิงอ่ืนๆส าหรับ

ใช้ในครัวเรือน

184  หมู่ท่ี 3 ต.นางัว อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 41210

4,376 0415563000776 บจ.แรบบิทซอฟต์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการบริการสร้างและเก็บรักษา

ฐานข้อมูลรับท าเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์

34  หมู่ท่ี 13 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

4,377 0415563000628 บจ.สามสุข 2020 จ ากัด 9/3/2563 600,000         47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 8/4  ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
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4,378 0413563000782 หจ.โกรว์ อัพ ครีเอช่ัน แอนด์ 

ดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง

16/3/2563 500,000         62011 ประกอบกิจการรับออกแบบการตลาด

ออนไลน์ ดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง ดูแล

ออกแบบเว็ปไซต์ สร้างเว็ปไซต์

490  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านหนองเดาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,379 0413563000871 หจ.เกียรติกุลเจริญ คอนสตรัคช่ัน 24/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

182  หมู่ท่ี 1 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,380 0415563000709 บจ.รี ไวท์ บิวต้ี จ ากัด 20/3/2563 500,000         46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 77/194  หมู่บ้าน ดงอุุดม หมู่ท่ี 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,381 0415563000563 บจ.ปราชญ์ปุญญพัฒนา จ ากัด 4/3/2563 400,000         43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 212  หมู่ท่ี 6 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,382 0413563000707 หจ.อนันต์ชลาลัย เจริญการค้า 4/3/2563 300,000         46499 ประกอบกิจการ ขายส่ง สินค้าเบ็ดเตล็ด 

สินค้าอุปกโภคบริโภค ทุกชนิด

457/76  ซอยในโครงการ พี.เค.5 ถนน

รอบเมือง

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4,383 0413563000685 หจ.อานันท์ไข่สด 2/3/2563 200,000         47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายไข่สดทุกชนิด ท้ัง

ปลีกและส่ง

109  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4,384 0413563000855 หจ.เอ็นดี อินทีเรีย ดีไซน์ 213 20/3/2563 100,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 86  หมู่ท่ี 2 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

4,385 0423563000219 หจ.ห้างทองเจริญทวีทรัพย์ เยาวราช 5/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน

ทองค า

85  หมู่ท่ี 1 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

4,386 0425563000237 บจ.ยูแอนด์ไอ แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี

 จ ากัด

31/3/2563 2,500,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกประเภท

325  หมู่ท่ี 11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,387 0425563000202 บจ.หลงเฟย พาราวูด จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       16101 การเล่ือยไม้ 242  หมู่ท่ี 7 ต.หนองผือ อ.ท่าล่ี จ.เลย 42140

4,388 0423563000201 หจ.พรรณระวี 4/3/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง

เทคนิค

142/1  ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,389 0423563000235 หจ.นาโป่ง การไฟฟ้า 13/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการบริการ รับเหมาก่อสร้าง 

โครงการสาธารณูปโภคเก่ียวกับสายส่ง

ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ า 

และสายสัญญาณส่ือสาร

43  หมู่ท่ี 2 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,390 0423563000243 หจ.มูฟออนเลยเทคโนโลยี 16/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

7  หมู่ท่ี 2 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,391 0423563000251 หจ.อ โชคทรัพย์เจริญ 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาอ่ืนทุกประเภท

308  หมู่ท่ี 13 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,392 0425563000181 บจ.ธนาทอง โลจิสติกส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

333  หมู่ท่ี 8 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
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4,393 0425563000211 บจ.ศวิตา (ไทยแลนด์) จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

เสริม

5  หมู่ท่ี 6 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,394 0425563000199 บจ.อ๋องเจริญ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทางการเกษตรซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

19/3  หมู่ท่ี 8 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

4,395 0423563000227 หจ.วังสะพุงล้อแม็กซ์ 12/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายยางรถยนต์และ

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด ศูนย์บริการรถยนต์ 

เช่น จ าหน่ายแบตเตอร่ี ผ้าเบรค โช๊คอัฟ 

น้ ามันหล่อล่ืนและน้ ามันเคร่ือง

118  หมู่ท่ี 11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4,396 0425563000172 บจ.นิศา รุ่งเรืองทรัพย์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       66191 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา รับ

จัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงานขาย

และการขยายตลาด

145  หมู่ท่ี 1 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4,397 0425563000229 บจ.ไอทีออนไลน์ 1968 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที มือถือ อุปกรณ์

ต่อพ่วง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

567/12  หมู่ท่ี 11 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4,398 0423563000286 หจ.พาวรรธน์ก่อสร้าง 27/3/2563 1,000,000       42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 47/1  หมู่ท่ี 5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210

4,399 0423563000278 หจ.พี ที เฮิร์บ 24/3/2563 500,000         46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร เช่น สบู่ ยาสีฟัน อาหารเสริม

เพ่ือสุขภาพ

435  หมู่ท่ี 5 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,400 0423563000260 หจ.เอ.บี.บุ๊คส์ 20/3/2563 150,000         47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ วัสดุส านักงาน

62  หมู่ท่ี 10 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,401 0435563000296 บจ.นาคา การท่องเท่ียว จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 409  หมู่ท่ี 6 ถนนห้าธันวา ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

4,402 0435563000270 บจ.อร เบเกอร่ี จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       47215 ประกอบกิจการจ าหน่ายขนมปัง เบอเกอร่ี 357/11  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,403 0435563000334 บจ.ตรีชฎา อินเตอร์เอ็กซ์พอร์ท 

จ ากัด

27/3/2563 1,500,000       46107 น าเข้าและส่งออกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 555/5  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,404 0433563000219 หจ.วีว่า สเตช่ัน 5/3/2563 1,000,000       46614 ค้าน้ ามันเคร่ือง รถยยนต์ รถจักรยานยนต์ 234/287  หมู่ท่ี 12 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,405 0435563000300 บจ.เอเอ็นบี อินโนเวช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

409/307  หมู่ท่ี 11 ต.หาดค า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,406 0435563000326 บจ.เอ.เอ.แฟช่ัน นิว จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง 

เส้ือผ้าและสินค้าแฟช่ันทุกประเภทผ่าน

ระบบออนไลน์

269  หมู่ท่ี 4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

4,407 0433563000227 หจ.สีหมนตรี เทคโนโลยี ซัพพลาย 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 599  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
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4,408 0435563000288 บจ.ท่าบ่อ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47735 จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม 144  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

4,409 0433563000235 หจ.อ านาจ  เอ็นจิเนียร่ิง 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 57  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

4,410 0435563000318 บจ.วรชัยเทเลคอม จ ากัด 20/3/2563 500,000         42202 ประกอบกิจการรับเหมาบริการสร้าง

เคร่ือข่ายโทรศัพท์

60  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,411 0433563000243 หจ.ฮักแพง (2020) 23/3/2563 300,000         46102 ส่ังเข้าและส่งออก  ข้าวสาร 790  หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4,412 0107563000045 บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 18/3/2563 420,000,000    68102 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย ท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง

99  ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,413 0445563000261 บจ.วินเซอร์ ซอฟต์ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       62011 ประกอบกิจการรับออกแบบและเขียน

เว็บไซต์ตลอดจนกิจการอ่ืนๆอันเก่ียวกับ

เว็บไซต์

132  ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,414 0445563000270 บจ.คาร์ แท๊ก อีซ่ี เดลิเวอร่ี 

ออนไลน์ จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการช าระภาษีรถยนต์

ทุกประเภท ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน

ทางออนไลน์ ทุกประเภท

136/1  หมู่ท่ี 11 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,415 0445563000300 บจ.สารคามไลท์ต้ิง จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       46422 ประกอบกิจการการขายส่งอุปกรณ์ส าหรับ

ให้แสงสว่าง

199  หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,416 0443563000511 หจ.ห้างทอง ปิยวรรณ 2020 26/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองรูปพรรณ

และทองแท่ง

237  หมู่ท่ี 19 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

4,417 0443563000430 หจ.ยุทธนา เจริญการก่อสร้าง 18/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 13  หมู่ท่ี 9 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4,418 0443563000448 หจ.โกสุม ทัวร์ 20/3/2563 3,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 509  หมู่ท่ี 3 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4,419 0443563000375 หจ.สารคาม 999 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ท่ีพักอาศัยถนนสะพานเข่ือน

อุโมงค์และงานก่อสร้างทุกชนิด

82/5  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,420 0443563000383 หจ.ตักศิลา 111 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ท่ีพักอาศัย ถนน สะพาน เข่ือน 

อุโมงค์และงานก่อสร้างทุกชนิด

86  หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,421 0443563000413 หจ.เดอะ ไฟเตอร์636 17/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือขายปลีกเป็นแทนขาย

ตรงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

63  หมู่ท่ี 16 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,422 0443563000421 หจ.บีที บ๊ิก เซอร์วิส 17/3/2563 1,000,000       47190 ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค 52  หมู่ท่ี 2 ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,423 0443563000456 หจ.เพชรมงคลฟาร์ม 23/3/2563 1,000,000       01499 เล้ียงสัตว์ ค่าสัตย์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช าแหละ 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง

129  หมู่บ้าน หนองบัว หมู่ท่ี 4 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
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4,424 0443563000464 หจ.วัฒนาฟาร์ม มหาสารคาม 24/3/2563 1,000,000       47734 ประกอบกิจการ ร้าน วัฒนาฟาร์ม 

จ าหน่ายอาหารสัตว์ ยารักษาโรค และยา

บ ารุงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล้ียงสัตว์

 ปุ๋ยเคมี

29  ถนนมหาชัยด าริห์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,425 0445563000334 บจ.ดีไซนิคอล สตูดิโอ จ ากัด 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 จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาติดต้ัง

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงาน

ควบคุมและระบบไฟฟ้า

263  หมู่ท่ี 8 ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,427 0445563000369 บจ.ปังโป้ง จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการร้านค้าปลีก ซ้ือ ขาย 

สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขาย กาแฟ ชา

177/10  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,428 0443563000502 หจ.ศรีประภาทรัพย์สมบูรณ์ 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 249  หมู่ท่ี 9 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

4,429 0445563000288 บจ.บ้านลิโป้ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       10619 ผลิตจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป 

เน้ือสัตว์ ท้ังส่งและปลีกในและต่างประเทศ

10  หมู่ท่ี 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

4,430 0443563000529 หจ.มงคลชัยกิจเจริญ 27/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างและงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

26  หมู่ท่ี 3 ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4,431 0445563000342 บจ.วี ทรานสปอร์ต  63 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่านสินค้า 104  หมู่ท่ี 5 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4,432 0443563000499 หจ.วงศ์สุภักด์ิ 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี พักอาศัย สถานท่ี

 ท าการถนน สะพาน เข่ือนอุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

91  หมู่ท่ี 2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4,433 0445563000318 บจ.เดอะเฟิร์สยูนิคอร์น จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศการให้บริการทางด้านไอที (IT)

 พัฒนาระบบตามความต้องการ

89  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4,434 0445563000326 บจ.ไข่มุก ซิสซ่ี จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       15201 ประกอบกิจการ รับผลิต เคร่ืองหนัง ผ้า 

รองเท้า เข็มขัด เส้ือผ้า ชุดช้ันใน ท้ังบุรุษ 

และสตรี

240/7  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4,435 0443563000341 หจ.ส.รุ่งเรืองการขนส่ง 3/3/2563 1,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

165  หมู่ท่ี 10 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

4,436 0443563000367 หจ.โชคพีรพัฒน์ การค้า 6/3/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองนอน 23  หมู่ท่ี 2 ต.กุดปลาดุก อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 44160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,437 0445563000296 บจ.ต.กมลภัณฑ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้

ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี

461  หมู่ท่ี 5 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

4,440 0443563000359 หจ.อ านวยการช่างและบริการ 6/3/2563 300,000         47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 2  หมู่ท่ี 10 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4,441 0443563000391 หจ.มีชัยชนะ ก่อสร้าง 16/3/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 289  หมู่ท่ี 11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,442 0443563000481 หจ.ว.การก่อสร้างโยธา 24/3/2563 50,000           41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 9  หมู่ท่ี 3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

4,443 0455563000334 บจ.เคเอ็มพี พาวเวอร์ จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       46315 การส่งออก ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ี

ผลิตจากข้าว

68  หมู่ท่ี 5 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,444 0453563000511 หจ.ดีซีโฮม 6/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สร้างบ้าน และรับเหมาท่ัวไป

653  หมู่ท่ี 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

4,445 0455563000288 บจ.ณัชดาพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 

ขายท่ีดิน ขายบ้านพร้อมท่ีดิน และรับ

สร้างบ้าน

249  หมู่ท่ี 6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

4,446 0453563000570 หจ.พอกพูนค้าเหล็ก 17/3/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าขายปลีก ขายส่ง เหล็ก 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

204  หมู่ท่ี 3 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

4,447 0455563000369 บจ.เอส อาร์ ดับเบ้ิลยู อินเตอร์ 

จ ากัด

19/3/2563 5,000,000       46632 ซ้ือ จ าหน่าย ไม้ท่อน ไม้สับยูคาลิปตัส 

และไม้แปรรูป ทุกประเภท น าเข้าและ

ส่งออกระหว่างประเทศ

18  หมู่ท่ี 9 ต.กกโพธ์ิ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

4,448 0455563000393 บจ.ม่ังมี ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการอู่ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด บริการติดต้ัง

 ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์

195  หมู่ท่ี 3 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,449 0453563000600 หจ.จุฬารัตน์ เอ็นจิเนียร่ิง 23/3/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท จ าหน่ายวัสดุ

 อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

111  หมู่ท่ี 3 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4,450 0455563000385 บจ.สาเกตุ  หลังคาเหล็ก จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายหลังคา

เหล็ก

248  หมู่ท่ี 8 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,451 0455563000342 บจ.รีเจ้นท์ 28 เมนเนจเม้นท์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค 

เภสัชภัณ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

332  หมู่ท่ี 3 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

4,452 0455563000300 บจ.ร่วมรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 2  หมู่ท่ี 19 ต.ขามเป้ีย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,453 0453563000537 หจ.แอล.เอ.โปรเกรส พลัส9 9/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา รับ

ติดตามเร่งรัดหน้ีสินและสิทธิเรียกร้องใดๆ 

ให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคล

400  หมู่ท่ี 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,454 0453563000642 หจ.เอาท์เล็ท ฟลาวเวอร์ 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต

71/13  หมู่ท่ี 11 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,455 0453563000651 หจ.ส าเพ็งร้อยเอ็ด 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต

402  หมู่ท่ี 11 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,456 0453563000669 หจ.ไอสกาย คลีนิค 30/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลีนิคเสริมความงาม ดูแล

ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ความงามและอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับความงาม

68/8  ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,457 0455563000326 บจ.ไทยลอนดอน-เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 381  หมู่ท่ี 6 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,458 0455563000377 บจ.โกลด์ อินดัสทร่ี อินเตอร์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 10  ถนนบ้านท่านคร ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,459 0453563000561 หจ.วิชาญการช่าง 2556 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

201  หมู่ท่ี 16 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

4,460 0455563000318 บจ.ส านักกฎหมายสมเกียรติ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 111  หมู่ท่ี 3 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4,461 0453563000626 หจ.วี.เอส.คอม 24/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

385  หมู่ท่ี 1 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4,462 0453563000529 หจ.พีทีแอลเฮ้าส์เอ็นจิเนียร่ิง 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

85  หมู่ท่ี 16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,463 0453563000588 หจ.ศรีบุญวัสดุภัณฑ์ 17/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ จ าหน่ายสินค้า พืชผล 

ทางการเกษตร วัสดุทางการเกษตรทุกชนิด

229  หมู่ท่ี 17 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,464 0455563000351 บจ.ที.ที.เอ็ม. โอเน่ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า รองเท้าฯ

35  หมู่ท่ี 5 ต.ข้ีเหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4,465 0453563000545 หจ.วรากรคอนกรีต 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 71  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

4,466 0455563000296 บจ.เอเซีย อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 3/3/2563 600,000         61101 ประกอบกิจการให้บริการระบบส่ือสาร 86  หมู่ท่ี 8 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

4,467 0453563000596 หจ.ภูมิรพีร้อยเอ็ดก่อสร้าง 18/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

210  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

4,468 0453563000553 หจ.วีริช อินเตอร์พลัส 16/3/2563 500,000         47612 ประกอบกิจการแบบเรียน กระดาษ แบบ

พิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน

251  หมู่ท่ี 7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,469 0453563000618 หจ.เทสล่า โซล่าร์ ร้อยเอ็ด 24/3/2563 400,000         46421 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

14  หมู่ท่ี 9 ต.นาโพธ์ิ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,470 0453563000634 หจ.ชนะดี มีทรัพย์ 25/3/2563 100,000         46102 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายอาหาร

เสริม

197  หมู่ท่ี 14 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4,471 0465563000237 บจ.เพ่ือนแท้ เงินด่วน (กาฬสินธ์ุ) 

จ ากัด

13/3/2563 10,000,000     64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย ระดับ

จังหวัดภายใต้การกับกับ (ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ PICO FINANCE)

181/22  หมู่ท่ี 9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4,472 0465563000229 บจ.เคเอส ธนสินทรัพย์ จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       66199 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

152/13  ถนนซอยน้ าทิพย์ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,473 0465563000270 บจ.สหไทย โลจิสติกส์ จ ากัด 30/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการด้านการขนส่ง 44/4  ถนนอรรถเปศล ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,474 0465563000211 บจ.เอเจแอนด์เอ็น เซอร์วิส ไลน์ 

จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สร้างบ้านและรับเหมาท่ัวไปทุกชนิด

624/1  หมู่ท่ี 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

4,475 0465563000199 บจ.บ้านตูมการเกษตร จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46201 ประกอบกิจจการรับซ้ือ จ าหน่าย 

ข้าวเปลือก ข้าวสาร พืชผลทางการเกษตร

235  หมู่ท่ี 1 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4,476 0465563000202 บจ.เครือนอนนา จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน เข่ือน

263  หมู่ท่ี 5 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 46160

4,477 0463563000596 หจ.สีคอน 19 การก่อสร้าง 31/3/2563 4,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาคารท่ี

พักอาศัยสถานท่ีท างาน

197  หมู่ท่ี 8 ต.ค าบง อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธ์ุ 46240

4,478 0465563000253 บจ.อังคาร เทรดด้ิง จ ากัด 16/3/2563 3,000,000       13921 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าห่ม ผ้าห่มราชการ 

ผ้าปูท่ีนอน ผ้าม่าน ปลอกหมอน

152  หมู่ท่ี 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4,479 0463563000561 หจ.ป.รวมโชคก่อสร้าง 23/3/2563 3,000,000       47524 ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 201/1  หมู่บ้าน นาคู หมู่ท่ี 10 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธ์ุ 46160

4,480 0463563000588 หจ.ภูมินทร์คอนสตร๊ักช่ัน 2020 25/3/2563 1,500,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 300  หมู่บ้าน ไผ่ทอง หมู่ท่ี 15 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,481 0463563000553 หจ.เรนโบว์ พาณิชย์ 2020 20/3/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับ

ซ่อมแซม ตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า งาน

น้ าประปา งานปรับปรุงต่างๆ

179  หมู่ท่ี 19 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4,482 0463563000529 หจ.เฮง เฮง เฮง ทรัพย์อนันต์ 13/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการการน าเท่ียวและ

บริการอ่ืนๆ

69/1  ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000
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4,483 0463563000545 หจ.ที.ทศ ทัวร์ 20/3/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

229  หมู่บ้าน นาจารย์ หมู่ท่ี 4 ถนนถีนา

นนท์

ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,484 0465563000245 บจ.ทีพี ไทยพลาสท์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

พลาสติก

205  หมู่ท่ี 8 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,485 0465563000288 บจ.กาฬสินธุุุเอ็นเนอร์ยี จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส 95  หมู่ท่ี 3 ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4,486 0463563000537 หจ.แม่อ้อยกาฬสินธ์ุ เกษตรแปรรูป

 อินเตอร์ฟู้ด

18/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารแปรรูป

และโรงงานผลิตอาหารสด

168  หมู่ท่ี 3 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4,487 0463563000511 หจ.เฮงจริงเฮงจัง 9/3/2563 1,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 88  หมู่ท่ี 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4,488 0463563000481 หจ.พรหมประกาศิต89 3/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 120  หมู่ท่ี 6 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 46160

4,489 0463563000499 หจ.ศรชัยทัวร์ 3/3/2563 1,000,000       79110 ประกอบกิจการบริการด้านการเดินทาง 

การท่องเท่ียว การจัดหาพาหนะและท่ีพัก

แรมให้แก่นักท่องเท่ียว

88  หมู่ท่ี 16 ต.นาทัน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ 46180

4,490 0465563000261 บจ.ดีแซดพี โปร ซิสเต็ม เทเลคอม

 จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังอุปกรณ์

ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

116 บ้านสะอาดนาดี  หมู่ท่ี 13 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46220

4,491 0463563000570 หจ.รวมพลอุดมทรัพย์ 25/3/2563 550,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 192  หมู่ท่ี 9 ต.นิคมห้วยผ้ึง อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธ์ุ 46240

4,492 0463563000502 หจ.ที บี เจ ซัพพลาย 3/3/2563 200,000         46414 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 170  หมู่ท่ี 15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

4,493 0475563000385 บจ.ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       45103 ประกอบกิจการขายยานยนต์เก่าชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ

ขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

402/1  ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,494 0475563000393 บจ.อารยะ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       53200 ประกอบกิจการขนส่งพัสดุส่ิงของ 1432/10  ถนนก าจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,495 0475563000423 บจ.ดิ วัน เซนเตอร์ จ ากัด 31/3/2563 5,000,000       45210 ประกอบกิจการรับติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบ

ไฟฟ้าท้ังภายในและนอกอาคาร

239/2  หมู่ท่ี 8 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

4,496 0475563000351 บจ.ภูพานเบสท์ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ 146  หมู่ท่ี 7 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

4,497 0473563000456 หจ.ภูฟ้าเจริญพืชผลการเกษตร 

(โคกศรีสุพรรณ)

9/3/2563 5,000,000       46201 ประกอบกิจการรับซ้ือ จ าหน่าย ข้าวเปลือก 235  หมู่ท่ี 5 ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

4,498 0473563000553 หจ.ศ. ศรีสกล คอนสทรัคช่ัน 20/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

202  หมู่ท่ี 9 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

4,499 0473563000481 หจ.นิว ฟักทองเคร่ืองนอน 2020 12/3/2563 3,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองนอนทุก

ประเภท เตียงนอน ตู้เส้ือผ้า

221  หมู่ท่ี 7 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000
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4,500 0473563000570 หจ.วีวีอาร์ก่อสร้าง ณ สกลนคร 25/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ รับท างานโยธาทุกรูปแบบ

82  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 47170

4,501 0473563000561 หจ.ธนกาญจนสิทธ์ิ (แซบ สโตร์) 

2020

24/3/2563 3,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเพ่ือ

สุขภาพและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

511  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230

4,502 0473563000448 หจ.สินทรัพย์พูลทวี โลจิสติกส์ 9/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

742/7  ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,503 0475563000415 บจ.ครีเอทีฟ อินทีเรีย ดีไซน์ จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       74101 การออกแบบและตกแต่งภายในและให้

ค าปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม งานภูมิ

สถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง

314  หมู่ท่ี 13 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

4,504 0473563000502 หจ.พิสิษฐ์ กรุ๊ป (2020) 17/3/2563 1,500,000       47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 278  ซอยฉิมพลี ถนนไอ.ที.ยู. ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,505 0473563000430 หจ.ฟิกซ์คลับ 2/3/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์

272/88  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,506 0473563000464 หจ.ธนกรการ์เม้นท์ แอนด์ พรีเม่ียม 9/3/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ ด้วย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป

30  หมู่ท่ี 14 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,507 0475563000326 บจ.จิรชาญเจริญ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจการฝึกอบรมทางด้านการ

ขาย

117/15  ถนนสกลนคร-กาฬสินธ์ุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,508 0475563000334 บจ.เจวีเอส ดิจิตอล โซลูช่ันส์ จ ากัด 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 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1446/39  ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,510 0473563000537 หจ.เจริญชัยการค้า 1999 18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 

สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

239  หมู่ท่ี 10 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4,511 0473563000596 หจ.สีบู ทรานสปอร์ต 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

2  หมู่ท่ี 8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4,512 0473563000588 หจ.ป.ถูก ซุปเปอร์มาร์เก็ต 25/3/2563 1,000,000       47111 ร้านค้าท่ีด าเนินการขายปลีกสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน

414  หมู่ท่ี 2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

4,513 0475563000377 บจ.วีเวอร์ช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการออกแบบติดต้ัง 

ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบส่ือสารทุกชนิดภายในบ้าน อาคาร

23  หมู่ท่ี 10 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

4,514 0473563000499 หจ.โชคชัยซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 17/3/2563 1,000,000       43223 รับเหมาติดต้ัง ล้าง ซ่อม ย้าย 

เคร่ืองปรับอากาศ

105  หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 4 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
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4,515 0473563000511 หจ.โชคไพศาลรับเบอร์ 17/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการรับซ้ือจ าหน่ายยางพารา 273  หมู่ท่ี 1 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

4,516 0473563000529 หจ.มหาโชคเศรษฐี 17/3/2563 1,000,000       46206 ขายส่ง ขายปลีก อาหาร ยาบ ารุงสัตว์ ทุก

ชนิด

456/5  หมู่ท่ี 17 ต.อากาศ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 47170

4,517 0473563000545 หจ.กิมตุ้ยการช่าง 20/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พัก

251  หมู่ท่ี 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

4,518 0475563000407 บจ.ปากหม้อปารีส จ ากัด 13/3/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการค้า อาหารและเคร่ืองด่ืม 1588/5  ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,519 0473563000472 หจ.ปัญญาบอท เลเซอร์ 10/3/2563 200,000         26600 ประกอบกิจการด าเนินการผลิตและ

จ าหน่ายเคร่ืองเลเซอร์ เคร่ือง CNC และ

อะไหล่เคร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

80/5  ถนนสกลทวาปี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4,520 0475563000369 บจ.ออทิสติกสกลนครวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม จ ากัด

9/3/2563 100,000         70209 พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้มี

พัฒนาการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่

เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

171  หมู่ท่ี 1 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220

4,521 0483563000286 หจ.ชวกร โฮม 12/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

187/17  ถนนทัศนปทุม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4,522 0485563000148 บจ.เคเคเค เพาเวอร์ จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 330  หมู่ท่ี 1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

4,523 0485563000156 บจ.ธรรมโรจน์888 จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       64925 การบริการของโรงรับจ าน า 356  หมู่ท่ี 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

4,524 0483563000294 หจ.ส.ต้ังมีทรัพย์ 13/3/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 110/2  หมู่ท่ี 1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

4,525 0483563000260 หจ.ต้ังต้นต่อ 9/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

75  หมู่ท่ี 13 ถนนชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4,526 0483563000308 หจ.เก้าเจริญ 23/3/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

54  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4,527 0485563000130 บจ.เน็กซ์เจนวิช่ัน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการบริการให้เช่าระบบแสงสี 

เสียง งานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ทุกรูปแบบ

250  หมู่ท่ี 9 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4,528 0485563000164 บจ.ไทย-ไชน่า เมดิเทค จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

120  ถนนเฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4,529 0483563000278 หจ.เอ็ม.วาย. ข้อจัตุรัส 1991 11/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 63  หมู่ท่ี 4 ต.หนองโพธ์ิ อ.วังยาง จ.นครพนม 48130

4,530 0485563000172 บจ.หินสวยบ้านแพง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       08103 การขุดกรวดและทราย 161  หมู่บ้าน บ้านนายาง หมู่ท่ี 6 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

4,531 0483563000316 หจ.บริพัตร ฟาร์ม 30/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีกปุ๋ย เคมีภัณฑ์

 และอุปกรณ์ทางการเกษตร

40  หมู่ท่ี 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

4,532 0483563000251 หจ.วีระยุทธรุ่งเรือง 4/3/2563 500,000         43120 ประกอบกิจการขุดสระ รับเหมาถมดิน ขุด

ดิน ขนดิน บด อัด ปรับหน้าดิน และงาน

ดินทุกประเภท

82/1  หมู่ท่ี 7 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
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4,533 0493563000227 หจ.จ าเริญวณิชพิซซ่า 10/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 99/11  ช้ันท่ี 1 เอฟ  ห้องเลขท่ี 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 ประกอบกิจการศูนย์จัดจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตกแต่ง

คอนกรีตแนวใหม่

23  ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,535 0493563000197 หจ.นันทศักด์ิคอนสตรัคช่ัน 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน

ระบบประปา

26  ซอยศรีประเสริฐ ถนนด ารงค์มุกดา ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,536 0493563000201 หจ.นันทศักด์ิรุ่งเรือง ก่อสร้าง 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน

ระบบประปา

26  ซอยศรีประเสริฐ ถนนด ารงค์มุกดา ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,537 0493563000219 หจ.ปุ๋ยการโยธา 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน

ระบบประปา

26  ซอยศรีประเสริฐ ถนนด ารงค์มุกดา ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,538 0493563000235 หจ.เอสซีเอสแอนด์พี คอสเมติก 13/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

81/130  ซอยตาดแคน 12 ถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,539 0495563000083 บจ.ห้างทองพรเจริญ3 มุกดาหาร 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียนทองค า

แท่ง ทองรูปพรรณ เพชร พลอย และอัญ

มณีทุกชนิด

80  ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,540 0495563000091 บจ.วินน่า อาร์คิเทค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานท า

ถนนทางด่วน งานเข่ือน ชลประทาน งาน

ตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานระบบ

ประปา และงานก่อสร้างอ่ืนๆ

5/9  ซอยสนิทวงศ์ ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,541 0495563000105 บจ.เอ็นพีพีบิซ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 119/19  ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4,542 0493563000189 หจ.ปิยวัฒน์ โชคไพศาล 3/3/2563 500,000         46319 ขายส่ง ขายปลีก ผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล

 และขายอาหารสด ช้ินส่วนเน้ือสัตว์ ไก่ 

หมู ทุกชนิด

116  หมู่ท่ี 7 ต.นาอุดม อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

4,543 0505563004266 บจ.ลานนา อินโนเวช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน

 กรุ๊ป จ ากัด

13/3/2563 7,000,000       85491 ประกอบกิจการสอนภาษาต่างประเทศ 339/3  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,544 0505563004398 บจ.ดีวี ไท้ซาน จ ากัด 17/3/2563 6,200,000       59112 ประกอบกิจการรับงานผลิตส่ือท่ี

หลากหลาย เช่นบริการรับผลิตรายการ

โทรทัศน์ทุกรูปแบบ สารคดี ภาพยนตร์

โฆษณาภาพน่ิงและอ่ืนๆ

239/461  อาคารดีคอนโด นิม หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,545 0505563003588 บจ.เยลโล่ เวนเจอร์ส 2 จ ากัด 3/3/2563 6,000,000       68102 ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ 32  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,546 0505563004665 บจ.สเปซ แอเรีย พร๊อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการท่ีดิน 51  ถนนศรีมงคล ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,547 0505563004711 บจ.เพอร์เฟคช่ัน 2020 จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า จดทะเบียนสิทธิ

เก็บกิน สิทธ์ิเหนือพ้ืนดิน อสังหาริมทรัพย์

60  ซอย4 (ถนนป่าตัน) ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,548 0505563003464 บจ.ลีพ ฟอร์เวิร์ด 2019 จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย และให้เช่า บ้าน 

ท่ีดิน อาคาร และห้องชุด

86/320  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,549 0505563003545 บจ.ดิ ฟอนเต้ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย์ 169/49  หมู่ท่ี 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,550 0505563004355 บจ.ไท่ หยาง เทรดด้ิง จ ากัด 16/3/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการส่งออก ผลิตภัณฑ์สินค้า

ของท่ีระลึก อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง และ

หมอนยางพารา

86/322  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,551 0505563004797 บจ.บ้านถา การ์เด้น โฮม จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายและให้เช่าบ้าน

ท่ีดิน อาคารและห้องชุด

77/365  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,552 0505563004070 บจ.ซี เอ็ม โฮม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       81300 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ สร้าง 

ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า

และให้บริการปรับพ้ืนท่ี

62  หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,553 0503563001621 หจ.ชัยทิพย์ อินเตอร์ซัพพลาย 2/3/2563 5,000,000       77210 ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์เพ่ือการ

นันทนาการและเพ่ือความเพลิดเพลิน

336/8  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,554 0505563003570 บจ.อชิติลิ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนซ้ือขาย 

จัดสรร พัฒนาให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

303  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,555 0505563003863 บจ.มาย โฮม เชียงใหม่ จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย พาณิชย์ สถานท่ีท างานรวมท้ัง

งานโยธาอ่ืนๆ

63  หมู่ท่ี 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,556 0505563004304 บจ.สบายดี คอนสตรัคช่ัน แลนด์ 

แอนด์ สตูดิโอ จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 399  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,557 0505563004461 บจ.มายโฮมเอ็กซ์ซีรีส์ จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการต่อเติมสร้างบ้าน อาคาร 63  หมู่ท่ี 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,558 0505563004231 บจ.แกรนด์เดนท์ เด็นทัล จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       86203 ประกอบกิจการสถานบริการทันตกรรม 8/1-4  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,559 0503563002067 หจ.เอสเอ็มทีพี 24/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,560 0505563003944 บจ.สวัสดีแลนด์แอนด์โฮม จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

98  หมู่ท่ี 6 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,561 0505563004096 บจ.เคทูฟิวเจอร์ออโตเมช่ัน จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       46621 ประกอบกิจการค้าอลูมิเนียมเส้น ส าเร็จรูป

 บานประตูอลูมิเนียม ทุกรูปแบบ

330  หมู่บ้าน ต้นผ้ึง หมู่ท่ี 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,562 0505563004843 บจ.ออนไต จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย และให้เช่า บ้าน

ท่ีดิน

111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,563 0505563003731 บจ.ทีวาย เพ็ท โซลูช่ัน จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจการ ยา รักษาโรค 88/2  หมู่ท่ี 2 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,564 0505563004614 บจ.ซีเอ็ม อาร์ต สเพส จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       47699 ประกอบกิจการขายงานศิลปะ 90/1  หมู่ท่ี 3 ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,565 0505563003651 บจ.รักษ์การเกษตร 999 จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46692 ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยเคมีภัณฑ์

อันตรายทางการเกษตรทุกชนิด

140/25  หมู่ท่ี 13 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,566 0505563004592 บจ.ทีซีเค อินเตอร์เนช่ันแนล ทัวร์ 

แอนด์ ทราเวล จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       79120 ประกอบธุรกิจท าเท่ียว 247/10  ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,567 0505563004941 บจ.ยูไทย เรียลเอสเตท จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการขาย เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์

166/12  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,568 0505563003995 บจ.อาร์ แคปปิตอล จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน

 พัฒนาท่ีดิน ท้ังมีและไม่ส่ิงปลูกสร้าง 

อาคาร อาคารพาณิชย์

362/3  ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,569 0505563004819 บจ.มิราริ (ประเทศไทย) จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       46599 จ าหน่ายเคร่ืองรักษาสิว 47  ถนนสุรัตน์นิเวศ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,570 0505563003456 บจ.เดอะ สกาย ทรี จ ากัด 2/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน 79/162  หมู่ท่ี 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,571 0505563003499 บจ.โอพีนิว พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบิจการตัวแทนและนายหน้าของ

อสังหาริมรัพย์

80/399  หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,572 0505563003596 บจ.มอเตอร์ไซเคิล ทัวริสซ่ึม ทัวร์ 

เอเชีย จ ากัด

4/3/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจท่องเท่ียว 208/36  หมู่ท่ี 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,573 0505563004452 บจ.ทูเก็ตเตอร์ ซีซีวี จ ากัด 18/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

6  ซอย7 (ถนนศิริมังคลาจารย์) ถนนศิ

ริมังคลาจารย์

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,574 0505563004240 บจ.สเปลนดิด ซีเนอร่ี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

13/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน 130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,575 0505563003855 บจ.ยูนีค เมดิคอล จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

กรรม

345/86  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
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4,576 0505563003561 บจ.ฟ้าประทาน แชนเนล จ ากัด 3/3/2563 3,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

15/3  หมู่บ้าน หัวฝาย หมู่ท่ี 7 ต.น้ าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4,577 0505563003677 บจ.น่านปิง จ ากัด 5/3/2563 3,000,000       10801 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ และอาหารท่ีเก่ียวกับ

สัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

101/9  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,578 0205563009538 บจ.หัวหงษ์หมิงหยาง จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

111/21  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,579 0505563003821 บจ.ภูริชญา ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการด้านสังหาริมทรัพย์ 77/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,580 0505563003987 บจ.เจ แอนด์ โอ อินทีเรีย จ ากัด 10/3/2563 3,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบก

อาคาร และการตกแต่งภายใน

199/455  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,581 0205563009741 บจ.หัวหงษ์หยางหมิง จ ากัด 9/3/2563 2,700,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

111/72  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,582 0505563003707 บจ.หน่ึงข้ันเทพ จ ากัด 5/3/2563 2,100,000       47190 ประกอบกิจการขายของต่าง ๆ ผลิคภัณฑ์

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค

52/3  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,583 0505563004967 บจ.ยิน เซ่ียง ทราเวล จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 

ออกแบบ อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัย สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

225/1  ซอย8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,584 0505563003901 บจ.โอ๊กซอฟท์ เทรดด้ิง จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการ ด าเนินงาน รี

สอร์ท ท่ีพัก

208  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,585 0505563004274 บจ.โชคดี ออนไลน์ เมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

13/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 455   ห้องเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,586 0505563004975 บจ.แสนสุข ล้านนา จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านอุตสหกรรม 226/209  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,587 0505563004061 บจ.ปวีกรทรานสปอร์ต จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท 76  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,588 0505563003812 บจ.รุจนันท์ทรัพย์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       10309 ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 322/1  หมู่ท่ี 15 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,589 0505563003936 บจ.กันต์สมาร์ทโฮม จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 31/6  หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,590 0505563004401 บจ.โบ เบส์ เบเกอร่ี จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ขาย

ปลีกและส่ง ขนมปัง

189/101  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
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4,591 0505563004444 บจ.ด ารงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานผลิตจ าหน่าย

น้ าพริกส าเร็จรูป

50  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,592 0505563004690 บจ.สตูดิโอ 2020 จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจการงานเขียนแบบ งน

วางโครงการ

633/20  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,593 0505563004983 บจ.ยูไนท์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

ออฟฟิศ จ ากัด

27/3/2563 2,000,000       69200 ประกอบกิจการเก่ียวบัญชี 11/4  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,594 0505563003758 บจ.เรียล เอสเตท เอ็กซ์เชนจ์ เซ็น

เตอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 43/4  ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,595 0505563003774 บจ.วีอี (วิช่ัน เอดูเคช่ัน) จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       85500 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน

การศึกษาภาษาต่างประเทศ

43/8  ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,596 0505563004037 บจ.มิสคาร์เรนทัล จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       77101 ประกอกกิจการให้เช่ายานพาหนะทุก

ประเภท

98  หมู่ท่ี 6 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,597 0505563003600 บจ.เคเซเล อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

4/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 168/2  หมู่ท่ี 7 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,598 0505563004673 บจ.ไทย โรด แอสซิสท์ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจการการออกแบบและพัฒนา

เวปไซด์แอพพลิเคช่ัน

161/2  หมู่ท่ี 13 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,599 0505563003537 บจ.ชันเนล โฮลด้ิงส์ จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

15/3  หมู่บ้าน หัวฝาย หมู่ท่ี 7 ต.น้ าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4,600 0503563001702 หจ.บีเอ็น โปรดักส์ 5/3/2563 2,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเล 153/68  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,601 0505563004282 บจ.แมกซ์ คอฟฟ่ี เชียงใหม่ จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการอาหารและเคร่ืองด่ืม 99/4  หมู่ท่ี 1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,602 0505563004487 บจ.เกา ไทย เฮลท์ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       96101 ประกอบกิจการสปา 291  ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,603 0505563005009 บจ.แอมฟินอล ออโต้โมทีฟ โปร

ดักส์ จ ากัด

30/3/2563 2,000,000       46521 ประกอบกิจการซ้ือขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า 32  ซอย2(ถนนป่าพร้าว) ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,604 0505563003723 บจ.ทราเวล  มี จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย โอนกรรมสิทธ์ิ 

เก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

68  อาคารB โครงการ  Mode Office  

ห้องเลขท่ี 103 หมู่ท่ี 4

ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,605 0505563003871 บจ.วิลล่า 88 เชียงใหม่ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย บ้าน ท่ีดิน และ

ค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

222/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,606 0505563003880 บจ.วันเดอร์ ญาญ่า จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย บ้าน ท่ีดิน ท่ีดิน

 และค้าอสังหารินทรัพย์ทุกชนิด

35/289  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,607 0505563004291 บจ.แคช คอร์เนอร์ จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าของเก่า ประเภท เพชร

 พลอย ทอง นาค เงินหรืออัญมณีอ่ืนๆ

108/17  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,608 0503563001966 หจ.ลอฟท์เทคท์ เอ็นจิเนียร่ิง 17/3/2563 1,500,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

161/182  หมู่ท่ี 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,609 0505563004428 บจ.ทวีทองการเกษตร  63 จ ากัด 17/3/2563 1,500,000       01630 ประกอบกิจการอบพืช 68/1  หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,610 0503563001974 หจ.ลุงอ้วนขนย้าย 17/3/2563 1,430,000       49334 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าบบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์

60/10  ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,611 0503563001991 หจ.ไอโอเทคซอฟต์ 19/3/2563 1,200,000       82301 ประกอบกิจการ เก่ียวกับอบรมสัมมนา 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

128/67  หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,612 0505563004916 บจ.คาร์วอช ซัพพลาย จ ากัด 26/3/2563 1,200,000       45302 ประกอบกิจการน าเข้ารวมถึงจ าหน่าย 

ปลีก ส่ง สินค้าเก่ียวกับอะไหล่

เคร่ืองประดับยนต์

333/124  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,613 0503563002008 หจ.อิง แอนด์ เฟิร์ส เน้ือหมูสด ช้อป 19/3/2563 1,100,000       46311 ประกอบกิจการขายส่งเน้ือสัตว์ เน้ือสัตว์

ปีกและเน้ือสัตว์ล่า ท้ังชนิดสด แช่เย็นหรือ

แช่แข็งและแปรรูป

6  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,614 0505563003448 บจ.รีไซเคิลสตอร่ี กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการผลิตระบบซอฟต์ เพ่ือ

บริหารสินค้ารีไซเคิล และร้านรับซ้ือของเก่า

18  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

4,615 0505563004525 บจ.ไร่บ ารุงผล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       56101 ร้านอาหาร และท่ีพัก 27/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

4,616 0503563001818 หจ.เรือนไม้ล้านนา 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 7  หมู่ท่ี 9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340

4,617 0503563002041 หจ.วรการกิจ 20/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค

365  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

4,618 0503563002091 หจ.อควา อาร์เดน 25/3/2563 1,000,000       11011 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสุราทุก

ประเภท

213  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

4,619 0503563001796 หจ.ยอดปัญญา 6/3/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้ใน

ครัวเรือน

76  ถนนหม่ืนด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,620 0503563002105 หจ.โบรส (2020) 25/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด แบบระบบออนไลน์

423/1  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,621 0505563003715 บจ.บริวกินน่ิง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านกาแฟ 258-260  ถนนช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,622 0505563003804 บจ.โอเทน อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       93191 ประกอบกิจการจัดการแข่งขันกีฬา

อีเล็กทรอนิกส์ (อีสปอร์ต) ทุกประเภท

4  ซอย16 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,623 0505563004371 บจ.ออร์ดินารีจุนแอนด์โค จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตเส้ือผ้าช้ันนอก 75  ถนนราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
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4,624 0505563004509 บจ.ซีเอสเอ็น เบฟเวอเรจ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       11044 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เคร่ืองด่ืมชู

ก าลัง

299/2  หมู่ท่ี 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,625 0505563004517 บจ.สุริยา อินเตอร์เนช่ันนอล กรุ๊ป 

จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายยารักษาาโรค 521/43  ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,626 0505563004932 บจ.เมดิเซฟ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองฟอกอากาศ 8  ซอย8 (ถนนโชตนา) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,627 0503563001613 หจ.คุณกูล เซอร์วิส 2/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถพร้อม

คนขับและบริการน าเท่ียวในประเทศ

9/1271 หมู่บ้านเอ้ืออาทร (หนองหาร)  

หมู่ท่ี 1 ซอย5/1 ถนนเชียงใหม้-พร้าว

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,628 0503563001826 หจ.กรีน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ โซ

ล่าร์ ซิสเต็ม

9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเมาก่อสร้างอาคาร 

สถนท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

237  หมู่ท่ี 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,629 0505563003618 บจ.เกรท ฟอร์ คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 204  หมู่ท่ี 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,630 0505563003685 บจ.บ้านอุ่นใจเนิร์สซ่ิงโฮม จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ 280  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,631 0505563003961 บจ.ป๊อปปูล่าร์ โมเดิร์น แฮร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ือ่ืน

213  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,632 0505563004363 บจ.โปรแคนนาแคร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเวช

ส าอาง

417  หมู่ท่ี 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,633 0505563004550 บจ.น.นม เชียงใหม่ 2008 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า นมผง ของเล่น 

เคร่ืองใช้ ส าหรับเด็ก

483/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,634 0503563001575 หจ.ชฎาภรณ์ แม่แจ่ม กรุ๊ป 2/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถ 97/4  หมู่ท่ี 3 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

4,635 0505563003910 บจ.ณราปูรณ์ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน 

เข่ือน อุโมงค์ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน

161/7  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,636 0505563004002 บจ.วีสบาย ไลฟ์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

269/26  หมู่ท่ี 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,637 0505563004045 บจ.แม็กซ์พอยท์ กรุ๊ป จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง

 บูรณะอาคาร ประมูลงานของท้ังภาครัฐ

และเอกชน

177  หมู่ท่ี 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,638 0505563004053 บจ.ปัถย์ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบด้าน

สถาปัตยกรรม ภูมิสาถปัตยกรรม 

วิศวกรรมและมัณฑนศิลป์

345/96  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,639 0505563004215 บจ.ท าดู วิช่ัน อาร์ต จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ 18/12  หมู่บ้าน โครงการปาล์มสปริงส์ 

พรีวาโต้ หมู่ท่ี 3

ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,640 0505563004631 บจ.ทับทิมสยาม999 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

201/2  หมู่ท่ี 8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,641 0503563001672 หจ.คลังยา ท่าร้ัว เชียงใหม่ 2020 3/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน

การวินิจฉัยโรค

183/4  หมู่ท่ี 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,642 0503563001907 หจ.ลานนาศิลป์ คอนสตรัคช่ัน 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

และอ่ืนๆ ทุกชนิด

147/3  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,643 0503563002059 หจ.สเกล เฮาส์ คอนสตรัคช่ัน 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/1  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,644 0505563003481 บจ.เน็กซ์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาโทรคมนาคมทุก

ประเภท

125  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,645 0505563004622 บจ.เพียว ออล จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจ าหน่าย

เคร่ืองมือ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

วัสดุต่างๆท่ีใช้ทางการแพทย์

15/149  หมู่ท่ี 14 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,646 0505563004835 บจ.ฮอรัส2020 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์ เมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์

333/123  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,647 0503563001591 หจ.เชียงใหม่สุขนิยม 2/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สุรา เบียร์ ไวน์ 

น้ าด่ืม น าุแร่ น าุผลไม้ น้ าชาบรรจุใน

ภาชนะทุกแบบ นมพร้อมด่ืม เคร่ืองบ ารุง

ก าลัง บุหร่ี และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮล์

ทุกชนิด

28  หมู่ท่ี 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,648 0503563001605 หจ.ซีเอ็มโปร 2 พร็อพเพอร์ต้ี 2/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รับจ าน า รับ

จ านองอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้าง

99/198 หมู่บ้าน บ้านโจ้(พิมุกข์)  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,649 0503563001699 หจ.นาคราช เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ 

ดีไซน์

4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

135/38  หมู่ท่ี 7 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,650 0503563001915 หจ.ธามณ์นิธิ 16/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองไช้ไฟฟ้า 

เครืองชงกาแฟ เคร่ืองชงกาแฟแบบหยอด

เหรียญ เคร่ืองบดกาแฟ

126/12  หมู่ท่ี 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,651 0505563003839 บจ.หัวใหม่ ครีเอช่ัน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม 105/127  หมู่ท่ี 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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4,652 0505563004321 บจ.ไนน์เฟซ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย วัสดุ อุปกรณ์

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สารเคมีทาง

การแพทย์ สินค้าเบ็ดเตล็ดท่ีใช้ใน

โรงพยาบาล

455/155  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,653 0505563004380 บจ.คอมเออเร่อ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ จัดท า

เว็บไซต์

630/92  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,654 0505563004681 บจ.แซบบิกซ์ไทย จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการให้บริการเช่าสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต

336/55  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,655 0505563004746 บจ.เอทนีช เอนเนอร์จี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       33149 ประกอบกิจการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

333/124  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,656 0505563004754 บจ.เชียงใหม่ ไอเดีย ดีไซน์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

555/191  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,657 0505563004827 บจ.ดีเฮ้าส์ คอนสตรัคช่ัน แมนเนจ

เมนต์ จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเครืองใช้ในการก่อสร้าง

430  หมู่ท่ี 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,658 0503563001711 หจ.เคพี นิวโรโลจี 5/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

ให้การศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพ

20/9  ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,659 0503563001893 หจ.ทีดับเบ้ิลยูอาร์ 16/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

179/1  ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,660 0505563003430 บจ.ใต้ดิน ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการบริการรับ ซ้ือ ส่ง อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ขนม ตามออเดอร์โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญยาจ้าง เป็น

ตัวแทน นายหน้า เพ่ือจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ผ่านระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต

46/2 หมู่ท่ี 8 ห้องเลขท่ี 419  ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,661 0505563003669 บจ.ออล ดิ แองเจ้ิล จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการรักษาปัญหาเก่ียวกับ

ผิวหน้า

231/23  ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,662 0505563003766 บจ.ซีเอ็ม ลานนา คอนสตร๊ัคช่ัน 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 9  ซอย1 (ถนนอารักษ์) ถนนอารักษ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,663 0505563004100 บจ.โวเคช่ัน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 127/148  หมู่ท่ี 14 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,664 0505563004649 บจ.บ้านรังสราญ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการสปา 7  ซอยเชียงค า ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,665 0505563004851 บจ.เอ็มพีเอ็ม 2020 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการหอพัก โรงแรม 86/1  หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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4,666 0505563004959 บจ.พีพี.ศรีเจิรญ ก่อสร้าง จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       74101 รับเหมาตกแต่งภายใน 44/1  ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,667 0505563004991 บจ.วีเค 2018 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกกิจการหอพักโรงแรม 86/9  หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,668 0503563002032 หจ.เอกใหญ่ ลิฟท์ต้ิง อีควิปเม้นท์ 20/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือกล 

เคร่ืองทุ่นแรง

79/17  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,669 0505563003502 บจ.เอสเจ โกลด์เด้นริช จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 161  หมู่ท่ี 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,670 0505563003529 บจ.สมเจริญไชย จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี 129  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,671 0505563003928 บจ.ทรีสกอร์ แอนด์ เอท จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี ส าหรับการ

ประชุม สัมมนา และสันทนาการ

68  หมู่ท่ี 6 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,672 0505563004177 บจ.ลาบ มีเดีย จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางในการ

รวบรวมโฆษณา

152  หมู่ท่ี 5 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,673 0505563004606 บจ.พลอยปภัทร จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

201  หมู่ท่ี 9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,674 0505563004118 บจ.มหศึกษา จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่ือการเรียน การ

สอน ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

270  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

4,675 0505563004657 บจ.เดอะ ซีด ทอย จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการชายส่งเกมและของเล่นซ่ึง

ท าด้วยวัสดุทุกชนิด เช่น ตุ๊กตา ของเล่น

และเกม หุ่นจ าลอง

111  หมู่ท่ี 9 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

4,676 0503563001648 หจ.อ.ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคช่ัน 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง 56  หมู่ท่ี 7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4,677 0503563001761 หจ.สมหวัง รับเหมาก่อสร้าง 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 89/2  หมู่ท่ี 5 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4,678 0505563003791 บจ.ซัมติง กู๊ด เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ พืชไร่ พืช

สวน และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนทุกชนิด

 ท้ังแปรรูปและไม่แปรรูป

195  หมู่ท่ี 7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4,679 0503563001583 หจ.นิคม ทราเวล เชียงใหม่ 2/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการรถเช่า ให้เช่ารถ

ตู้ พร้อมคนขับ

188/211  หมู่ท่ี 5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,680 0503563001877 หจ.นกนาครับเหมาก่อสร้าง 12/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างบ้าน 

อาคาร ท่ีพัก

17/1  หมู่ท่ี 12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,681 0503563001931 หจ.เกรทแคร์ 16/3/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี

ดูแลคนไข้ ผู้ป่วยพักฟ้ืน และผู้สูงอายุ และ

เด็กท่ีบ้าน ท้ังรายวันและรายเดือน

176/6  หมู่ท่ี 5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
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4,682 0505563003472 บจ.ฟินิกซ์ อัพ 2020 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       61102 ประกอบกิจการ การให้บริการจัดส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ วิทยุผ่ายสานเคเบิล ที

ส่งตรงถึงบ้าน

139/1  หมู่ท่ี 4 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,683 0505563003642 บจ.อี.วี. มัลติ - ซัพพลาย จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการส่ังเข้าและส่งออก 

เคร่ืองมือวัดสัญญาณอิเล็คโทรนิค

171/165  หมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์โครงการ 

10 หมู่ท่ี 7

ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,684 0505563004193 บจ.ดรีมอะบรอด เอ็ดดูเคช่ัน

แอนด์ทราแวล จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้บริการแนะแนวศึกษา

ต่อต่างประเทศ รับท าวีซ่า จองต๋ัว

เคร่ืองบิน รับจัดกรุ๊ปศึกษาต่อ

99/84  หมู่ท่ี 6 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,685 0505563004207 บจ.แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด

ท่ัวไปของตัวอาคาร

108/2  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,686 0505563004258 บจ.เอ็มกรีน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาจัดการงาน 88/8  หมู่ท่ี 3 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,687 0505563005017 บจ.สยามอินเตอร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้าเคร่ืองจักร ทาง

การแพทย์

99/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,688 0503563001851 หจ.เอ็นเทค เอนเนอร์จ้ี 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 อาคาร ส านักงาน ทาวเฮ้าส์

194/129  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,689 0505563003693 บจ.รักษาความปลอดภัยไทเกอร์ 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

197/1  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,690 0505563004142 บจ.บี.เอส.168 เทรดด้ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เกลือ 

เคร่ืองปรุงรส ผงปรุงรส อุปกรณ์เคร่ืองครัว

1/2  หมู่ท่ี 14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,691 0505563004169 บจ.พากันกริลล์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหาร และเคร่ืองด่ืม

27/2  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,692 0505563004436 บจ.ไพรม์ เดอร์มา จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการสถานบริการเสริมความงาม 189/4  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,693 0505563004703 บจ.ณัฐิชาน์ กรุ๊ป จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ 81  หมู่ท่ี 5 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

4,694 0505563004801 บจ.เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย

จุลินทรีย์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และสาร

จุลินทรีย์ ก าจัดคราบน้ ามันและสารเคมี

199/60  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,695 0505563005033 บจ.เอพี 24 จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาด

116/250  หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130
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4,696 0505563004134 บจ.แซงทัส  ไซเอนซ์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       46441 น าเข้า ส่งออก และจัดจ าหน่าย เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือแพทย์และสารเคมี

ท่ีใช้ในทางการแพทย์

95  หมู่ท่ี 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4,697 0505563004908 บจ.เฌอเบล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

59  หมู่ท่ี 7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

4,698 0503563001770 หจ.จีไฟว์เอ็กซ์เชนจ์ 5/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

7/7  ซอย3 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,699 0505563003511 บจ.สิริริช กรุ๊ป จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 216/7  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,700 0505563003782 บจ.เป็นหน้าเป็นตา จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับจัดงานบันเทิง การ

แสดง และตกแต่งสถานท่ี

84  ถนนหลังตลาดทิพยเนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,701 0505563004029 บจ.รินริช 2020 จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์

113/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,702 0505563004185 บจ.เอ็มที เนอร์สซ่ิงโฮม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ี

พักและมีคนดูแลประจ า ส าหรับผู้สูงอายุ

227/15  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,703 0505563004541 บจ.อิโมนิคส์ โซลูช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

พัฒนาระบบสารสนเทศและงานเน็ตเวิร์ค

58/4  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,704 0505563004584 บจ.แพนนาคอตต้า จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า ผ้าทอจากใยผ้า 121/3  หมู่ท่ี 10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,705 0505563004771 บจ.สิริกาญจน์ เอสเตท จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือ

 ขาย โอน เช่า ให้เช่า จัดหาท่ีพักอาศัย

และจัดหาอสังหาริมทรัพย์

477/159 โครงการ พฤกษาวิลล์ 75  หมู่ท่ี

 4

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,706 0505563004878 บจ.กาดแตงโม จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสถานท่ี แบ่งจัดสรร

คตลาดสด

224/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,707 0505563004886 บจ.อณาวรินทร์ โฮเทล จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 224/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,708 0503563001664 หจ.แฮปป้ี-โฮม 3/3/2563 1,000,000       47592 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองครัวทุกชนิด

180/29  ถนนบ ารุงราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,709 0505563003421 บจ.ล้านพันแก้ว มีโชค จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม

 กาแฟ น าุแร่ น้ าด่ืม และเบเกอร่ีทุกชนิด

206/48  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,710 0505563003626 บจ.เชียงใหม่ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ 45  ถนนอนุวิถี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,711 0505563003634 บจ.เดอะ เจลล่ี บีน กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการตลาดออนไลน์ 234/205  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,712 0505563003847 บจ.เอาท์ฟิท สกู๊ตเตอร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       45403 ประกอบกิจการซ้ือขายอะไหล่

รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

58  ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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4,713 0505563003952 บจ.กรีนฟู้ด  โซลูช่ันส์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายหรือ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดทุก

ประเภท

68  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,714 0505563003979 บจ.การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน โรงเรียน

สอนการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว

362/3  ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,715 0505563004011 บจ.ซีเอ็มลอว์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการจัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธ์ิ 

มีทรัพย์สินต่างๆ ครอบครอง เช่า หรือให้

เช่าช่วง เช่าซ้ือหรือโอนหรือโอนสิทธิการ

เช่า

236/89  หมู่ท่ี 6 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,716 0505563004088 บจ.ทีพีเอ็ม 28 กรุ๊ป จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

111/33  หมู่บ้าน เค พาร์ค หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,717 0505563004339 บจ.ลาฟอง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม และร้านอาหาร 75  ถนนล าพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,718 0505563004347 บจ.ดี เดคอร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านงานสถาปนิก

4  ซอย1ก(ถนนเกาะกลาง) ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,719 0505563004410 บจ.เออีซี ริเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 4  ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,720 0505563004479 บจ.กฤษดา เอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวท รี

สอร์ท จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร 4  ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,721 0505563004568 บจ.โตคิว อิชิบะ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก จ าหน่าย

อาหารแช่เเข็ง

88/1  หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,722 0505563004720 บจ.ดิ เอนเนอร์จี คลับ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46433 การขายส่งเคร่ืองกีฬา 73  หมู่ท่ี 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,723 0505563004762 บจ.เฮือนโบราณ บ้านฮิมปิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสุราเบียร์ บุหร่ี และอ่ืน ๆ

154/1  ถนนล าพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,724 0505563004789 บจ.ย่ีซัน กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนให้

เช่าท่ีดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

82/18  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,725 0505563005025 บจ.ไอเม็กซ์ คอสเมติก (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม 152/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,726 0503563001681 หจ.ชนันต์ทรานสปอร์ต1990 4/3/2563 700,000         46107 ประกอบกิจการจัดหา จัดจ าหน่ายให้เช่า

วัสดุก่อสร้าง

111  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,727 0503563001842 หจ.ทัพพ์ชวัล คอนสตรัคช่ัน 11/3/2563 600,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 115/13  หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,728 0503563001729 หจ.ค้ิวท์ คิด โคลธ 5/3/2563 600,000         46103 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าเคร่ืองแต่ง

กาย รองเท้า

11/1  หมู่ท่ี 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4,729 0503563001800 หจ.บุญรักษา(1974) 6/3/2563 500,000         86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลีนิค 139/8  หมู่ท่ี 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

4,730 0503563002113 หจ.เนอร์วานา แมนช่ัน 26/3/2563 500,000         68103 ประกอบกิจการห้องพักรายวัน รายเดือน 12  ซอย1 (ถนนพัฒนาช้างเผือก) ถนน

พัฒนาช้างเผือก

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,731 0503563002148 หจ.วีวิด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 31/3/2563 500,000         56301 ประกอบกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ 22/9  ถนนเชียงใหม่ - ล าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,732 0505563005041 บจ.บี คอนเน็คเต็ด เน็ตเวิร์ค แอนด์

 โซลูช่ัน จ ากัด

31/3/2563 500,000         62023 กิจกรรมการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านคอมพิวเตอร์

199/272  หมู่บ้าน ล้านนาวิลล์ หมู่ท่ี 9 

ซอย8

ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4,733 0503563002024 หจ.โบ๊ต เทอเรส 20/3/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการให้บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

342  หมู่ท่ี 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,734 0505563003553 บจ.โฮม สกินแคร์ จ ากัด 3/3/2563 500,000         47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับ

อาหารเสริม

411/51  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,735 0505563004533 บจ.แกงป่าบ้านนายก จ ากัด 19/3/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

152/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,736 0503563002075 หจ.พริตต้ี-เดรส 24/3/2563 500,000         46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าหัต

กรรม

232/154  หมู่ท่ี 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,737 0505563004223 บจ.ออน ท๊อป ออดิท จ ากัด 12/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการตรวจสอบบัญชี 289/80  หมู่บ้าน เอเรสม่า วิลล่า หมู่ท่ี 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,738 0505563003413 บจ.ไทย ทูพี จ ากัด 2/3/2563 500,000         62011 ประกอบกิจการธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือ

ระหว่างบุคคลกับบุคคล

109/27  หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4,739 0505563004576 บจ.เจบีกระจกอลูมิเนียม จ ากัด 19/3/2563 500,000         43309 ประกอบกิจการรับจ้าง ติดต้ัง ซ่อมแซม 

งานกระจก

425  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,740 0503563002121 หจ.ไวซ์ล่ี ริช 30/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 

ขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม

20/2  ซอย1 ถนนสิโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,741 0505563004151 บจ.พรีสแควร์เวลเนส จ ากัด 11/3/2563 500,000         47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

51/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,742 0503563002016 หจ.เกษตรการกล (ประเทศไทย) 19/3/2563 500,000         10611 ประกอบกิจการเก่ียวกับข้าว โม่ข้าว และ

รับจ าน าข้าว

17  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

4,743 0505563003405 บจ.ภูมิธรรมนิติ ลีกัล จ ากัด 2/3/2563 500,000         69100 ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย 119  หมู่ท่ี 4 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4,744 0503563001745 หจ.ดีน่าทรานสปอร์ต 5/3/2563 500,000         96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

315/1  หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
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4,745 0505563004738 บจ.ฮารูโกะโกรว์ริช จ ากัด 24/3/2563 500,000         82302 ประกอบกิจการจัดการประกวด และรับ

จัดงานแสดงสินค้า

96/2  หมู่ท่ี 8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,746 0503563001788 หจ.บุญธรรมดอกไม้2555 6/3/2563 500,000         47733 ประกอบกิจการจ าหน่าย ดอกไม้สด 

ดอกไม้แห้ง

376/6  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

4,747 0505563004312 บจ.อีลีแกนท์8 จ ากัด 16/3/2563 350,000         46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ส าหรับเสริมความงาม

189/16  หมู่ท่ี 13 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4,748 0503563001940 หจ.เอส.บี. คลีนน่ิง เซอร์วิส 16/3/2563 300,000         81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด 97/365  หมู่ท่ี 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,749 0503563002164 หจ.กิจรุ่งเรือง 289 31/3/2563 250,000         47111 ประกอบกิจการจ าหน่าย อาหารสด 48/12  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,750 0503563001885 หจ.บ้านสีสัน อินเตอร์ กรุ๊ป 13/3/2563 200,000         56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหาร 388/2  หมู่ท่ี 4 ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,751 0505563004924 บจ.ใจมี จ ากัด 26/3/2563 200,000         47713 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองหนัง

ยกเว้นรองเท้า

334/108  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,752 0503563002130 หจ.ไม้สวนธนากร 30/3/2563 200,000         81300 ประกอบกิจการรับจัดท าและตกแต่งสวน 15  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,753 0503563002083 หจ.ขนมแม่ 2019 24/3/2563 200,000         10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร 14/4  หมู่ท่ี 8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,754 0503563001982 หจ.เรพพรีเซนท์ เชียงใหม่ 17/3/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

95/1  หมู่ท่ี 2 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4,755 0503563001656 หจ.พี ฟาร์ม 3/3/2563 200,000         46694 ประกอบกิจการจ าหน่ายและรับบรรจุ

ภัณฑ์พืช

153/8  หมู่ท่ี 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4,756 0503563001834 หจ.เดอะ เมมโมร่ี โปรดักช่ัน เฮ้าส์ 11/3/2563 200,000         82110 ประกอบกิจการด้านการบริหาร เก่ียวกับ 

การผลิตและเผยแพร่ส่ือออนไลน์ ส่ือ

โทรทัศน์ วิทยุ

215/99  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,757 0505563004126 บจ.มิชช่ัน ทู เดอะ ซัน จ ากัด 11/3/2563 200,000         74901 ประกอบกิจการบริการ รับแปลภาษา ล่าม

 น าเท่ียว

115/1  ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4,758 0505563003740 บจ.ดีไซน์ 2 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 5/3/2563 100,000         71101 ประกอบกิจการออกแบบปรับปรุงอาคาร 189/26  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4,759 0505563003898 บจ.เดอะ เบสท์ ฮิวแมน จ ากัด 9/3/2563 100,000         70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

310  อาคารเดอะ จัสมิน บูติค คอนโด 

หมู่ท่ี 6

ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4,760 0503563001958 หจ.มีกรุ๊ป ออฟฟิเซียลสไตล์ 17/3/2563 100,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 201/1  หมู่ท่ี 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,761 0503563001737 หจ.มัลติวิต กรุ๊ป 5/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการตัวแทนและจัดจ าหน่าย

สินค้า

199/66  หมู่ท่ี 7 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,762 0505563004495 บจ.พีดีเอ็ม เนเจอรัล จ ากัด 18/3/2563 100,000         20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

58/4  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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4,763 0503563001869 หจ.ลิตเต้ิล บันน่ี ชอป 12/3/2563 60,000           47912 ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งชุดนอน

ทุกประเภท ผ่านระบบออนไลน์

134/5  หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4,764 0503563001923 หจ.เอฟพีทีที โซลูช่ัน 16/3/2563 50,000           69200 ประกอบกิจการรับบริการจัดท าบัญชี และ

รับเป็นท่ีปรึกษาแนะน าทางด้านบัญชีและ

ภาษีอากร รวมท้ังงานบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

46/2  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

4,765 0503563001630 หจ.ซิกซ์ ทรี 3/3/2563 50,000           41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

361  หมู่ท่ี 14 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4,766 0503563001753 หจ.สมอล ซีด แอนด์ ซัพพลาย 5/3/2563 50,000           46205 ประกอบกิจการจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืช 184/1  หมู่ท่ี 1 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

4,767 0505563004860 บจ.ซุซุ เซรามิค จ ากัด 26/3/2563 10,000           23932 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองป้ันดินเผา

16/3  หมู่ท่ี 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4,768 0513563000251 หจ.คูลแอร์พันธ์ุดี แอร์แอนด์เซอร์วิส 10/3/2563 3,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 ระบบท าความเย็น

73/1  หมู่ท่ี 6 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,769 0513563000285 หจ.วุฒิชัย แมนช่ัน 27/3/2563 2,000,000       55102 ประกอบกิจการให้บริการห้องพักรายเดือน

 หอพัก

88  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,770 0513563000234 หจ.ทิพย์วรา ค้าวัสดุก่อสร้าง 5/3/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ซ้ือขาย

ท่ีดินเปล่า ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

41/1  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,771 0513563000242 หจ.เอสบี เอ็นโปร ทูลล่ิง ซัพพลาย 9/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการ จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

อะไหล่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

310  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,772 0515563000392 บจ.ต้นบุญ นวัตกรรมเกษตร จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืมบริสุทธ์ิและ

น้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด

122/25  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,773 0515563000406 บจ.อารีรัตน์แก๊ส ล าพูน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47735 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง แก๊ส

หุงต้ม

222  หมู่ท่ี 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,774 0515563000414 บจ.บี.อาร์.เอ คอนซัลแทนท์ แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 273  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านแป้น อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,775 0515563000422 บจ.นายพันเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 62/2  หมู่ท่ี 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,776 0515563000431 บจ.เควี เมเนจเมนท์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       38120 บริการเก็บขยะมูลฝอยและขยะทาง

การแพทย์

139  หมู่ท่ี 7 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,777 0515563000457 บจ.ช้างน้อยทันตกรรม จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรม รักษา

โรคภายในช่องปาก การรักษารากฟัน 

รวมถึงการดูแลรักษาฟัน เพ่ือความสวยงาม

48  ถนนรอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,778 0515563000473 บจ.9ศุขสมบูรณ์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาในการ

ด าเนินการด้านการตลาดเก่ียวกับวุตถุดิบ

อาหาร ส่วนผสมอาหาร

6  ถนนไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,779 0515563000481 บจ.เอก คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 39  หมู่ท่ี 13 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120

4,780 0515563000465 บจ.ช.ช้างทองเคมีเกษตร จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย ยาปราบ

ศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

463  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130

4,781 0515563000449 บจ.เอส ดี ซี คอนกรีต จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิต เสา พ้ืนคอนกรีต

ส าเร็จรูป บล็อค แผ่นคอนกรีต

442  หมู่ท่ี 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51150

4,782 0513563000277 หจ.ซีเอชฟู๊ดส์ 27/3/2563 500,000         10799 โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป 242  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110

4,783 0515563000490 บจ.ชา ปราณา จ ากัด 31/3/2563 500,000         46318 จ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ชา กาแฟ 

โกโก้ รวมถึงผักและผลไม้ พืชผลทาง

เกษตรอ่ืนๆชนิดทุกประเภท

363  หมู่ท่ี 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51150

4,784 0513563000226 หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด

พันธ์ข้าว

4/3/2563 450,000         01619 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเมล็ด

พันธ์ข้าวทุกชนิด

13/2  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

4,785 0513563000269 หจ.หม่าล่าปากบึน 12/3/2563 200,000         56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่ายหม่า

ล่า และเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์

 ไวท์

103  หมู่ท่ี 6 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

4,786 0525563000317 บจ.พระบาท ยานยนต์ จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน 

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

104  หมู่ท่ี 1 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,787 0525563000236 บจ.ไมเนอร์ ซิต้ี กรุ๊ป จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง ทุก

ประเภท

48/111  ถนนมนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,788 0523563000455 หจ.พรีมม่ีฟาร์ม 27/3/2563 5,000,000       01462 ประกอบกิจการเล้ียงไก่เน้ือ รับเล้ียงไก่เน้ือ

 ฝากเล้ียงไก่เน่ือ ทุกประเภท

214  หมู่ท่ี 10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190

4,789 0523563000366 หจ.พี ดี บริการ 6/3/2563 4,500,000       47300 ประกอบกิจการค้าปลีก น้ ามันเช้ือเพลิง

ยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ป้ัม

523/4  หมู่ท่ี 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,790 0523563000391 หจ.หลักชัย วิศวกรรม 13/3/2563 3,000,000       42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ 

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

47/19  หมู่ท่ี 14 ต.พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,791 0523563000358 หจ.ด าวัสดุ 6/3/2563 3,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง

10  หมู่ท่ี 3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 52160

4,792 0525563000325 บจ.บ้านค าอิน จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการขายบ้านพร้อมท่ีดิน 220/2  หมู่ท่ี 2 ต.พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,793 0523563000439 หจ.บี เค คอนสตรัคช่ัน 2020 24/3/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 28/4  หมู่ท่ี 3 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150
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4,794 0523563000331 หจ.เอ็มม่ีล าปาง 5/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายชุดช้ันใน 

กางเกงในของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก 

สปอร์ตบรา ชุดนอน

533  หมู่ท่ี 4 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,795 0523563000412 หจ.ทีทีดับเบ้ิลยูเอส คอนสตรัคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานทางด้าน

ระบบไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท

413  หมู่ท่ี 4 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,796 0525563000287 บจ.เพ่ือนทวีทรัพย์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 43/16  ถนนพระบาท ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,797 0525563000309 บจ.อิสคีย์  อิเลคทริคคอล จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังระบบหม้อแปลง

ไฟฟ้า เตาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเดินสายไฟ

ท้ังภายนอกและภายน

307/38  หมู่ท่ี 2 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4,798 0523563000340 หจ.รวมช่าง 196 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

รวมท้ังรับงานโยธาทุกประเภท

822  หมู่ท่ี 2 ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,799 0523563000382 หจ.ล าปางทวีทรัพย์ อลูมิเนียม 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายเหล็กและ

อลูมิเนียมทุกชนิด

324/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,800 0523563000447 หจ.ตากูล กรุ้ป 25/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 217/1  หมู่ท่ี 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,801 0525563000295 บจ.สยามนอร์ทเทิร์นไทเกอร์ คอร์

เปอเรช่ัน จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

 และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

160  ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,802 0523563000463 หจ.เด่ียว รถยก 27/3/2563 1,000,000       52214 บริการรถยก รถลาก รถสไลด์ 24 ชม. 138  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 52110

4,803 0523563000421 หจ.อาร์เอ็นซี. ทรานสปอร์ต 24/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

รวมถึงคนโดยสาร

164  หมู่ท่ี 5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 52140

4,804 0525563000341 บจ.ณวังวานิช จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47525 จ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ทุกชนิด

42  หมู่ท่ี 9 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150

4,805 0525563000252 บจ.กันทะมา ซีเคียวริต้ี แอนด์ คลีน

 จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการรักษาความ

ปลอดภัยให้ทุกหน่วยงาน ให้บริการท่ัวไทย

8/1  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล าปาง 52180

4,806 0523563000374 หจ.เมทัลคอนส์ 9/3/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

33/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190

4,807 0525563000244 บจ.ไอเดีย กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการงานด้านส่ือ

โฆษณา ส่ือประชาสัมพันธ์ และการจัด

กิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ

111  หมู่ท่ี 9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190

4,808 0523563000404 หจ.อิทธิชัย ดับบลิว คอนสตรัคช่ัน 19/3/2563 1,000,000       41002 งานรับเหมาก่อสร้าง 177/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 52220

4,809 0523563000471 หจ.เอส พี ซี. เอ็นจิเนียร่ิงล าปาง 27/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 186/2  หมู่บ้าน ปงชัย หมู่ท่ี 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 52220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,810 0525563000261 บจ.เบลสเซด แลนด์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิ

สถาปัตยกรรม ให้ค าปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

144  หมู่ท่ี 2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 52230

4,811 0525563000279 บจ.เขลางค์ กรุ๊ป เซ็นเตอร์ จ ากัด 13/3/2563 500,000         46431 ประกอบกิจการให้บริการรถเช่าทุกชนิด 357/60  ถนนบุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,812 0525563000333 บจ.มันสุขมาก จ ากัด 27/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

241  ถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

4,813 0535563000104 บจ.ทีซีการยาง จ ากัด 6/3/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่าย รับซ้ือ แปรรูป 

ยางรถยนต์ทุกชนิด

186/4  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

4,814 0535563000121 บจ.ปาณรดา ฟาร์ม แอนด์ ฟีลด์ 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายไข่ไก่ 4/1  หมู่ท่ี 12 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

4,815 0535563000112 บจ.ลีดด้ิง รีต้ิงก้ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       73101 ประกอบธุรกิจรับจ้างประชาสัมพันธ์ และ

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

40/5  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

4,816 0535563000139 บจ.ภูมิรู้ธรรม จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

335/1  หมู่ท่ี 8 ต.วังกะพ้ี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

4,817 0533563000226 หจ.เอ็น แอนด์ เจ วีซ่า เซอร์วิส 27/3/2563 500,000         96309 ประกอบกิจการให้บริการในการเตรียม

เอกสารย่ืนวีซ่า

14/1  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

4,818 0533563000218 หจ.เอ.บี. เฮลต้ี 13/3/2563 200,000         96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ 22  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160

4,819 0543563000188 หจ.ฮีโร่ โทรฟ่ี 5/3/2563 1,000,000       32112 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายถ้วย

รางวัล เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลกอล์ฟ 

ทุกชนิด ทุกประเภท

3  ถนนเหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,820 0543563000196 หจ.กีต้าริสต์ อิน สตูดิโอ 5/3/2563 1,000,000       85422 ประกอบกิจการสถาบันสอนดนตรี 408  หมู่ท่ี 9 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,821 0545563000082 บจ.แพร่ผาทอง พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบส่ิงก่อสร้าง 

ตึก อาคาร รับสร้าง ตึก อาคาร รับสร้าง

บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ โรงแรม รีสอร์ท

212  หมู่ท่ี 8 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,822 0545563000104 บจ.ไอพลัสอินเตอร์ฟรุต จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลไม้อบแห้ง 

ผลไม้แปรรูปและขนม ของกินเล่นท่ัวไป

13  หมู่ท่ี 1 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,823 0545563000112 บจ.พี.พี.พี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

125  หมู่ท่ี 7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,824 0543563000200 หจ.อูดูมาน.สโตร์ 9/3/2563 1,000,000       46696 ประกอบกิจการค้าอาวุธปืนและกระสุนปืน

 เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว

564  หมู่ท่ี 2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

4,825 0545563000091 บจ.บุญเจริญ โลจิสติกส์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

84  หมู่ท่ี 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 54120

4,826 0545563000121 บจ.สุทัศน์งานฉลุ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิด งานไม้ฉลุทุก

ชนิด

104/5  หมู่ท่ี 10 ต.น้ าช า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

4,827 0543563000218 หจ.อมเรศมัดย้อม 10/3/2563 300,000         14112 ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้าตาม

ค าส่ังของลูกค้า เช่น เส้ือผ้ามัดย้อม ผ้า

พิมพ์ลายต่างๆ ย้อมสี ฟอกสี

21  หมู่ท่ี 5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,828 0543563000226 หจ.26 โซลูช่ันส์ 10/3/2563 300,000         62011 ประกอบกิจการให้บริการจัดท าระบบ

แอพพลิเคช่ันเซอร์วิสดิจิทัลทรานส์ฟอร์

เมช่ัน (Digital Tranformation)

21  หมู่ท่ี 5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,829 0543563000234 หจ.บล๊ิงค์3288 30/3/2563 300,000         47912 ประกอบกิจการขายสินค้าปลีกทาง

อินเตอร์เน็ต เช่น เส้ือผ้า รองเท้า ถุงเท้า 

น้ าหอม กระเป๋า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

180  ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

4,830 0553563000145 หจ.มณีรัตน์การเกษตร 4/3/2563 1,000,000       01139 ประกอบกิจการท าการเกษตรและสินค้า

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 จ าหน่ายและติดต้ังผ้าม่าน และอุปกรณ์

ตกแต่งภายในทุกชนิด

218  หมู่ท่ี 7 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,832 0553563000242 หจ.ส.สุภาวดี (น่าน) 17/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาขุดดิน ถมดิน 60  หมู่ท่ี 8 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,833 0553563000251 หจ.โชติเพ่ิมพูนภูมิทัศน์น่าน 99 18/3/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 242/6  ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,834 0555563000210 บจ.ก่ าจันทร์ โฮลด้ิง จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ทุกชนิด

18  ถนนเทศบาลด าริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,835 0555563000244 บจ.ออล อะราวด์ เอ็ดยูเคช่ัน 

แอนด์ ทราเวล เซอร์วิสเซส จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       85500 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการศึกษาต่อใน

ต่างประเทศ

33/72  ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,836 0553563000196 หจ.ไพศาลคอนสตรัคช่ัน 2020 9/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 78  หมู่ท่ี 13 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

4,837 0555563000252 บจ.ภควดี เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47912 ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 122  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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4,838 0555563000228 บจ.เมอคิวร่ี เมดิคอล จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ครบวงจร

250  หมู่ท่ี 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

4,839 0555563000279 บจ.ใต้ฟ้าสีคราม จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       13121 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 

ได้แก่ผ้าชาวเขา และสินค้าอ่ืนๆ

435  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120

4,840 0555563000261 บจ.ชลสิทธ์ิ คอนแทรคท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 80  หมู่ท่ี 13 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

4,841 0553563000226 หจ.บ้านใหม่วัสดุก่อสร้าง 13/3/2563 1,000,000       47524 การขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 143  หมู่ท่ี 2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

4,842 0553563000269 หจ.เพชรน้ าหน่ึง ทรัค แอนด์ 

ทรานสปอร์ต

27/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 244  หมู่ท่ี 4 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

4,843 0553563000161 หจ.โชคเกรียงไกร ทรานสปอร์ต 5/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

192  หมู่ท่ี 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150

4,844 0553563000137 หจ.ต้นฟู ทรัพย์ 3/3/2563 1,000,000       43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 33  หมู่ท่ี 7 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

4,845 0555563000236 บจ.อภัสรา เฮ้าส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน

2  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 55210

4,846 0555563000287 บจ.คาซ่า ย่าทิพย์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และให้บริการท่ีพักแรม

366  หมู่ท่ี 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 ท่ีเก่ียวกับฟาร์มและสัตว์

278  หมู่ท่ี 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

4,848 0553563000153 หจ.ดีทู เอส ซิลค์สกรีน 4/3/2563 500,000         47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี

93  หมู่ท่ี 12 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150

4,849 0553563000234 หจ.เหล็กทรัพย์อุดม 16/3/2563 500,000         47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและ

อุปกรณ์เก่ียวเน่ืองทุกชนิด

174  หมู่ท่ี 10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

4,850 0553563000200 หจ.เอเสเคียล 9/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1  หมู่ท่ี 9 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220

4,851 0553563000188 หจ.บีเค กิจแพทย์ 6/3/2563 300,000         86909 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา และ

ดูแลทุกปัญหาเก่ียวกับกระดูก และข้อ 

รวมท้ังกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น

58/3  ถนนค ายอด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

4,852 0563563000242 หจ.นานา คอนกรีต 19/3/2563 5,000,000       23953 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

คอนกรีตผสมเสร็จ

95  หมู่ท่ี 8 ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

4,853 0563563000188 หจ.ธนกฤตรุ่งเรือง888 6/3/2563 5,000,000       01135 ประกอบกิจการปลูกพืชไร่ ได้แก่ การปลูก

มันส าปะหลัง ปลูกอ้อยเค้ียวหรืออ้อย

โรงงาน

80  หมู่ท่ี 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,854 0563563000277 หจ.นพดล 19 คอนสตรัคช่ัน 30/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับช่วง

งานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืน

255  หมู่ท่ี 2 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

4,855 0563563000226 หจ.พะเยาเซฟต้ีเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 17/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า 

อุปกรณ์กรองน้ า อะไหล่เคร่ืองกรองน้ า 

เจาะบ่อบาดาล

48  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

4,856 0565563000091 บจ.ต้นบัว จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการ สถานพักตาก

อากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ท่ีพักค้างแรม 

สระว่ายน้ า

148  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

4,857 0563563000200 หจ.ธนะกูลรุ่งเรือง ลีสซ่ิง 9/3/2563 1,000,000       68102 รับเช่าซ้ือ ขาย โอน จ าน า จ านอง 

แลกเปล่ียน ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์/

อสังหาริมทรัพย์

331  หมู่ท่ี 6 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

4,858 0563563000234 หจ.สิริพัฒน์พืชผล 18/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการขายส่งยางพาราไม่ว่าจะมี

ลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง เป็นแถบ เส้น

หรือลักษณะอ่ืน

244  หมู่ท่ี 17 ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

4,859 0565563000104 บจ.ชิมส์ครอป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายและ

จัดส่งอาหารเคร่ืองด่ืมเบเกอร่ี พืชผลทาง

การเกษตรท้ังแบบผลสดและแปรรูป

129  หมู่ท่ี 8 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

4,860 0563563000285 หจ.สาธิพร แอนด์ ซัน 30/3/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการขายปลีกผ้า เคร่ืองแต่ง

กาย และส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกาย

3  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา 56150

4,861 0563563000196 หจ.บุญเจริญ วัสดุ 6/3/2563 500,000         47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

88  หมู่ท่ี 12 ต.จ าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

4,862 0563563000269 หจ.อันเจริญการแพทย์ 27/3/2563 500,000         86201 ประกอบกิจการคลีนิครักษากระดูกและข้อ 16/3  ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

4,863 0563563000218 หจ.พีเค 58 เอ็นเตอร์ไพรส์ 12/3/2563 500,000         47524 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง

399  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120

4,864 0563563000251 หจ.ดี ทู อินโนเวช่ัน กรีน เทค 26/3/2563 50,000           01191 ประกอบกิจการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 45  หมู่บ้าน ท่าฟ้าใต้ หมู่ท่ี 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

4,865 0575563000724 บจ.นีโอ สยาม แอร์เวย์ จ ากัด 16/3/2563 500,000,000    51102 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

ทางอากาศ

168  หมู่ท่ี 17 ซอยร่วมใจ ถนนสันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,866 0575563000830 บจ.วอเตอร์ ปาร์ค เชียงราย จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       93210 ประกอบกิจกรรมด้านสวนสนุกและธีม

ปาร์ค

31  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,867 0575563000813 บจ.แอ็ทเฮาส์ แม่สาย จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร และซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์

707/19  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,868 0575563000708 บจ.ส่ีแผ่นดิน อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ถ่านหิน

 ผลิตภ๊ัฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน และ

สถานีน้ ามันเช้ือเพลิง

229/4  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

4,869 0573563000897 หจ.โฮงผักข้าวปุ้น 3/3/2563 5,000,000       01121 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ 215  หมู่ท่ี 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

4,870 0575563000856 บจ.เอ็นพีเอ็นอาร์ จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

น าเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุก

ประเภท

139/1  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

4,871 0573563001061 หจ.โควิด 20 18/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 278  หมู่ท่ี 10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

4,872 0575563000660 บจ.ดันล้อป ลาเท็กซ์ จ ากัด 4/3/2563 4,000,000       13921 ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เคร่ือง

นอนยางพาราธรรมชาติหรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

509/1  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,873 0575563000791 บจ.อีสท์ย่ีสิบสาม โลจิสติกส์ จ ากัด 24/3/2563 4,000,000       49332 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่าย และค้า

น้ ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด

130  หมู่ท่ี 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,874 0575563000643 บจ.พิทักษ์รุ่งเรือง จ ากัด 4/3/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

168  หมู่ท่ี 14 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

4,875 0573563001150 หจ.ศิริกิจเจริญ 26/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

90  หมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,876 0573563000943 หจ.เทอร์มินอล168 6/3/2563 2,000,000       86202 ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความ

งาม

287/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,877 0575563000783 บจ.ฟูจิ แม่สาย จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       47749 ประกอบกิจการค้าสินค้ามือสองทุกชนิด

จากญ่ีปุ่น เช่น ตู้โชว์ ตู้เส้ือผ้า ตู้ล้ืนชัก 

เก้าอ้ี โต๊ะ เส้ือผ้า กระเป๋า

230/2-4  หมู่ท่ี 4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,878 0575563000619 บจ.ว่ิงกันไกล จ ากัด 2/3/2563 1,500,000       82302 ประกอบกิจการจัดงานและเป็นท่ีปรึกษา

กิจกรรมด้านต่างๆ

225  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,879 0573563000960 หจ.ทีเค สพิน 9/3/2563 1,000,000       96303 ประกอบกิจการบริการเคร่ืองซักผ้าหยอด

เหรียญ รับซักรีดผ้า จ าหน่ายน้ ายาซักผ้า 

น้ ายาปรับผ้านุ่ม

148/1  หมู่ท่ี 4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,880 0573563001109 หจ.บ๊ิกรถเช่า2020 20/3/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจกรรมด้านการบริการรถเช่า 35/47  หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,881 0575563000651 บจ.เป็น1 หลังคาเหล็ก เมทัลชีท 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

ต่างๆ เช่นหลังคา เหล็ก เมทัลชีท

299  หมู่ท่ี 17 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,882 0575563000678 บจ.ไทยเฮอร์บอลฮับ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       13999 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัด

จ าหน่ายผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูป ผ้าอนามัย 

และผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่

291/2  ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,883 0575563000732 บจ.พรศิวะคอนสตรักช่ัน จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 123  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000

4,884 0575563000775 บจ.นวลจันทร์ ออร์แกนิค จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       10762 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ ท่ีท าจากใบชา กาแฟ พืชผัก 

และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทุกชนิด

259/68  หมู่ท่ี 9 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,885 0575563000821 บจ.เหลือหลาย จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส านักงาน

263/21  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,886 0575563000864 บจ.ริช คอนดัคช่ัน จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       63112 ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีฝากเว็บไซต์ จดทะเบียน

 ต่ออายุ หรือ โอนย้ายโดเมนเมน

311  หมู่ท่ี 22 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,887 0575563000872 บจ.333 ธีร์ธเนส บิสซิเนส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับติดตามงาน ทวงถาม 

เรียกเก็บหน้ีให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ

198 หมู่ท่ี 14 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,888 0575563000881 บจ.เอ็น.เอส.กราวิต้ี จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ชุดป้องกันร่างกาย (Safety

 Clothing)ท่ีมีคุณภาพ

267/5  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,889 0573563000919 หจ.บ๊ิก เอ็ม คาร์เรนท์ 4/3/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ทุก

ประเภท ท้ังเช่าระยะส้ันและเช่าระยะยาว

199  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,890 0573563000927 หจ.กรีนพลัส เฮิร์บ 6/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการจ าหน่ายพืชผักสมุนไพรสด

 แห้ง และสินค้าเกษตร

469  หมู่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,891 0573563001125 หจ.เป๋าตุง คอนกรีต 23/3/2563 1,000,000       23951 ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 276  หมู่บ้าน สันต้นขาม หมู่ท่ี 16 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,892 0575563000635 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็น เซอร์วิส 2012

 จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       95120 ประกอบกิจการซ่อม โทรศัพท์มือถือ และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ทุกประเภท

208  หมู่ท่ี 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,893 0575563000694 บจ.สิริกัญญา จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 

ทุกประเภท

490/15  หมู่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,894 0575563000741 บจ.เจริญทรัพย์ รวมกิจ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       45302 ค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็กซ์รถยนต์เก่าและ

ใหม่ ยางรถยนต์เก่าและใหม่ อุปกรณ์

รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

639  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,895 0573563001087 หจ.ท่าทรายผักกาด 19/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการขุดตัก ลอก หรือดูดทราย

หรือหิน

26  หมู่ท่ี 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

4,896 0575563000627 บจ.นอร์ทเทิร์น สตาร์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

321  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

4,897 0573563000901 หจ.ตะกร้าเงิน ตะกร้าทอง 3/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 222/2  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,898 0573563001001 หจ.อริธอน 1688 12/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

100/156  หมู่ท่ี 5 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,899 0573563001028 หจ.เอสเจ ไดนามิค การค้า 16/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูน หิน ทราย กรวด 

อุปกรณ์ระบบท่อ อุปกรณ์แสง สว่างไม้ 

และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปข้ันต้น เคร่ืองมือ

ใช้ช่าง ผลิตภัณฑ์โลหะ กระจก สี เคร่ือง

สุขภัณฑ์

436/6  หมู่ท่ี 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

4,900 0575563000759 บจ.ดีดี รับเบอร์ 2020 จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       20132 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย

ยางพารา เกษตรกรรม ทุกประเภท

220/1  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

4,901 0573563000871 หจ.เฟซสกินช็อป 2/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

109  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

4,902 0573563001117 หจ.แม่เสง่ียม (ส านักงานใหญ่) 20/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองประดับ

และทองรูปพรรณ

534  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

4,903 0573563001036 หจ.แอมโนเวล 16/3/2563 1,000,000       47611 ประกอบกิจการค้า ขาย ปลีหหนังสือพิมพ์

วารสารและนิตยสาร

55  หมู่ท่ี 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

4,904 0575563000767 บจ.บ้านอาม่า แคร์รีสอร์ท จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการสถานบริการรับดูแล

ผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีบกพร่องในการดูแล

ตัวเอง ตลอด 24 ช่ัวโมงพร้อมให้การดูแล

รักษาพยาบาล

308  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

4,905 0573563001095 หจ.เอ ที-เจริญทรัพย์ 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง 130  หมู่ท่ี 17 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

4,906 0573563001141 หจ.นิชา777 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

4,907 0575563000686 บจ.สวนชาหงส์เซียง จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ ใบชา ท่ีแปรรูป

และยังไม่ได้ปแปรรูป ท้ังค้าปลีก -ส่ง ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

630  หมู่ท่ี 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,908 0575563000805 บจ.เมาท์ วาวี 777 จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้ 451  หมู่ท่ี 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

4,909 0573563000986 หจ.ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง ซีอาร์ 10/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า 

ไฟฟ้าส่ือสาร ภายในอาคาร โรงงาน

123  หมู่ท่ี 3 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

4,910 0573563001133 หจ.ทัศน์สุนีย์ ออโต้ 25/3/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและ

ของเล่นทุกชนิด

19  หมู่ท่ี 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

4,911 0573563001052 หจ.เอ.เอ็น.เค บอด้ีเพ้นท์ 18/3/2563 900,000         45201 ประกอบกิจการให้บริการ ดูแล รักษา 

ติดต้ัง ซ่อม บ ารุง ท าความสะอาด รถยนต์

 และยานพาหนะทุกชนิดรวมท้ังดูแล ซ่อม

บ ารุง อะไหล่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

14  หมู่ท่ี 4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

4,912 0575563000716 บจ.หงเหมิน 2020 จ ากัด 13/3/2563 800,000         56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคารร้านอาคารและเคร่ืองด่ืม

102/6  หมู่ท่ี 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4,913 0573563000935 หจ.มารวย(6328) 6/3/2563 700,000         47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

327  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

4,914 0573563001010 หจ.พิงค์ ช็อป 16/3/2563 600,000         46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองตกแต่งเส้ือผ้า ส าหรับบุรุษ สตรี เด็ก

 และ เด็กอ่อน เช่น เส้ือ กางเกงหมวก 

เส้ือชุดของสตรี หมวกผู้หญิง ถุงมือ 

ผ้าเช็ดหน้า เนคไท เข็มขัด ชุดอาบน้ า ชุด

กีฬา

111/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,915 0573563001044 หจ.เวอร์เทกซ์ เวิลด์ไวด์ เอ็นจิเนียร่ิง 18/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

229  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,916 0573563001168 หจ.เค เค บี เวิลด์. 30/3/2563 500,000         47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

เบอร์โทรศัพท์ วัสดุและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

468/112  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,917 0573563000862 หจ.เกษมพงไพร 2/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 72  หมู่ท่ี 6 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

4,918 0573563000951 หจ.ชาญชัย น้ าบาดาล 9/3/2563 500,000         42201 เจาะบ่อบาดาล 3  หมู่ท่ี 2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

4,919 0572563000012 หส.ทิวัตถ์ ริฌานันท์ ทรานสปอร์ท 12/3/2563 500,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 133  หมู่ท่ี 1 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

4,920 0573563001079 หจ.สปริงสบายดี 18/3/2563 500,000         46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าตาม

วัตถุประสงค์

542  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

4,921 0573563001184 หจ.ไกรสร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

31/3/2563 400,000         41001 งานบริการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้าน

 อาคาร งานสุขภิบาล ทุกชนิด

63  หมู่ท่ี 2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,922 0573563000978 หจ.อัครภัณฑ์ เวียงป่าเป้า 9/3/2563 400,000         47612 ค้าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุส านักงาน 114/1  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

4,923 0573563000889 หจ.แม่ลาวค้าถ่าน 2/3/2563 300,000         46611 ประกอบกิจการจ าหน่ายถ่านไม้ รวมท้ัง

ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้ ทุก

ชนิด ทุกประเภท

171/44  หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,924 0573563000994 หจ.เชียงรายอุดมศักด์ิ 11/3/2563 300,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 95  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

4,925 0573563001176 หจ.ปรมัตถ์198 รับเหมาก่อสร้าง 31/3/2563 100,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

73  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

4,926 0583563000145 หจ.เพชรเพ่ิมพูน การค้า 20/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

52/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

4,927 0583563000137 หจ.เค วาย เจ 2/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องพักให้เช่า 110  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

4,928 0585563000082 บจ.เดอะ เจิร์ค สปอต ปาย จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการจัดอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมถึงไอศรีมและเค้ก เช่น 

ร้านอาหาร ภัตตาคาร

70/4  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

4,929 0583563000153 หจ.เงาะการเกษตร 26/3/2563 500,000         46692 ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร

729  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

4,930 0583563000161 หจ.เคเอสโอวาย.คอนสตรัคช่ัน 27/3/2563 500,000         41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง

ซ่อมแซมงานอาคาร

68  หมู่ท่ี 1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

4,931 0605563000626 บจ.ซีเอชที ออยล์ จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       46612 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อล่ืนทุก

ชนิด

719/58  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,932 0605563000588 บจ.บีเคเค เทรดด้ิง 2018 จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       46209 ผลิต ปรับปรุง ขายส่งวัสดุดิบจากผลผลิต

ทางการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารสัตว์

212/1  หมู่ท่ี 6 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

4,933 0605563000464 บจ.โรงโม่หิน แกรนิตตาก จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       23991 ประกอบกิจการ โม่หิน ย่อยหิน จ าหน่าย 170  หมู่ท่ี 5 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

4,934 0603563000446 หจ.ไทยงามโลจิสติกส์ 2020 11/3/2563 5,000,000       49323 การขนส่งและการขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

27/11  หมู่ท่ี 1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

4,935 0605563000537 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหลวง 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 129  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

4,936 0605563000511 บจ.มันน่ี 378 จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

378  หมู่บ้าน ชุมชนคลองใต้พัฒนา หมู่ท่ี

 2

ต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

4,937 0603563000471 หจ.ไอ โปรดักท์ 23/3/2563 3,000,000       20232 ผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

60/27  ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,938 0605563000596 บจ.แสวงคอมเมิซไรซ์ จ ากัด 19/3/2563 3,000,000       01630 ให้บริการลานตากข้าว ช่ังน้ าหนักข้าว

รวมท้ังพืชผลทางการเกษตร

146 หมู่ท่ี 7 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

4,939 0605563000421 บจ.กฎหมายทริปเป้ิลพี จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       69100 ประกอบกิจการท่ีปรึกษากฎหมาย 1002/7  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,940 0603563000519 หจ.บอสซุปเปอร์ถูก (แม่เปิน) 27/3/2563 2,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด 399  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150

4,941 0605563000456 บจ.เสกสรรค์ พืชผล จ ากัด 3/3/2563 1,500,000       52109 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับคลังสินค้าและการ

จัดเก็บสินค้าอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

99/9  หมู่ท่ี 12 ต.สายล าโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

4,942 0603563000535 หจ.ธนัทวาณิชย์ 31/3/2563 1,000,000       46900 ซ้ือขายสินค้าอุปโภคบริโภค และรับเหมา

ก่อสร้าง

54  หมู่ท่ี 8 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,943 0603563000543 หจ.หงษ์ทิพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ 31/3/2563 1,000,000       47190 ขายเคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองเขียน น้ ามัน

เช้ือเพลิง และ สินค้า อุปโภค - บริโภค 

ทุกชนิด

237/8  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,944 0605563000448 บจ.เอ.โอ.เอส. ทีม กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

22/19  หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,945 0605563000472 บจ.ทีเค อีซ่ีคาร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับปิดบัญชีไฟแนนท์ 391/140  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,946 0605563000481 บจ.เอสแอลเค อีซ่ีคาร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับปิดบัญชีไฟแนนท์ 391/140  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,947 0605563000545 บจ.เจ้าพระยาการเกษตร 1979 

จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

สัตว์ทุกชนิด

77/5  ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,948 0605563000561 บจ.ทวีกิจเจริญ 2020 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 77/9  หมู่ท่ี 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,949 0605563000600 บจ.ครีเอทริกซ์ แอ็พแพเร็ล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป กระโปรง ชุด 

กางเกง เคร่ืองแต่งกาย

119/9  หมู่ท่ี 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,950 0605563000634 บจ.หมูใหญ่ฟาร์ม จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ 448/35  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,951 0605563000642 บจ.สมจินตนาการ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองดนตรี 605/399  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,952 0602563000011 หส.สวัสด์ิวลัยพร 9/3/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสถานท่ี และให้เช่า

ส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า ตึก อาคาร ฯลฯ

1  หมู่ท่ี 10 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

4,953 0605563000499 บจ.ทูบ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จ าหน่าย 

ออกแบบ ติดต้ังเคร่ืองจักร อุปกรณ์

ระบบไฮดรอลิค อละ เคร่ืองจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรม

337  หมู่ท่ี 2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,954 0605563000570 บจ.หอมจันทร์ เอสดับบลิว คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคาพาณิชย์ อาคารท่ีพัก สถานท่ีท างาน

 และท่ีท างานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

47/9  หมู่ท่ี 6 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

4,955 0605563000430 บจ.ดาว สตาร์ เซ็นเตอร์ 54 จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างผลิต

อาหารส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 

อาหารแห้ง และบริโภคอ่ืนๆ

307/2  หมู่ท่ี 6 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

4,956 0605563000618 บจ.เก้ือกูลเกษตรไทย 2499 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       10801 ประกอบกิจการ แปรรูป ผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

158  หมู่ท่ี 2 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

4,957 0605563000553 บจ.รัตนโกสินทร์ คอนสทรัคช่ัน 

จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัย งานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

 ติดต้ังระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

171/1  หมู่ท่ี 3 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

4,958 0603563000420 หจ.แก้วพระยา 4/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการขายส่งของเสียเศษวัสดุ

เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

104/2  หมู่ท่ี 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

4,959 0605563000529 บจ.เอส.เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       47190 ขายวัสดุและอุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า 

จาระบี สารหล่อล่ืน และอะไหล่รถ

59/7  หมู่ท่ี 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

4,960 0603563000497 หจ.จิราวัฒน์ 2020 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง 73/6  หมู่ท่ี 3 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250

4,961 0603563000527 หจ.ลูกบอล ก่อสร้าง 31/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 51/3  หมู่ท่ี 13 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250

4,962 0603563000454 หจ.ก.อุดมสุข 16/3/2563 500,000         47300 ประกอบกิจการขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง

ยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ

282/42  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,963 0605563000502 บจ.บ้านชอน 2020 จ ากัด 12/3/2563 500,000         73101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และการ

จัดงานสังสรรค์ท่ัวไป

34/5  หมู่ท่ี 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

4,964 0603563000489 หจ.พิมพ์ชนก 24/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 26/2  หมู่ท่ี 1 ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

4,965 0603563000438 หจ.คิงดอมเน็ตเวิร์ค 5/3/2563 500,000         43210 รับเหมาติดต้ังซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ

โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต

423  ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

4,966 0603563000551 หจ.เคเค เน็ตไฟเบอร์ 31/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังซ่อมแซม

บ ารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม

361/9  หมู่ท่ี 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

4,967 0603563000501 หจ.มีสินทรัพย์ การบัญชี 27/3/2563 500,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชี

106/3  หมู่ท่ี 9 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

4,968 0603563000462 หจ.ทีแอนด์ที อีเล็คทริค 2020 18/3/2563 300,000         47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองใช้ในครัวเรือน

ทุกชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

222/13  หมู่ท่ี 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,969 0615563000081 บจ.ก้องทรัพย์  โซลูช่ัน จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       33121 ประกอบกิจการบริการสร้างซ่อมและ

ประกอบเคร่ืองจักรกล

19  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

4,970 0613563000101 หจ.นานา โปรเจคท์ 24/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา

งานโยธา งานชลประทาน

33/5  หมู่ท่ี 14 ต.น้ ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

4,971 0613563000098 หจ.ทองพูล โลจีสติกส์ 4/3/2563 1,500,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทุกชนิด

39  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

4,972 0615563000073 บจ.โออีเอ็มฟู้ดส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       10139 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

แปรรูป เช่นแคบหมู หมูแผ่น หมูหยอง 

เน้ือสวรรค์ หมูหวาน

118  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

4,973 0613563000080 หจ.มหารวย คอนสตรัคช่ัน 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

72  หมู่ท่ี 13 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

4,974 0625563000286 บจ.เอเจซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       52102 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายสินค้า

ทางการเกษตรทุกชนิด

424/6  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 62120

4,975 0623563000349 หจ.ภูมเรตก่อสร้าง 4/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

66/2  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110

4,976 0623563000381 หจ.วรทิพย์ แทรคเตอร์ 10/3/2563 3,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถไถเคร่ืองมือ

ทางการเกษตร และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1293  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

4,977 0623563000357 หจ.กิจธนาทรัพย์ 1999 5/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 84  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

4,978 0623563000306 หจ.อินฟินิต้ี กรุ๊ป เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์

2/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบธุรกิจการจ าหน่าย ออกแบบ

ติดต้ังระบบอุปกรณ์ แสง เสียง ภาพ 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองดนตรี ห้องบันทึกเสียง

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 

ออกแบบและจัดรูปแบบต่างๆ

91/13  หมู่ท่ี 1 ต.นครชุม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,979 0623563000331 หจ.เอ็นทีดี ฮานเดล 4/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไปโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

91/2  ถนนราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,980 0623563000365 หจ.เพชรปฐมชัย 6/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายรถยนต์ 24  หมู่ท่ี 1 ถนนก าแพงเพชร-พิจิตร ต.สระแก้ว อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,981 0623563000373 หจ.เค.พี.พี.โฮมดีไซน์ 9/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง 250/7  หมู่ท่ี 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,982 0623563000446 หจ.ฉลองการโยธา 54 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

100/3  หมู่ท่ี 15 ต.อ่างทอง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000
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4,983 0623563000462 หจ.อ.นรินทร์การโยธา 30/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง

รับท างานโยธาทุกประเภท

39  หมู่ท่ี 15 ต.นาบ่อค า อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,984 0625563000278 บจ.ก าแพงเพชร แอด ทูร์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       43210 ติดต้ังข้อต่อและการเดินสายไฟ การ

เดินสายโทรคมนาคมสร้างเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

36/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลิง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,985 0625563000308 บจ.หฤษฏ์ เอสเธติค จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิกโรคเฉพาะทาง 95  ถนนราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,986 0625563000316 บจ.ช.1 เยาวราช จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

144  ถนนวิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,987 0625563000324 บจ.เอสพีอาร์เทคโนโลยี จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46900 ขายส่งสินค้าท่ัวไปหลายชนิด โดยไม่

เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใด

86  ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,988 0623563000454 หจ.บีเอ็ม ฟู๊ดแลนด์ 99 27/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต ซ้ือ - ขาย ปลีกส่ง

เคร่ืองส าอางทุกประเภท

69/2  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110

4,989 0623563000322 หจ.สวัสด์ิไพบูลย์ เซอร์วิส 3/3/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงการ

บริการทุกชนิด

424/8  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 62120

4,990 0623563000411 หจ.ประจวบ  คอนสตรัคช่ัน 16/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา

 ผลิต ติดต้ัง วางท่อ ต่อท่อ ปฎิบัติการ ใช้

 ตรวจสอบ รักษาไว้

38  หมู่ท่ี 10 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 62130

4,991 0625563000332 บจ.เทสที มิลค์ จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการเล้ียงโคนมและโคเน้ือ 109  หมู่ท่ี 11 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 62140

4,992 0623563000390 หจ.ป นวลจันทร์ 10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 510  หมู่ท่ี 2 ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180

4,993 0625563000294 บจ.วีเอท อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายพืชผลทางการ

เกษตร

282  หมู่ท่ี 4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 62210

4,994 0623563000420 หจ.คุ้มวงษ์ ก่อสร้าง 17/3/2563 600,000         41001 รับเหมาก่อสร้าง 95  หมู่ท่ี 13 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110

4,995 0623563000314 หจ.โฟนช้อป 3/3/2563 500,000         47413 ซ้ือขายและซ่อมโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค 

และอุปกรณ์เสริม

2/3  ถนนบ ารุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,996 0623563000403 หจ.เอ.เอ็ม.พี 999 13/3/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 77/67  หมู่ท่ี 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,997 0623563000438 หจ.พัชรากร คอมมิวนิเคช่ัน 20/3/2563 300,000         61101 ประกอบกิจการบริการระบบอินเทอร์เน็ต 12/1  หมู่ท่ี 19 ต.เทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

4,998 0635563000278 บจ.ไท หลิน แฟช่ัน จ ากัด 9/3/2563 10,000,000     13121 โรงงานทอผ้า ถักผ้า ผ้ายืดและผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับผ้าทุกชนิด

615/1  หมู่ท่ี 7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

4,999 0635563000324 บจ.เลค วิว วิลล่า แอนด์ กอล์ฟ 

คลับ แม่สอด(ประเทศไทย) จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเพ่ือขายขาย

อสังหาริมทรัพย์

229  หมู่ท่ี 2 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
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5,000 0635563000251 บจ.ทราเวลเล็กซ์โฮลด้ิง(เอเชีย) 

จ ากัด

5/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการสร้างท่ีอยู่อาศัยให้กลุ่มผู้มี

รายได้และผู้สูงอายุ

78  หมู่ท่ี 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

5,001 0635563000235 บจ.วรัทยา ทรานสปอร์ต จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า 217/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,002 0635563000286 บจ.โนเบิล อีสต์ กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       10779 ผลิต จ าหน่าย สินค้าประเภท เคร่ืองปรุง

รส  อาหารส าเร็จรูปทุกชนิด

888  ถนนสมัครสรรพการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,003 0635563000332 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็ม เทรดด้ิง 

เซอร์วิส จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน รับ

โอนเงิน รับถอนเงิน รับจ่ายเงิน

665  หมู่ท่ี 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,004 0635563000375 บจ.สปีดไฟเบอร์  3949 จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการติดต้ังร้ือถอน 

โครงข่าย โครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ต 

การติดต้ังไฟฟ้า

99/15  ถนนสมัครสรรพการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,005 0635563000316 บจ.เวนิชนิว อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

อุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ

ทุกชนิ

399/90  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

5,006 0633563000284 หจ.โกรอ้ิง แคปปิตอล โฮลด้ิง 2020 2/3/2563 1,000,000       64201 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีลงทุน

ในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

13/48  ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,007 0633563000306 หจ.ทีดีเอส เทรดด้ิง 3/3/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทาง

การเกษตรทุกชนิด

334/8  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,008 0633563000322 หจ.วีบีบูรพา 9/3/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุดตกแต่งเคร่ือง

เรือนและส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าจากไม้

269  หมู่ท่ี 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 เซอร์วิสเซส 26/3/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถตู้โดย

สายและห้องเช่าให้กับบุคคลอ่ืน

891  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,011 0635563000243 บจ.โฮงสล่า อาร์คิเทคท์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

83/12  ถนนบ้านทุ่ง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,012 0635563000260 บจ.เอ็มเอส เวสท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       46694 ซ้ือและจ าหน่าย แปรรูปกระดาษ 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ เพ่ือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

และของใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

1199  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,013 0635563000294 บจ.เอ แอนด์ ดี สหซัพพลาย จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 81/10  ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,014 0635563000308 บจ.เอ็มพีเอส คอนสทรัคช่ัน แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค

1199/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
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5,015 0635563000341 บจ.ซาเซย์น เทรดด้ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการ บริการเดินพิธีการผ่าน

ทางศุลกากร

164/51  ถนนศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,016 0635563000359 บจ.สินมณี สมบูรณ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองประดับ 

อัญมณี ทางส่ืออินเตอร์เน็ต

1111/100  หมู่ท่ี 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,017 0635563000367 บจ.บ้านเพ่ือน จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

468  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,018 0633563000314 หจ.รุ่งธิดา  เคมีเกษตร 9/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย ยาปราบ

ศัตรูพืช เคมีเกษตร สินค้าเกษตร

466  หมู่ท่ี 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

5,019 0633563000349 หจ.เนยพาปัง 19/3/2563 800,000         47912 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 92/2  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

5,020 0633563000292 หจ.วี.วี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดด้ิง 2/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าท่ัวไป 185  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,021 0633563000357 หจ.ตาก แอคเซสเซอร่ีส์ 26/3/2563 400,000         47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้

ส านักงาน เคร่ืองเขียน

3/4  ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

5,022 0633563000276 หจ.กอไก่อินเตอร์ 2/3/2563 300,000         46311 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ช าแหละ

ทุกชนิด

2/40  ถนนบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,023 0633563000331 หจ.เอ็กซ์ตร้าคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ 16/3/2563 200,000         46510 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ช้ืนส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

68/19  ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5,024 0645563000111 บจ.เอ็นเอ็นเอ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า ผลิต จัดจ าหน่าย 

น าเข้า ส่งออก สินค้าประเภทเคร่ืองแกง 

พริกแกง

345  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

5,025 0643563000187 หจ.ริท่ึม-อาร์ 13/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 33/70  ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

5,026 0645563000103 บจ.สุโขทัย ฟิตเนส จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองออกก าลัง

กาย

114/4-5  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

5,027 0645563000138 บจ.เติมฝัน กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       85491 กิจกรรมการเรียนภาษา หรือทักษะการ

พูดอ่านเขียนภาษาต่าง ๆ

69/9  ซอย1 ถนนประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

5,028 0645563000146 บจ.จิลซัน จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค

 ทุกชนิด

98  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

5,029 0643563000179 หจ.วันสุข รีสอร์ท สุโขทัย 9/3/2563 1,000,000       55101 รีสอร์ท 22/2  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220

5,030 0643563000152 หจ.วิทวัสรถยก สุโขทัย 6/3/2563 600,000         52214 ประกอบกิจการบริการรถยก รถลากจูง 

รถท่ีเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

133/7  ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
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5,031 0643563000161 หจ.เพ่ิมพูล แอนด์ แก้วเนย 9/3/2563 150,000         82110 รับเป็นผู้บริหารด้านการพาณิชย์กรรม 

อุตสาหกรรม การตลาด การจ าหน่ายน

เป็นต้น

48  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220

5,032 0655563000634 บจ.โฟตอน เซ็นเตอร์ พิษณุโลก 

จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการค้ารถยนต์ทุกชนิด และ

อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า

954  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,033 0655563000642 บจ.สิงหวัฒน์คอนกรีต จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 161/1 หมู่ท่ี 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,034 0655563000693 บจ.พี อาร์ เอส ปิโตรเลียมไทย 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

 ในประเทศและต่างประเทศ

209  หมู่ท่ี 5 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,035 0655563000651 บจ.สมฤทัย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา เช่า เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ขาย 

จัดสรร ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลุกสร้าง

33/29  ซอย3 ถนนพระลือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,036 0653563000471 หจ.พีเอส. เรโวลูช่ัน 2/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังและเดินสายไฟ สาย

โทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์

263  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,037 0653563000497 หจ.คุ้มเซฟต้ีอีควิปเม้นท์ 4/3/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์

402/6  หมู่ท่ี 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,038 0655563000561 บจ.ก็อดสปีด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 120/5  ซอย25 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,039 0655563000570 บจ.พีเอ็นเอ เคมิสทร่ี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ระบบ

บ าบัดน้ า เคมีพ้ืนฐานท่ัวไป

400/129  หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,040 0655563000588 บจ.สุภาพร 2521 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

33/3  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,041 0655563000596 บจ.บีเคเค แอคเซสเซอร่ี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณืมือถือ

ทุกประเภท

8/131  หมู่ท่ี 7 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,042 0655563000600 บจ.อนุตตรีย์ 99 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาและให้ค าปรึกษา 

ออกแบบระบบด้านไฟฟ้า

33/2 หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,043 0655563000618 บจ.เทรเบ้ิลยู อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ด้านงาน

บริการ การเงิน การลงทุน และให้

ค าแนะน าปัญหาท่ีเก่ียวกับด้านบริหาร

222/24  หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,044 0655563000626 บจ.เคโร๊ะบิวต้ี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์

และอาหารเสริม ความงาม

222/6-8  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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5,045 0655563000677 บจ.ดีลส์อินวิคต้า จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ด้านงาน

บริการ การเงิน การลงทุน และให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหาร

222/33  หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,046 0655563000685 บจ.สยาม โมดินเทค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟแวร์ส าเร็จรูป 1123/8  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,047 0655563000707 บจ.เดอะ ชนนิ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพและความงาม

88/39  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,048 0655563000715 บจ.อซิมุธ เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       72109 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคดนโลยีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

82/170  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,049 0655563000723 บจ.เอราวัณจิวเวลร่ี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองประดับจากอัญมณี โลหะมีค่าและ

ก่ึงมีค่า หินมีค่า ไข่มุก

50  ถนนพระองค์ด า ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,050 0655563000731 บจ.ตะวันฟอร์ไลฟ์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายพระเคร่ือง 60/5  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,051 0653563000551 หจ.เหรียญทองพาณิชย์ 888 23/3/2563 1,000,000       47214 ประกอบกิจการค้าข้าว 66  หมู่ท่ี 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

5,052 0653563000489 หจ.ดีดี เกษตรนครไทย 3/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย เคมีเกษตร 

เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์ ร้านขายของช า

33  หมู่ท่ี 13 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

5,053 0653563000501 หจ.ธรรมมะฤทธ์ิ คอนสตรัคช่ัน 5/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

1/3  หมู่ท่ี 5 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5,054 0653563000608 หจ.ที.อาร์. เทรนด์ เทคโนโลยี 

แอนด์ เทรดด้ิง

27/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังเคเบ้ิล สายไฟ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่ือสาร พร้อมซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา

168  หมู่ท่ี 13 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5,055 0653563000560 หจ.งานดี 1978 23/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรร์ไฟฟ้า 

และอิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิด พร้อมติดต้ัง

11  หมู่ท่ี 2 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

5,056 0655563000545 บจ.เอ็นทีพี คอนส์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

อาคาร และงานโยธา รับออกแบบ เขียน

แบบงานอาคาร และบ้านพักอาศัย

53  หมู่ท่ี 3 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

5,057 0653563000519 หจ.เอราวัณการเกษตรและ

เคมีภัณฑ์

6/3/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งเมล็ด

พันธ์ุชนิดต่างๆ เป็น พันธ์ุข้าวชนิดต่างๆ 

เมล็ดพันธ์ุควบคุม

660/7-8  หมู่ท่ี 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

5,058 0653563000586 หจ.ปิยะเคร่ืองกรองน้ า พิษณุโลก 24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า 

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

66/2  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
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5,059 0655563000669 บจ.พีเจไนน์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกยารักษาโรค 

ผลิตภัณฑ์ยาอ่ืน ๆ  ยาสมุนไพร และ

เคร่ืองเทศท่ีใช้ในยาสมุนไพร

236  หมู่ท่ี 17 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

5,060 0653563000624 หจ.เอ แอนด์ เอ็น ไอทีเวิร์ค ซิสเต็ม 31/3/2563 700,000         47413 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไอที 38/9  ถนนปราบไตรจักร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,061 0653563000543 หจ.ประสมทรัพย์ เซอร์วิส 20/3/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

80/243  ถนนประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,062 0653563000616 หจ.ทรัพย์น้ า วิศวกรรม 2020 30/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

และรับเหมาระบบประปา

221/65  หมู่ท่ี 3 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5,063 0655563000553 บจ.พีซี กฎหมาย การบัญชี จ ากัด 3/3/2563 300,000         69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

80/76  หมู่ท่ี 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,064 0653563000578 หจ.ดีซี ไลฟ์ พลัส 23/3/2563 200,000         47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง

61  หมู่ท่ี 2 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,065 0653563000594 หจ.อมรินทร์2020 26/3/2563 200,000         47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ายาฆ่าเช้ือ ท า

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  หมู่ท่ี 10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,067 0653563000527 หจ.ขวัญเมือง การบัญชี 9/3/2563 100,000         82199 การบันทึกรายการธุรกรรมทางการค้า การ

จัดเตรียมหรือการตรวจสอบบัญชีการเงิน 

การเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร

28  หมู่ท่ี 8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,068 0663563000195 หจ.ชนากานต์  2020 20/3/2563 5,000,000       45103 ประกอบกิจการขายรถยนต์มือสอง 112  หมู่ท่ี 7 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,069 0665563000243 บจ.เบสท์โก้ เอสเตท จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง

121  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,070 0665563000219 บจ.จีเอชซี แอสเสท แฮปปี จ ากัด 23/3/2563 2,500,000       41001 ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน คอนโด 4/180  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,071 0665563000154 บจ.พิจิตร เมดิคอล พลาสติก จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

ทางการแพทย์

137/1  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,072 0663563000187 หจ.สามมิตรพิจิตร 13/3/2563 1,000,000       46594 การขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านักงาน

14/348  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,073 0663563000209 หจ.ก้าวหน้า 2563 ก่อสร้าง 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 191  หมู่ท่ี 9 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

5,074 0665563000227 บจ.ภู่ภูผา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน

19  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าน่ัง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

5,075 0665563000197 บจ.สยามเป็นหน่ึงค้าข้าว จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการค้าข้าว 59/1  หมู่ท่ี 4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150
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5,076 0663563000161 หจ.ลาชช่ี 5/3/2563 1,000,000       96100 ประกอบกิจการบริการทางด้านสุขภาพ 

เข่น การท าผมและการรักษาความงาม ต่อ

ขนตาและขนค้ิว

92/1  หมู่ท่ี 11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

5,077 0665563000189 บจ.พีเอ็นซีบูม 9999 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ยเคมี  วัสดุและ

อุปกรณ์  เคร่ืองมือทางการเกษตร

9  หมู่ท่ี 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

5,078 0665563000201 บจ.จัตตุทรัพย์การโยธา จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผลิตและ

จ าหน่ายคอนกรีต และวัสดุผสมคอนกรีต 

เสาเข็ม อิฐ ดิน หิน ทราย

62  หมู่ท่ี 6 ต.วังจิก อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

5,079 0665563000162 บจ.แฮปป้ี อิม จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47721 ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ เคร่ืองส าอาง

175/1  หมู่ท่ี 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

5,080 0665563000171 บจ.พิมพ์ทวี จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47221 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 192 หมู่ท่ี 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

5,081 0665563000235 บจ.พิจิตร เพ็ทแคร์ จ ากัด 26/3/2563 500,000         75000 ประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ให้

ค าปรึกษา รักษาสัตว์ และจ าหน่ายยา

รักษาและยารักษาและอุปกรณ์เก่ียวกับ

สัตว์ทุกชนิด

91/5  ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,082 0663563000179 หจ.อาร์เอ็น ออนไลน์ 11/3/2563 500,000         43210 ติดต้ัง ซ่อมแซม ให้ค าปรึกษาพร้อมท้ัง

บ ารุงรักษา  เดินสายส่ือสาร กล้องวงจรปิด

 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

161/5  หมู่ท่ี 8 ต.วังจิก อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

5,083 0673563000357 หจ.68 เคร่ืองก่อสร้าง 9/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด 146  หมู่ท่ี 4 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,084 0673563000331 หจ.วัชรขจร ปิโตรเลียม 5/3/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการจ าหน่าย

น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัหล่อล่ืน น้ ามันต่างๆ 

ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมทุกชนิด

245  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

5,085 0675563000421 บจ.ห้างทองมีสุข จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองประดับ 

เช่น ทอง ทองค าแท่ง และทองรูปพรรณ

2233-2234  หมู่ท่ี 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5,086 0675563000332 บจ.888สไตล์(ประเทศไทย) จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 46/3  หมู่ท่ี 6 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

5,087 0675563000413 บจ.วานิชโสภณ ดี.ซี. จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าอาหารแห้ง อาหาร

ส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

เคร่ืองกระป๋องและเคร่ืองอุปโภคอ่ืน

34/11  ถนนสามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,088 0675563000405 บจ.เจบี ฟีนิกซ์ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       46421 การขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทอนิกส์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

179  หมู่ท่ี 6 ต.น้ าหนาว อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

5,089 0673563000292 หจ.โชคทวีทรัพย์ โลจิสติกส์ 2/3/2563 1,500,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือพืชไร่ 88/8  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
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5,090 0673563000420 หจ.ไอ.วี. ริช 27/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 160  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,091 0675563000324 บจ.คารินญา จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในงานอุตสาหกรรม

389  หมู่ท่ี 1 ต.นาง่ัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,092 0675563000367 บจ.โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อม ติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์

ส านักงานและอุปกรณ์ส่ือสาร ทุกชนิด

166/299  ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,093 0675563000448 บจ.ออโต้ไอทีคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อม ติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์

ส านักงานและอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด

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 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายหลังคา

เหล็ก ประตูม้วน รวมท้ังวัสดุและอุปกรณ์ 

ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

268  หมู่ท่ี 5 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,095 0673563000390 หจ.น้ าพุวัสดุก่อสร้าง 20/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์การ

ก่อสร้าง

170/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,096 0675563000359 บจ.ชิล ริช 24 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       01619 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

124/7  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,097 0675563000383 บจ.ทารัญญาโฮม จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการจ าหน่ายบ้านจัดสรร และ

ท่ีดิน จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์

23/2  หมู่ท่ี 2 ต.ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,098 0673563000314 หจ.กอขิงไทย 4/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือ และจ าหน่ายสินค้า

เกษตร ส่งออกและน าเข้าสินค้าทุกชนิด

245  หมู่ท่ี 6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,099 0673563000411 หจ.กิติคุณ คอนสตรัคช่ัน 25/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

 ทุกชนิด

69  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

5,100 0673563000438 หจ.เมจิกพลัส บิวต้ี 31/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 179/1  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

5,101 0675563000391 บจ.แบมบ้ี สไตล์ บาย ทีพี จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       47912 ปะรกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง เส้ือผ้า

และสินค้าแฟช่ันทุกประเภท ผ่านระบบ

ออนไลน์

76/2  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5,102 0675563000430 บจ.ครูฮันน่ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

111  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5,103 0675563000375 บจ.บางกอกโซเชียลและเทคโนโลยี

 จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

176/2  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

5,104 0673563000284 หจ.ทัดเทียม เอนเนอร์จี เซอร์วิส 2/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงทุก

ชนิด ท้ังปลีกและส่ง

122/1  หมู่ท่ี 2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,105 0673563000306 หจ.กรีน โซล่าร์ 1985 3/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการบริการติดต้ังแผงพลังงาน

แสงอาทิตย์ โซล่าร์เซล

273  หมู่ท่ี 11 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

5,106 0673563000403 หจ.เอสพีที ห้วยสะแก 20/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 320  หมู่ท่ี 9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

5,107 0675563000341 บจ.เพชรศรีเทพ ขนส่ง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบกทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

33  หมู่ท่ี 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

5,108 0673563000349 หจ.ดีดี เขาค้อ คอนสตรัคช่ัน 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 164  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

5,109 0673563000381 หจ.เช่ียวชาญวัสดุก่อสร้าง (เขาค้อ) 19/3/2563 1,000,000       23929 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทุกชนิด

99/2  หมู่ท่ี 13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

5,110 0673563000373 หจ.นนทรี บิลเดอร์ 16/3/2563 100,000         41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 179  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

5,111 0705563000811 บจ.ดี.เอส.วี.ธุรกิจ จ ากัด 13/3/2563 6,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 4/2  หมู่ท่ี 7 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

5,112 0705563000706 บจ.บ๊ิก ฟู้ดส์ บัดด้ี เชฟ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายไก่ช าแหละและ

ไก่แปรรูปทุกชนิด

319/5  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,113 0705563000749 บจ.ห้วยไผ่ อินเตอร์เทรด จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       10294 ประกอบกิจการจัดต้ังโรงงานเพ่ือผลิต

อาหารสัตว์บกและสัตว์น้ า

5  หมู่ท่ี 3 ต.น้ าพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,114 0705563000731 บจ.เดอะ บาร์น เฮาส์ แอนด์ ฟาร์ม

 (ประเทศไทย) จ ากัด

9/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 313  หมู่ท่ี 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,115 0705563000714 บจ.วัน สต๊อป เดร่ี ฟาร์ม จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       01411 ประกอบกิจการฟาร์มโคนม เล้ียงวัว รีด

นมวัว

99/9  หมู่ท่ี 15 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,116 0705563000846 บจ.โชคหรรษาเทรดด้ิง จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       16101 ประกอบกิจการ สับ บด ย่อยไม้ และเศษ

วัสดุเหลือใช้

87  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

5,117 0703563000348 หจ.ภูธราซัน ออยล์ 13/3/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจการ จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 112  หมู่ท่ี 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

5,118 0705563000668 บจ.นิธิกุล จ ากัด 5/3/2563 1,500,000       92001 ประกอบกิจการผู้แทนจ าหน่ายสลากกิน

แบ่งรัฐบาล

58,60,62  ถนนยุคประชา ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,119 0703563000313 หจ.ออล ไทม์ โลจิสติกส์ 3/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

177/37  หมู่ท่ี 3 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,120 0703563000330 หจ.เอสเอ็ม.คอนสตรัคชัน2020 6/3/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับติดต้ังงานกระจก 

อลูมิเนียม ฝ้า เพดาน และสแตนเลส

127/1  หมู่ท่ี 3 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,121 0703563000364 หจ.ราชาศิลป์ 23/3/2563 1,000,000       38110 รับขน และก าจัดขยะ 124/2  ถนนเสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,122 0703563000381 หจ.ภคพล 2020 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

9/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,123 0705563000595 บจ.เกลเชอร์ ไวบ์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการร้านขายปลีก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน

8/146  หมู่ท่ี 4 ซอย8 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,124 0705563000773 บจ.ธนธิดา2020 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

145/949  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,125 0705563000781 บจ.ชุ่มเย็น คอนสตรัคช่ัน 6365 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

146  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,126 0705563000838 บจ.บางกอก สุพรีม เรียลเอสเตท 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการ ฝาก ขาย เช่า จัดหา 

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีดิน คอนโด ทาวน์โฮม 

ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ท้ังบ้านใหม่และเก่า

319/92  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,127 0705563000854 บจ.พี-เอเวอร์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 110/24  หมู่ท่ี 13 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,128 0705563000862 บจ.สวัสด์ิ  63 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ปุ๋ย

อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

44  ถนนอุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,129 0703563000305 หจ.เอส.ไทม์ ดีเวลลอป 2/3/2563 1,000,000       20115 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย ถ่าน

อัดแท่ง ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง ทุกประเภท

25/1  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,130 0703563000372 หจ.ปาริฉัตรสโตร์ 23/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม

5/25  ถนนบ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,131 0705563000692 บจ.เอพีไอ ฟูดส์ แอนด์ คอสเมติค 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย วัตถุ

เจือปนอาหาร เคร่ืองด่ืม

73/1  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,132 0705563000790 บจ.พรรณราย ทีแอลเอ็ม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       96104 ประกอบธุรกิจสถานเสริมความงาม ให้

ค าปรึกษาและตรวจรักษาผิวพรรณ

110 เทสโก้โลตัส บ้านโป่ง   ห้องเลขท่ี พีจี

 007 หมู่ท่ี 5

ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,133 0705563000803 บจ.นางฟ้าปาริชาต ขนส่ง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

16  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,134 0705563000820 บจ.ณัฐกาญจน์ อาหารสัตว์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการ ค้าอาหารสัตว์ทุกชนิด 

ท้ังปลีกและส่ง

25/1  หมู่ท่ี 14 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5,135 0705563000617 บจ.เอ็นเอ็นพี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าผงผัก ผงผลไม้ ผง

สมุนไพร ผงเคร่ืองเทศ

24/1  หมู่ท่ี 4 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
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5,136 0705563000676 บจ.ทรีโฟร์ คอสเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร วิตามิน เพ่ือสุขภาพและ

ความงาม เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

168  หมู่ท่ี 4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,137 0705563000722 บจ.พี แอนด์ เอ เทรดด้ิง 2517 

จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 69/1  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,138 0705563000757 บจ.เอ็ม พี เอส เอ้าท์ซอร์ส โพรไว

เดอร์ จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับบริหาร จัดการ 

ด าเนินการ ท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 

วางระบบงาน จัดองค์การ บริหารด้าน

ทรัพยากรบุคคล โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

การเงิน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ

ผลิต

109  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,139 0705563000871 บจ.วาสินเวชภัณฑ์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย ยา เคมีภัณฑ์ 

อาหารเก่ียวกับสัตว์

189/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,140 0705563000889 บจ.เพอร์เฟคท์ โลจิสติก (2020) 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า 54  หมู่ท่ี 5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,141 0705563000625 บจ.สิริวรรณ โคโค่นัท จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายมะพร้าว น้ ามะพร้าว 

และสินค้าเกษตรทุกชนิด

59/4  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

5,142 0705563000765 บจ.เคเอส มาริไทม์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานทดแทน

ในรูปแบบต่างๆ

211/10  หมู่ท่ี 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

5,143 0705563000609 บจ.วอนโด้กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       16220 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายบ้าน

ส าเร็จรูป ออฟฟิตส าเร็จรูปท่ีท าจากเหล็ก

และไม้ทุกชนิด

98/15  หมู่ท่ี 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

5,144 0705563000641 บจ.ไอเดียล การ์เด้น คอนซัลท์ 

จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายพืชผลทางการ

เกษตร

9/1  หมู่ท่ี 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

5,145 0705563000684 บจ.ทูแอนด์ทีออยล์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง

ทุกชนิด

68  หมู่ท่ี 10 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170

5,146 0703563000291 หจ.สุรศักด์ิ อลูมิน่ัม แอนด์กลาส 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธา

ทุกประเภท

18  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,147 0705563000897 บจ.พี.พี. โค-ออพเพอเรท จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอ่ืนๆ 

เพ่ือจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

179  หมู่ท่ี 6 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180

5,148 0703563000321 หจ.นกยูง 88 5/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

266/1  หมู่ท่ี 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

5,149 0705563000633 บจ.เซคเตอร์ พี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ทาง

อินเตอร์เน็ตสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น

เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

วิตามิน

23  หมู่ท่ี 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

5,150 0703563000356 หจ.ส. สุกฤษฎ์ิ คอนสตรัคช่ัน 20/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

100  หมู่ท่ี 6 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5,151 0705563000650 บจ.มี ลัคก้ี 99 จ ากัด 4/3/2563 500,000         47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ

 เคร่ืองเรือน

18  หมู่ท่ี 1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5,152 0703563000399 หจ.ลาภพาณิชย์ 30/3/2563 500,000         49339 ประกอบกิจการบริการขนส่งสัตว์มีชีวิต 230  หมู่ท่ี 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180

5,153 0713563000305 หจ.บัวแก้ว คชพรร 2/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบธุรกิจการขายปลีกเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป ส าหรับบุรุษ สตรี เช่น เส้ือ 

กางเกง

19/43  หมู่ท่ี 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,154 0713563000372 หจ.ครัวไทยนิวฟู้ด 26/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น้ า

แกงสัมปรุงส าเร็จ พริกแกงปรุงส าเร็จ 

อาหารก่ึงส าเร็จรูปและเคร่ืองด่ืม

84/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

5,155 0713563000381 หจ.ดีแปดสิบเอ็ด 27/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 163/24  หมู่ท่ี 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,156 0715563000692 บจ.ล่ าซ าทรัพย์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์

1/86  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,157 0715563000731 บจ.ห้างเพชรทองทรัพย์ทวีและ

นาฬิกา ทองแท้เยาวราช จ ากัด

9/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีก เคร่ืองประดับ 

นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี และสินค้าท่ี

เก่ียวข้อง

2/67  ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,158 0715563000749 บจ.กาญจน์ มาชิ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ทุกชนิด 55/55  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,159 0715563000757 บจ.ภูมิใจ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพ

พลายเชน จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการกระบวนการโดยรวมของ

การไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล 

และธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านองค์การท่ีเป็นผู้ส่ง

มอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย

45/11  หมู่ท่ี 8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,160 0715563000765 บจ.เอ็กซ์บีดี-เฮ้าส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 165/26  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

5,161 0715563000773 บจ.อะดิน ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 66/3  ถนนแสงชูโต 20 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,162 0715563000811 บจ.เหมืองแร่พุพญา จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ 

แยกแร่  แปรสภาพแร่ หลอมแร่ ส ารวจแร่

 ทุกชนิด

110/201  หมู่ท่ี 10 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,163 0715563000820 บจ.เพาเวอร์ ไนน์ กอล์ฟ ทัวร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       93111 การด าเนินงานเก่ียวกับส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับการแข่งขัน กีฬา

493  หมู่ท่ี 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,164 0715563000846 บจ.สัตยะดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการจ าหน่าย เป็นตัวแทน

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้าง 

อะลูมิเนียม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้าง

89/19  หมู่ท่ี 5 ซอยท่ามะขาม 12 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,165 0715563000854 บจ.ทู อีเลฟเฟนท์ ออร์แกนิค เคมี

คอล เฟอร์ทิไลเซอร์ จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย ปุ๋ย

ธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 

และปุ๋ยสูตรเคมีต่าง ๆ ทุกชนิด

10/8  หมู่ท่ี 4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,166 0715563000862 บจ.ทุ่งเก้าทัพ แคมป์ จ ากัด 30/3/2563 300,000         82301 ประกอบกิจการจัดอบรม สัมมนา 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

82/3  หมู่ท่ี 1 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5,167 0715563000633 บจ.แคปครอป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       72102 ประกอบกิจการให้บริการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมท้ังให้

ค าแนะน าและตรวจพ้ืนท่ีท าการเกษตร

128  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5,168 0715563000650 บจ.แมค อินดัสทรีส์ (2020) จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       46696 ประกอบกิจการจ าหน่าย และผลิต กระสุน

 อาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม ทุกชนิด เม่ือ

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1/19  หมู่ท่ี 4 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5,169 0715563000668 บจ.พิณสุวรรณฟาร์ม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์และค้าสัตว์มีชีวิต 2/8  หมู่ท่ี 9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5,170 0715563000684 บจ.แสงชัยรุ่งเรือง 59 จ ากัด 6/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 70/12  หมู่ท่ี 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
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5,171 0715563000781 บจ.สวัสดี วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และครีมบ ารุงผิว

658/111  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5,172 0715563000803 บจ.ดูบัว อาร์คิเทคท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม ซ้ือมาขายไป น าเข้าส่งออก 

สินค้าทุกชนิด

199/24  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5,173 0713563000330 หจ.โชคจ านงค์ ขนส่ง 9/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า 58  หมู่ท่ี 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5,174 0715563000625 บจ.ณัฐนิรษา ฟู้ดส์ จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร อาหารท่ีปรุง

ข้ึนเพ่ือบริโภคทันที และอาหารทุกประเภท

162  หมู่ท่ี 16 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5,175 0715563000838 บจ.เค.เอช. วิศวกรรม จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการค้า ผลิตอะไหล่

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

4/15  ถนนตะคร้ าเอน 7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5,176 0715563000676 บจ.แสนสุข โฮม จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน ซ้ือขายท่ีดิน 

และขายบ้านพร้อมท่ีดิน

10  หมู่ท่ี 2 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

5,177 0713563000364 หจ.เทิดทวีทรัพย์ 13/3/2563 500,000         49339 ประกอบกิจการรับขน ย้าย ถม ถ่ายเท 

กรวด หิน ดินทราย

20  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

5,178 0715563000641 บจ.บ๊ิกแบร์เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอน

เม้นท์ จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจการงานบริการเก่ียวกับการ

ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอ

นามัยและส่ิงแวดล้อม

105  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

5,179 0715563000790 บจ.นรฤทธ์ิ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการ

ได้รับหรือใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ต่าง ๆ

58/1  หมู่ท่ี 3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

5,180 0713563000356 หจ.พรทิพย์ คอนสตรัคช่ัน 999 13/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 106/7  หมู่ท่ี 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

5,181 0713563000313 หจ.ทรัพย์ ส ใจซ่ือ 4/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ทุกประเภท 41/5  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

5,182 0713563000348 หจ.ศุภชัย  ฟาร์ม  168 11/3/2563 5,000,000       46204 น าเข้า-ส่งออกเพ่ือจ าหน่ายโค-กระบือ 18  หมู่ท่ี 6 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

5,183 0713563000399 หจ.เดชกล้าหาญ กรุ๊ป 30/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับถมดิน ปรับพ้ืนท่ี ขาย

ท่ีดิน ขุดบ่อกักเก็บน้ า ลอกสวน ลอก

แปลงผัก

31  หมู่ท่ี 12 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

5,184 0725563000455 บจ.ธนาทรัพย์ 168 จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

172  หมู่ท่ี 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

5,185 0715563000617 บจ.ต้ัม เซอร์วิส ช็อป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ ยานพาหนะ 

จักรยานยนต์ รถยนต์ ทุกชนิด

137  หมู่ท่ี 4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5,186 0715563000706 บจ.สวนเมเป้ิล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดงานอีเว้นท์ ทุกประเภท 44  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190

5,187 0715563000714 บจ.โพรเทค คอนซัลแตนท์ (2020)

 จ ากัด

9/3/2563 500,000         78200 ปรกอบกิจการรับจ้าง รับเหมาแรงงาน ให้

ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับด้านแรงงาน

ต่างด้าว

431  หมู่ท่ี 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

5,188 0715563000722 บจ.เดอะเนเจอร์คลับ จ ากัด 9/3/2563 50,000,000     68101 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

 และ สถานประกอบการแหล่งท่องเท่ียว

207/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

5,189 0713563000321 หจ.สิทธิชัย  การค้า 6/3/2563 2,000,000       55109 ประกอบกิจการบริการแพพัก แพล่อง 

ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

92  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 71250

5,190 0725563000404 บจ.บ้านสระพรีเม่ียมไรซ์ จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       46315 ประกอบธุรกิจการขายส่งข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโรงสีข้าว

111/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

5,191 0725563000480 บจ.เอ แอนด์ บี อินโนเวช่ัน พลัส 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับแต่งหน้า ทาผิว นวด

หน้าและเคร่ืองมือเสริมความงามทุกชนิด

28  หมู่ท่ี 9 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

5,192 0723563000321 หจ.โชคขวัญชัยการโยธา 6/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29  หมู่ท่ี 12 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,193 0725563000498 บจ.อีโค กรีน เอิร์ธ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

งานระบบบ าบัดน้ าด่ืม น้ าเสีย และ 

จ าหน่ายอุปกรณ์จุลินทรีย์และเคมีภัณฑ์

8  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,194 0723563000348 หจ.เอสเค พัฒนา คอนสตรัคช่ัน 16/3/2563 2,000,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน 

สะพานและอุโมงค์

148  หมู่ท่ี 6 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

5,195 0723563000283 หจ.ทเวนต้ีไนน์เฮ้าส์ 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 102/1  หมู่ท่ี 4 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,196 0723563000291 หจ.วิสด้อมพลัส คอนสตรัคช่ัน 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธา

ทุกประเภท

101/1  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,197 0723563000313 หจ.ดูดินดี 555 5/3/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการบริการรับขุดดิน ถมดิน 

ถมท่ี  ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงพ้ืนท่ีทุก

ชนิดทุกประเภท

177  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,198 0723563000381 หจ.พรหมประสิทธ์ิ 99 25/3/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการซักรีด 117/54  หมู่ท่ี 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,199 0725563000391 บจ.๙ สุวรรณพืชผล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด 123/45  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,200 0725563000412 บจ.เนช่ัน มันน่ี แลนด์ (สุวรรณภูมิ)

 จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 99/9  หมู่ท่ี 6 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,201 0725563000421 บจ.มี อินฟินิต้ี จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47511 ค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ใย

สังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป

5/5  ถนนพลายแก้ว ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,202 0725563000501 บจ.ดิวัน คอนสตรัคช่ัน สุพรรณบุรี

 จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 215 หมู่ท่ี 2 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,203 0725563000528 บจ.เนเจอร์ อิน มี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 47/1  หมู่ท่ี 4 ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,204 0725563000536 บจ.ฤ ฤา เพนต์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู

หน้าต่างและอ่ืนๆท่ีคล้ายกัน

130/2  หมู่ท่ี 5 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,205 0725563000561 บจ.พีพีพี สยาม ออร์แกนิก จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมี 4/33  ถนนพันศรโยธา ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,206 0723563000330 หจ.ด้วยความยินดี 11/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการงานบริการเป็นตัวแทนข้ึน

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว

227  หมู่ท่ี 8 ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5,207 0723563000399 หจ.สุธิชา เซฟต้ี ซิสเท็ม 26/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการขายติดต้ังซ่อมแซม

แก้ไขระบบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

76/72  ถนนศรีส าราญ 2 ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5,208 0723563000402 หจ.บ้านลูกช้ิน 27/3/2563 1,000,000       10132 ผลิตและจ าหน่ายลูกช้ินหมู 144  หมู่ท่ี 5 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5,209 0725563000439 บจ.ที อาร์ ดับเบ้ิลยู สตีล สตรัค

เจอร์ จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

โครงสร้างเหล็กและงานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

27/2  หมู่ท่ี 7 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5,210 0725563000510 บจ.เอสเอ็มเค ไรซ์ กรุ๊ป จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการซ้ือขายข้าวสารบรรจุถุง 43/2  หมู่ท่ี 6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5,211 0723563000356 หจ.ซี.เอ็ม..เค.แอนด์.วาย.การ

ก่อสร้าง

18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ทุกชนิด

202/1  หมู่ท่ี 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

5,212 0725563000471 บจ.เอ็มเพรส โซลูช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

65/2  หมู่ท่ี 4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

5,213 0723563000372 หจ.เพชรอู่ทอง 25/3/2563 1,000,000       64929 รับจ านองโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงิน

จากประชาชน

274  หมู่ท่ี 11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,214 0725563000579 บจ.ไอเอ็ม อินฟินิต้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง

33  หมู่ท่ี 12 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,215 0725563000382 บจ.๙ สุวรรณ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       10722 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าส าเร็จรูป 48  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5,216 0725563000544 บจ.เจ รุ่งเรือง 1991 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 62  หมู่ท่ี 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

5,217 0723563000411 หจ.เคมเทค คอนเนคช่ัน 31/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต 60  หมู่ท่ี 9 ต.ศรีส าราญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

5,218 0725563000463 บจ.ทรัพย์สุพรรณทรัพย์สปอร์ต 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

คนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศฯ

292  หมู่ท่ี 16 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
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5,219 0725563000552 บจ.พิมพ์วรีย์ ฟาร์ม จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       01450 การเล้ียงและการเพาะพันธุ์สุกร (หมู) 251  หมู่ท่ี 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

5,220 0725563000447 บจ.ประเสริฐสุวรรณ จ ากัด 10/3/2563 900,000         10611 ประกอบกิจการโรงสีข้าว ขายส่งข้าและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโรงสีช้าว

80  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

5,221 0723563000305 หจ.ส.ก่อสร้าง 27 4/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมางานระบบ รับเหมาติดต้ังงาน

โครงสร้าง รับเหมาตกแต่งต่อเติม ทุก

ประเภท

269  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5,222 0723563000364 หจ.อินฟินิต้ี แอท บีเอส 20/3/2563 400,000         47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค 55/9  ถนนดาบฟ้าฟ้ืน ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,223 0735563002695 บจ.เอเจ ไฮบริด  เพาเวอร์ จ ากัด 25/3/2563 150,000,000    35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

ให้กับการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค/การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยมีต้น

ก าเนิดจากพลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์ 

ชีวมวล ชีวภาพ น้ า ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต

 และนิวเคลียร์

23/3  หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,224 0735563002741 บจ.เควีฟู้ดโฮลด้ิง จ ากัด 27/3/2563 60,000,000     70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและการ

จัดจ าหน่าย

58/3  หมู่ท่ี 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,225 0735563002440 บจ.หัวย้ิม มีเดีย จ ากัด 13/3/2563 20,000,000     73101 ประกอบกิจการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ การ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต การวางแผนแบรนด์ 

การสร้างแบรนด์ การถ่ายภาพ

88  อาคารหลงไทยทาวเวอร์ หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,226 0733563000569 หจ.เจริญบ๊ิก กรุ๊ป 6395 3/3/2563 5,000,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้า และทองรูปพรรณ 184  หมู่ท่ี 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,227 0735563002326 บจ.ฟู้ด แวลู จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ทุกประเภท 121/1  หมู่ท่ี 14 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,228 0735563002539 บจ.เอสจีที โค-ครีเอช่ันส์ แอนด์ 

อินโนเวช่ันส์ จ ากัด

19/3/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ติดต้ัง

 ซ่อมแซม ให้ค าปรึกษางานด้านวิศวกรรม

 งานก่อสร้าง งานโยธา

89/588  หมู่ท่ี 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,229 0735563002717 บจ.เซนเตอร์กลาส(ศาลายา) จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46639 ประกอบกิจการค้า จ าหน่าย น าเข้า-

ส่งออก กระจก ทุกชนิดทุกประเภท 

รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานกระจกทุก

ชนิดทุกประเภท

26/27  หมู่ท่ี 1 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,230 0735563002733 บจ.ออลฟ่า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26/3/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ประกอบ ติดต้ัง 

ตู้ควบคุมไฟฟ้า และวัสดุ อะไหล่ ทุกชนิด 

ท่ีใช้ส าหรับอาคารส านักงาน และโรงงาน

อุตสาหกรรม

114/12  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,231 0735563002377 บจ.แอล เอ็น เอส พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

12/3/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ทุกประเภท

88  หมู่ท่ี 9 ถนนท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5,232 0735563002211 บจ.เอดับเบ้ิลเอ จ ากัด 6/3/2563 4,000,000       47113 ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทร้าน

สะดวกซ้ือ มินิมาร์ท ซ่ึงมีรูปแบบท่ี

ประกอบการเองและขยายสาขาเอง 

ระบบแฟรนไชส์

99/51  หมู่ท่ี 5 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,233 0735563002237 บจ.เฮง เฮง เงินสุขใจ จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการขาย โอน จ านอง จ าน า 

แลกเปล่ียนและจ าหน่ายทรัพย์สินโดย

ประการอ่ืน

54  ถนนราชด าริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,234 0735563002342 บจ.ฟู้ด ฟีด อินกรีเด้ียนส์ จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ทุกประเภท 121  หมู่ท่ี 14 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,235 0735563002580 บจ.ทรัพย์ทองหอม ฟู๊ดโปรดักส์ 

จ ากัด

20/3/2563 3,000,000       10139 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ช าแหละ 

เน้ือสัตว์แปรรูป เน้ือสัตว์แช่แข็ง อาหาร

แปรรูป อาหารแช่แข็ง อาหารส าเร็จรูป

50/6  หมู่ท่ี 6 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,236 0735563002598 บจ.ปราการ เดอะเบสท์ จ ากัด 20/3/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท 50/6  หมู่ท่ี 6 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,237 0735563002679 บจ.มหานคร  168 จ ากัด 25/3/2563 2,500,000       47732 ประกอบกิจการ จ าหน่าย รับซ้ือ ขายฝาก

 ทองค าแท่งและทองรูปพรรณ

234/1-2  ถนนหน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,238 0735563002687 บจ.รังนกจักรพรรดิ จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       81299 ประกอบกิจการล้างรังนก 4  หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,239 0735563002113 บจ.เจ วี อาร์ เปเปอร์ บ็อกซ์ จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       17020 ประกอบกิจการโรงงานผลิต ซ้ือ ขาย 

แลกเปล่ียน น าเข้า ส่งออก จ้างท าของ 

รับจ้างท าของ ผลิตกล่องกระดาษ

3/1  หมู่ท่ี 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,240 0735563002199 บจ.เอ็กซ์โมเดลทอยส์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       46434 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย

 รับฝากขายเกมและของเล่นท่ีผลิตจาก

วัสดุทุกประเภท

4/313  หมู่ท่ี 6 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5,241 0735563002563 บจ.บีพีดี ฟู้ด จ ากัด 20/3/2563 1,200,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

131  หมู่ท่ี 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,242 0733563000551 หจ.เอ็มบี มอเตอร์ เซอร์วิส 3/3/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจการ รับจ้างซ่อมมอเตอร์ พัน

มอเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

94/2  หมู่ท่ี 9 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,243 0733563000593 หจ.รัตนะพร การโยธา (999) 10/3/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน 97  หมู่ท่ี 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,244 0733563000607 หจ.ดิษฐพงษ์ขนส่ง 17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ

45  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,245 0733563000674 หจ.ศิริโชคปฐมชัย 2 27/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด

468  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,246 0735563002091 บจ.เลิศไพรศาลเฮาส์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 34/3  หมู่ท่ี 5 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,247 0735563002130 บจ.ธนาสมบัติ ฟีด จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการขายส่ง พืชผลเกษตรกรรม

 และวัตถุดิบอาหารสัตว์

8/9  หมู่ท่ี 7 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,248 0735563002245 บจ.มงคล 89 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 110  หมู่ท่ี 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,249 0735563002253 บจ.ก านันหลี (777) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจ้างฆ่าสัตว์ 117/20  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,250 0735563002334 บจ.พีพีอาร์2020เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมา วางระบบไฟฟ้า

พร้อมจ าหน่ายอุปกรณ์

88/87  หมู่ท่ี 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,251 0735563002415 บจ.เอ็นเอ็นพี โลจิสติกส์ ทราน

สปอร์ต จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 119/107  หมู่ท่ี 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,252 0735563002504 บจ.ที เอ็น เอ็น 2017 เทรดด้ิง 

แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุก

ประเภท

100/342  หมู่ท่ี 4 ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,253 0735563002644 บจ.พี.อี.อี.เอ็ม.ทรานสปอร์ต จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า และ

ทางอากาศ

116/2  หมู่ท่ี 5 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,254 0735563002709 บจ.แม็กซ์ 99 เวนเจอร์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และ

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

132/2  หมู่ท่ี 9 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,255 0735563002768 บจ.กรีนไซเอนซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา 

ออกแบบ วางระบบ รับติดต้ัง ตรวจสอบ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์งาน

ระบบวิสวกรรม อิเลคทรอนิคส์ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองมือส่ือสาร งานระบบดับเพลิง  ฯลฯ

202  หมู่ท่ี 5 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,256 0733563000658 หจ.เอ เวอร์ ล้ิง เทรดด้ิง 20/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ

13/37  หมู่ท่ี 4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,257 0735563002164 บจ.มินรดาเลนส์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46491 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกคอนแทค

เลนส์หรือเลานส์สัมผัสส าหรับดวงตา

1/1  หมู่ท่ี 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,258 0735563002229 บจ.อริยะวงศ์ทรัพย์ กรุ๊ป จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ผลิต เคร่ืองส าอาง อุปโภค

 จัดจ าหน่ายทุกชนิดทุกประเภท

69/7  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,259 0735563002393 บจ.เอ็มทีที รียูส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการค้า วัสดุเหลือใช้ประเภท

เหล็ก โลหะ ทองเหลือง ทองแดง และวัสดุ

เหลือใช้อ่ืนทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,260 0735563002491 บจ.ส. แสงทอง การช่าง จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

109/349  หมู่บ้าน พฤกษา 83 หมู่ท่ี 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,261 0735563002601 บจ.คีโต อินเตอร์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       10139 ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปเน้ือสัตว์ 

และไขมันสัตว์

61/424  หมู่บ้าน ศุภมงคล ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,262 0735563002610 บจ.ซีทู พรีเม่ียม จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46439 ประกอบกิจการค้าของท่ีระลึก ของ

สมนาคุณลูกค้าและสินค้าส่งเสริมการค้า

89  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,263 0735563002661 บจ.ทรัพย์บริบูรณ์ ออโต้ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

49/14  หมู่ท่ี 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,264 0735563002725 บจ.เคแอนด์เค ซัพพอร์ท จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ทาวน์โฮม 

สถานท่ีท าการและงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด

44/26  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5,265 0735563002148 บจ.อุดมทรัพย์ไพศาล เอเชีย 2020

 จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบธุรกิจซ้ือขาย น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายปลีกและส่งจัดหารับผลิตซ่ึง

สินค้าอุปโภค

16/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,266 0735563002407 บจ.โชคพลบูรณ์ 2020 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า ขน

ย้ายทรัพย์สิน และขนส่งอย่างอ่ืนทุกชนิด 

รวมทุุีงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขนส่ง

74/3  หมู่ท่ี 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,267 0735563002466 บจ.ทองบุญการพิมพ์ 15 จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       17012 ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ 74/1  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,268 0735563002814 บจ.เคพี เคมีเทค จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46692 ขายปลีก อุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร 

ปุ๋ย ยาท าลายวัชพืช และเคมีภัณฑ์ทางการ

เกษตร

96  หมู่ท่ี 3 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,269 0733563000682 หจ.ก.รุ่งเจริญการโยธา 30/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง

ถมดินการเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง งานดิน 

ปรับแต่งพ้ืนท่ี หน้าดิน ขุด

110  หมู่ท่ี 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5,270 0735563002083 บจ.นพรีไซเคิล จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46695 รับซ้ือของเก่า 118  หมู่ท่ี 3 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5,271 0735563002181 บจ.พี แอนด์ เค อินเตอร์ฟู๊ด(2020)

 จ ากัด

6/3/2563 1,000,000       10139 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายสินค้า

อาหารแปรรูป จากเน้ือสัตว์

131/3  หมู่บ้าน พระมอพิสัยใต้ หมู่ท่ี 11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5,272 0735563002202 บจ.โอโอวี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       01619 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการ

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท าการเกษตรท้ังรูปแบบ

จัดสรรท่ีดินเปล่า

169  หมู่ท่ี 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5,273 0735563002351 บจ.บ้านพรีคาสท์โฮม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นท่ีพัก

อาศัยทุกประเภท

146  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,274 0735563002067 บจ.เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนดดยสารท้ังทางบกและทางน้ า 

ทางอากาศ ฯลฯ

44/2  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,275 0735563002288 บจ.เพ่ือผิวสวย จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทสบู่

เหมาะสมกับทุกสภาพผิว ดูแลผิวหน้าและ

ผิวกาย

142  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,276 0735563002458 บจ.พี รวมทรัพย์ อลูมิเนียม จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       25113 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

กระจก ฝ้า อลูมิเนียม มุ้งลวด โครงสร้างท่ี

ใช้ในการก่อสร้าง และเคร่ืองประกอบ

อาคารท่ีท าจากอลูมิเนียมและวัสดุท่ี

คล้ายคลึงกัน

188  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,277 0735563002776 บจ.อ านาจ อินฟินิต้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม 123/5  หมู่ท่ี 1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,278 0735563002156 บจ.บีเอฟ ฟิล์ม สามพราน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ยานพาหนะทุกประเภท

8/11  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,279 0735563002270 บจ.ก.พัฒนกิจไพศาล จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผ้า เส้นด้าย ส่ิง

ทอ และเคร่ืองนุ่งห่มทุกชนิด รวมท้ัง

อุปกรณ์ส่ิงทอทุกประเภท

11/22  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,280 0735563002296 บจ.กิตติยาการช่าง จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการ รับสร้างบ้าน และงานรีโน

เวท

39/1  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,281 0735563002512 บจ.เฟ่ืองฟ้า การ์เม้นท์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       14120 การตัดเย็บเส้ือผ้าตามค าส่ังลูกค้า 46/276  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,282 0735563002555 บจ.โวล์ฟเฟเบิล โซลูช่ัน จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       58202 ผลิตและจ าหน่ายแอพพลิเคช่ันบน

อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ไอที โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

46/54  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,283 0735563002636 บจ.พี.เอส.ออนไลน์ 108 จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุก

ชนิด เช่น ฟองน้ าล้างจาน ฟองน้ าหุ้มตา

ข่าย ฟองน้ าติดสก็อตไบร์ ฟองน้ าฉาบปูน

 ฟองน้พถูพ้ืน ฯลฯ

168  หมู่ท่ี 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,284 0735563002792 บจ.บี.เอ็ม. มอเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมมอเตอร์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และ

เคร่ืองจักรประเภท

5/9  หมู่ท่ี 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,285 0735563002369 บจ.แอลเคมมิเคิล แปซิฟิค เทรดด้ิง

 จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์อาหาร 

อุตสาหกรรม พลาสติก ถุงพลาสติกและอ่ืน

111/53  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,286 0735563002571 บจ.ดาวสามดวง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       11044 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

เคร่ืองด่ืมให้พลังงาน เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

เคร่ืองด่ืมชูก าลัง เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

44/6  หมู่ท่ี 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,287 0733563000615 หจ.สุขกิจก่อสร้าง 17/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง 48/1  หมู่ท่ี 3 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5,288 0735563002300 บจ.ส่วนสาเนียม จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       08103 ประกอบกิจการดูดทราย ค้าทราย 

ผลิตภัณฑ์ทราย ท าท่าทราย เปิดหน้าดิน

เพ่ือขุดขาย

139/1  หมู่ท่ี 6 ต.สระพัฒนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5,289 0735563002431 บจ.มันตราวอเตอร์ฟอร์ไลฟ์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้

 และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ท้ังท่ีมีและไม่มี

แอลกอฮอล์ผสม

4  หมู่ท่ี 1 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5,290 0735563002318 บจ.เอญา เทรดด้ิง (2020) จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายให้บริการอุปกรณ์

งานระบบทุกประเภทของอาคาร

67/1  หมู่ท่ี 8 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

5,291 0735563002385 บจ.พารากอนคลินิก กรุ๊ป จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับบริหารงานในธุรกิจ

เสริมความงาม สปา และนวดเพ่ือความงาม

119/3-4  หมู่ท่ี 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5,292 0735563002474 บจ.ทูมอโรว์ แคร์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

ผลิต รับจ้างผลิต และเป็นตัวแทนจ าหน่าย

 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคและท าความสะอาด 

ในผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์

66/38  หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
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5,293 0735563002521 บจ.เพอร์เฟกต์ เคอร์เทน แอนด์ 

วอลเปเปอร์ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       13929 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ติดต้ัง 

ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ วัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับ

งานตกแต่งภายในอาคาร

42/102  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5,294 0735563002547 บจ.13357 จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       17012 ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ 

รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจ าหน่ายและ

ออกหนังสือพิมพ์

17/11  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5,295 0735563002784 บจ.บี.เค.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       01139 ประกอบกิจการด้านการเกษตร กสิกรรม 40/286  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5,296 0735563002075 บจ.แทม ซี ออล กรุ๊ป จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก สัตน์น้ า 

เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ท้ังชนิดส่งและแช่แข็ง

48/2  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,297 0735563002172 บจ.ลักซ์ดี เมทัล สแครป จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46695 ซ้ือขายวัสดุและอุปกรณ์เหลือใช้เพ่ือน ามา

คัดแยกและจ าหน่ายต่อและค้าของเก่าทุก

ชนิดตามกฎหมาย

16/2  หมู่ท่ี 2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,298 0735563002423 บจ.กันยารัตน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47219 จ าหน่ายเข้าส่งออกชา กาแฟ โกโก้ ช็อค

โกแลต ฯลฯ ทุังแบบผง และส าเร็จรูปและ

ขายเฟรนไชส์

41/1  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,299 0735563002482 บจ.ที วาย เค โลหะกิจ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายสินค้า ส่ัง

เข้ามาจ าหน่ายและส่งออก เช่น เศษโลหะ

ต่างๆ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษ

ทองแดง เศษทองเหลือง

90/441  หมู่ท่ี 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,300 0735563002652 บจ.เอ็น เอ็น ทู ซัพพลาย จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า 

อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

28/77  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,301 0735563002806 บจ.ดูดอลล่ี สโตร์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทของเล่น 199/123  หมู่ท่ี 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,302 0733563000623 หจ.ธนพูน (น้องเอย) 18/3/2563 500,000         47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ เน้ือสุกร

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

14/5  หมู่ท่ี 8 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,303 0733563000666 หจ.ที.เอ็น.บี ออดิโอ โปรดักท์ 24/3/2563 500,000         47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว 

ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอก

อากาศ พัดลม เคร่ืองดูดอากาศ หม้อหุง

ข้าว เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อน 

เคร่ืองท าความเย็น

7  หมู่ท่ี 1 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,304 0733563000577 หจ.ช่วยเจริญ เทเลคอม 6/3/2563 400,000         42202 ประกอบกิจการติดต้ังสายโทรศัพท์ เคเบ้ิล

 และอุปกรณ์เก่ียวโทรคมนาคม

220/44  หมู่ท่ี 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,305 0735563002121 บจ.โมดิ ออโต จ ากัด 4/3/2563 300,000         45202 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมาซ่อม

ตัวถัง พ่นสี เคลือบสี เคลือบแก้ว รถยนต์

นอกสถานท่ี

118/3  หมู่ท่ี 6 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,306 0735563002628 บจ.แอนอะบอยด์ จ ากัด 23/3/2563 300,000         47711 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า และ

ส่งออก เส้ือผ้า เคร่ืองอุปกรณ์ เส้ือกีฬา 

เส้ือผ้าแฟช่ัน และเคร่ืองประดับทุกชนิด

99/2  หมู่ท่ี 10 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,307 0735563002750 บจ.เอนจอยไลฟ์ เทรดด้ิง จ ากัด 27/3/2563 300,000         46692 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก

ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ย าบ ารุงรักษาพืช 

เคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท และรับจ้าง

แบ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว

223  หมู่ท่ี 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,308 0733563000631 หจ.ซี.วี การยาง 19/3/2563 300,000         22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

69/2  หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5,309 0735563002261 บจ.เอดับบลิว แอ็คทีฟ จ ากัด 10/3/2563 200,000         47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายเส้ือผ้าแฟช่ัน

 กระเป๋า หมวก เคร่ืองส าอางค์

75  หมู่ท่ี 2 ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,310 0733563000534 หจ.ทรัพย์พิฌา 3/3/2563 200,000         46204 จ าหน่ายสุกร 111  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,311 0733563000640 หจ.ดับเบ้ิลยู เจ ที (2020) 20/3/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ

งานด้านพาณิชนกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และการจัดจ าหน่าย

88/464  หมู่ท่ี 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,312 0733563000526 หจ.ประมวลวงศ์ 2/3/2563 100,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

36  หมู่ท่ี 5 ซอย1 ถนนโยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,313 0733563000585 หจ.พีเอ็มดี อินเตอร์เทรดด้ิง 9/3/2563 100,000         47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 21/2  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,314 0735563002105 บจ.เอสพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 3/3/2563 50,000           93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลังกาย 

ซ่ึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อ

การท ากิจกรรมสร้างสุขภาพ

151/15  หมู่ท่ี 1 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,315 0733563000542 หจ.หน่วยฝึกอบรมยายชา 3/3/2563 20,000           82301 ประกอบกิจการบริการรับจัดอบรม สัมนา

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

85/140  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5,316 0745563002458 บจ.ภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 9/3/2563 18,000,000     68104 ให้เช่าอาคารส านักงาน พ้ืนท่ีร้านค้า 

อาคารท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ท

เม้นท์ ทุกประเภท

119  หมู่ท่ี 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

5,317 0745563002725 บจ.ซุ่นเหวย นิวแมททีเรียล 

เทคโนโลยี จ ากัด

19/3/2563 10,000,000     20131 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย

ส่ง ขายปลีกเม็ดพลาสติกทุกชนิด

120  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,318 0745563002946 บจ.พิงเท็ค  เทคโนโลยี จ ากัด 30/3/2563 6,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายบรรจุ

ภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

84/23  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,319 0745563002300 บจ.หลงไทย เมทัล แมนูแฟคเจอร่ิง

 จ ากัด

4/3/2563 5,000,000       24204 ประกอบกิจการผลิตทองแดง อลูมิเนียม 

ตะก่ัว แบตเตอร่ี

111/2-4  หมู่ท่ี 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,320 0745563002318 บจ.หัวเซ่ิง เมทัล แมททีเรียล แมนู

แฟคเจอร่ิง จ ากัด

4/3/2563 5,000,000       24204 ประกอบกิจการผลิตทองแดง อลูมิเนียม 

สังกะสี ตะก่ัว แบตเตอร่ี จ าหน่ายทองแดง

 อลูมิเนียม สังกะสี ตะก่ัว แบตเตอร่ี

111/2-4  หมู่ท่ี 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,321 0745563002334 บจ.โคสเตอร์ มอเตอร์ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือขายรถยนต์ 99/546  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,322 0745563002393 บจ.เฟิร์สอาร์เธอร์ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

และตกแต่งอาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ

115/95  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ หมู่ท่ี 6 

ซอยพันท้ายนรสิงห์

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,323 0745563002610 บจ.เดอะ เซอร์เค่ิล ดีไซน์ จ ากัด 13/3/2563 5,000,000       74109 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

1/111  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,324 0745563002652 บจ.หย่งซินจีเย่ีย เทรดด้ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       46639 ประกอบกิจการ น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทุกชนิด

1/111  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,325 0745563002661 บจ.ฟูจิ โค๊ทต้ิง เทคโนโลยี จ ากัด 17/3/2563 5,000,000       25921 ประกอบกิจการรับจ้าง ตกแต่งและเคลือบ

ผิวโลหะ

111/13  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,326 0745563002831 บจ.เอเคอร์ 2020 คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

24/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน

ออกแบบก่อสร้าง

58  หมู่ท่ี 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,327 0745563002903 บจ.เอ็นคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย์ 111/128  หมู่ท่ี 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,328 0745563002954 บจ.ฟาร์ อีสเทิร์น ซัพพลายเชน 

จ ากัด

30/3/2563 5,000,000       52292 ประกอบกิจการ บริการคัดแยกกระจาย

สินค้า บริหารจัดการสินค้าเข้า ออก จาก

ท่าเรือ

111/14  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,329 0745563002482 บจ.เป่าหยวน เปเปอร์ จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกล่อง

กระดาษ กล่องลูกฟูกและกระดาษแข็ง

139/1  หมู่ท่ี 8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,330 0745563002491 บจ.เฟลิซ เฮลท์แคร์ จ ากัด 10/3/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง

88/9  หมู่ท่ี 4 ซอยคลองมะเด่ือ 13 ถนน

เศรษฐกิจ

ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,331 0745563002687 บจ.เจเอสพี เมทัลเวอร์ค จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบและผลิตงาน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

11/42  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,332 0745563002873 บจ.เออร์บันคลีนซินเนอร์จี จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       81210 ประกอบกิจการรับท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ

โรค อาคารส านักงาน โรงงาน โรงแรม 

โรงพยาบาล

149/371  หมู่ท่ี 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5,333 0745563002881 บจ.แอล เกรท แพ็คเกจจ้ิง จ ากัด 27/3/2563 4,890,000       18119 ประกอบกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือ 

รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด พิมพ์

กล่องบรรจุภัรฑ์จ าหน่าย

118/14-15  หมู่ท่ี 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,334 0745563002911 บจ.เดอะวัน สมาร์ท เปียโน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

27/3/2563 3,000,000       85422 ประกอบกิจการสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี

 (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง)

95/2  หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,335 0745563002296 บจ.เอ็ม จี เอ็ม มาสเตอร์ จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       46434 การขายส่งเกมและของเล่น 99/178  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,336 0745563002709 บจ.ธนภัทร อลูมิเนียม อินกอต 

จ ากัด

18/3/2563 2,000,000       24204 ประกอบกิจการหลอม ทองเหลือง 

ทองแดง อลูมิเนียม

140/9  หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,337 0745563002733 บจ.เจอาร์ทีเอช จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       46421 การขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

55/31  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,338 0745563002962 บจ.ออริจิน ซีฟู้ดส์ จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       10751 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง

77/90  หมู่ท่ี 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,339 0745563002989 บจ.เพ็ทเมด พลัส เงินทอง จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       75000 ประกอบกิจการโรงพยาบาล และ

สถานพยาบาลสัตว์

30/98  หมู่ท่ี 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,340 0745563002431 บจ.รุ่งเรืองถาวร โลจิสติกส์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า และ

ขนถ่ายสินค้า

81/224  หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,341 0743563000453 หจ.ทองทวีรัชต์  ขนส่ง 2/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการ ให้บริการขนส่ง 53/7  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,342 0743563000470 หจ.อินทัช อีคอมเมิร์ช 10/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ทุกชนิดผ่านทางออนไลน์

115/162  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์-

พระราม2 หมู่ท่ี 6

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,343 0743563000496 หจ.เจริญม่ันคง กรุ๊ป 2020 11/3/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท

9/273  หมู่ท่ี 5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,344 0743563000526 หจ.พีพี วาย ฟู๊ด 16/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป อาหารแช่

แข็ง

111/401  หมู่ท่ี 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,345 0743563000534 หจ.บางโทรัด เอ็ม ฟิต 17/3/2563 1,000,000       93112 สถานท่ีออกก าลังกาย 112/9  หมู่ท่ี 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,346 0743563000551 หจ.พีเอ็ม ฟิตต้ิง แอนด์ วาล์ว 19/3/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ฟิตต้ิง

และวาล์วอุตสาหกรรม วาล์ประปา 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน

122/210  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ 2 หมู่ท่ี

 6 ซอย3/3

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,347 0743563000585 หจ.ธนการรุ่งโรจน์ 24/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 48/16  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,348 0743563000607 หจ.โอเค168 ซัพพลาย 27/3/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายเวชภัณฑ์ 93/328  หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,349 0743563000631 หจ.โมเน่ บิซ อินเตอร์ 31/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก สินค้า

อุปโภคและบริโภค

173/44  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,350 0745563002202 บจ.เอโอ.เมทิกา ขุมทรัพย์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม

 รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขยายตลาด การให้ความรู้

และค าแนะน าในด้านการขาย การขยาย

ตลาดให้กับบุคลากร

69/57  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,351 0745563002211 บจ.อีโวลูช่ัน โค้ทต้ิง(2020) จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ทุก

ชนิด ทุกประเภท

40/10  หมู่ท่ี 5 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,352 0745563002237 บจ.เวล เกรท แอนด์ เวลธ์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก เคร่ืองมือ 

เคร่ืองสูบน้ า และอุปกรณ์เกษตรทุกชนิ

57/214  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,353 0745563002245 บจ.แม่ไอซ์และครอบครัว จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ พัฒนา

ท่ีดิน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

119/99  หมู่ท่ี 1 ถนนวิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,354 0745563002261 บจ.เค.ซี.ซิต้ี พระสมุทร จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน และค้าท่ีดิน 8/12  หมู่ท่ี 5 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,355 0745563002270 บจ.เอสที กรุ๊ป โลจิสติกส์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       49323 ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร 98/132  หมู่ท่ี 3 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,356 0745563002288 บจ.ดับบลิว.เอส.เจ.แมชชีน โมลด์ 

แอนด์ พาร์ทส์ จ ากัด

3/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย วัสดุอะไหล่

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส้ินเปลืองใน

โรงงานอุตสาหกรรม

56/107-108  หมู่ท่ี 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,357 0745563002326 บจ.วิชิต พูลทรัพย์อลูมิเนียม จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       24202 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

อลูมิเนียมแท่ง เหล็ก โลหะทุกชนิด

122  หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,358 0745563002423 บจ.เค.เอส.พี.วอเตอร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาวางท่อประปา 

และงานก่อสร้างท่ัวไป

168/4  หมู่ท่ี 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,359 0745563002440 บจ.ซีบี ฟิวเจอร์ เทค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใน

โรงงาน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์มอเตอร์ 

อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักร ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ และซ้ือมาขายไป ซ่ึง

อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

80/1001  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,360 0745563002466 บจ.พรพัฒ ฟู้ดส์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป อาหาร

ส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เฟร้นฟราย นัก

เกตไก่ ไก่แปรรูป อาหารทะเล

33/36  หมู่ท่ี 5 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5,361 0745563002474 บจ.เอ็ม แอนด์ จี วัฒนรุ่งโรจน์ 

จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการ ซ้ือมาขายไป ทองค าแท่ง

 ทองรูปพรรณใหม่และทองรูปพรรณเก่า 

รับซ้ือขายฝากทองค า

37/9  หมู่ท่ี 10 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,362 0745563002504 บจ.อีซ่ีเอ็กซ์เพรส (2019) จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า พัสดุ 

ท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

9/295  หมู่ท่ี 5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,363 0745563002512 บจ.ไม้ที พลัส อาร์คิเทคส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง

ภายในและปรับปรุงอาคารรวม

129/229  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,364 0745563002539 บจ.ดับบลิว แอนด์ ที อินเตอร์

เนช่ันแนล โลจิสติคส์ จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 116/23  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,365 0745563002547 บจ.เบบ้ีมัมช็อป 09 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง น าเข้า 

ส่งออก ผ้าอ้อมส าเร็จรูป

99/205  หมู่บ้าน เดอะแกรนด์ พระราม2

 หมู่ท่ี 6 ถนนพระราม2

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,366 0745563002555 บจ.เบสิกสไตล์168 จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองตกแต่งเส้ือผ้า ส าหรับบุรุษ สตรี เด็ก

 และ เด็กอ่อน

20/35  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,367 0745563002563 บจ.บัวทอง ธุรกิจ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเพ่ือขาย 1/7  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,368 0745563002598 บจ.พิฐชา99 จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

927/102ข  ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,369 0745563002644 บจ.เคเอ็น คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

อีควิปเม้นท์ จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติม

 งานถมท่ี

144/174  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,370 0745563002679 บจ.สุนทร เทรดด้ิง จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสมุนไพร ยาหม่องน้ า 

น้ ามันระเหย

108/50  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,371 0745563002717 บจ.เอ็มเอ็มไบค์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       45401 รับซ้ือ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่-เก่า 111/150  หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,372 0745563002741 บจ.เอจีเอ็น โปรดักส์ ซัพพลาย 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าและบริการซ่อมแซม 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองมือกล ช้ินส่วนและอะไหล่ 

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

95/292  หมู่ท่ี 4 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,373 0745563002806 บจ.ซี.เค. อินดัสเตรียล พาร์ท จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 

อุตสาหกรรม

117  หมู่ท่ี 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,374 0745563002814 บจ.ซิสครีนเนอร์ โกลบอล จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม

สิทธิบัตรท่ีบริษัทได้รับ และธุรกิจอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง อนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ 

สิทธิบัตรการออกแบบ และทรัพย์สินทาง

ปัญญาอ่ืนใด

15/15  หมู่ท่ี 6 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,375 0745563002849 บจ.เอฟโวลูช่ัน อีท จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 25/403  หมู่ท่ี 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,376 0745563002857 บจ.ศิวิไล เจริญทรัพย์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       14113 ประกอบกิจการผลิตชุดช้ันใน หมอน ท่ีปิด

จมูก จากยางพารา

14/14  หมู่ท่ี 6 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,377 0745563002865 บจ.เอเค 2020 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ซูชิ กาแฟ น้ าผลไม้ นม ขนมเค้ก

 เบเกอร์ร่ี ขนมปัง โดนัท ไอศกรีม

112/24  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,378 0745563002920 บจ.ทัศนัย อินเตอร์ ไพลอต จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       50222 ประกอบกิจการลากจูงเรือขนส่งทางน้ า

และขนถ่ายสินค้าทางน้ า

1022/5ข,1022/5ค  ถนนวิเชียรโฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,379 0745563002971 บจ.แบรทบ๊อกซ์ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       10132 ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างผลิต 

อาหารส าเร็จรูป อาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น 

ไส้กรอก และอาหารอ่ืนๆ

30/365  หมู่ท่ี 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  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,381 0743563000593 หจ.เพชรนภาค้าไม้และอินทีเรีย 26/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 9/67  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,382 0745563002229 บจ.เฉง ไท่ นิว แมททีเรียล จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       20131 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

ทุกชนิด

99/84  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,383 0745563002253 บจ.แบรนด์ เอสพี จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ขายส่ง

กาแฟ

321/47  หมู่ท่ี 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,384 0745563002351 บจ.พงศ์รุ่งโรจน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

100  หมู่ท่ี 2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,385 0745563002369 บจ.ธนวัฒน์ ปาล์ม ออยล์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46316 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ 78/9  หมู่ท่ี 8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,386 0745563002385 บจ.กันต์กวี ปาล์ม ออยล์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ 78/9  หมู่ท่ี 8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,387 0745563002407 บจ.นิวยอร์ค รีสอร์ท จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

9/9  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,388 0745563002571 บจ.ตรีสหทรัพย์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก กล่อง

กระดาษ และอุปกรณ์การบรรจุทุกชนิด

180/37  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 104 หมู่ท่ี 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,389 0745563002580 บจ.เออาร์พีบ๊ิกออโต้ฮอล จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมตัวถังรถทุก

ชนิด ซ่อมชุดอุปกรณ์ติดในรถทุกชนิด

91  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,390 0745563002601 บจ.นารีรัตน์ รีไซเคิล จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46695 ซ้ือ ขาย ประมูล คัดแยก รีไซเคิล เศษ

ถุงพลาสติก พลาสติกทุกชนิด เหล็ก 

กระดาษ อลูมิเนียม สแตนเลส

84/7  หมู่ท่ี 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,391 0745563002695 บจ.พง พีพีเอ็น กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ขาย 

ปลีก ขายส่งเส้ือผ้า

179/26  หมู่ท่ี 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,392 0745563002750 บจ.เอ.อาร์. อินเตอร์เทรด (1992) 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       22299 ประกอบกิจการผลิต และซ้ือมาขายไป 

พลาสติกและโลหะทุกชนิด

9/5  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,393 0745563002792 บจ.111 มีเดีย จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค 

ทุกชนิด

64/93  หมู่ท่ี 3 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,394 0745563002822 บจ.พี.พี. ว่องไวซัพพลาย แพคเกจ

จ้ิง จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

ถุงพลาสติก ซองบรรจุภัณฑ์ ส าหรับ

อาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกชนิด 

และแพคเกจจ้ิงต่างๆ

140/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,395 0745563002890 บจ.บุปผาราชันย์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       21002 ประกอบธุรกิจผลิต น าเข้า ส่งออก ขนส่ง 

แปรรูป ครอบครองและจ าหน่าย กัญชา 

เพ่ือในการแพทย์หรือการศึกษา วิจัย

127  หมู่ท่ี 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,396 0745563002768 บจ.พีซี มาร์เก็ตต้ิง 2020 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือแพทย์ 175/8  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5,397 0743563000518 หจ.โปร แพค 16/3/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการค้า ขายแก้วน้ าพร้อม

สกรีนตามรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ

249/20  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5,398 0745563002377 บจ.เค เอช ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ 

วางแผน และรับเหมาเก่ียวกับงานก่อสร้าง

ครบวงจร

95/7  หมู่ท่ี 9 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5,399 0745563002521 บจ.มหากาญจน์ บิสซิเนส จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการรับท าวีซ่า ต่อหนังสือ

เดินทาง พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

249/26  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5,400 0745563002776 บจ.โพเคียวเมนท์ เซล แอนด์ คอน

ซัลท์ จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       33190 ประกอบกิจการรับซ่อมและรับงานส่ังท า

ตามแบบทุกชนิดและทุกประเภท

90/219  หมู่ท่ี 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5,401 0745563002938 บจ.ทีซีซี ฟิวเจอร์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดต้ัง 

ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไฟเบอร์ออ

ฟติก สัญญาไวไฟล์

4/8  หมู่ท่ี 10 ซอยเพชรเกษม 114 ถนน

เพชรเกษม

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
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5,402 0743563000542 หจ.ทีที.ฮีตเทค 18/3/2563 600,000         43909 ประกอบกิจการ รับติดครีบสแตนเลส เหล็ก 208/147  หมู่ท่ี 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,403 0745563002415 บจ.ภูรีดา 2563 จ ากัด 6/3/2563 500,000         46499 ประกอบกิจการค้า สินค้าตกแต่งอาคาร 

เคร่ืองเขียน เคร่ืองกระป๋อง ถังพลาสติก

20/15  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,404 0743563000461 หจ.ไทยสัมพันธ์ 10/3/2563 500,000         11011 ประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ โดยวิธีการหมัก การต้ม การ

กล่ัน การบ่ม การผสมสุรา

248/6  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5,405 0745563002342 บจ.ซี.เค. แอคเค้าน์ต้ิง แอนด์ 

แท็กซ์ จ ากัด

4/3/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชีและภาษี และ

ให้ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

2/42  หมู่ท่ี 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5,406 0745563002784 บจ.ชิค แอนด์ ชาร์ม แฟช่ัน จ ากัด 20/3/2563 500,000         47711 ประกอบกิจการขายปลีกเส้ือผ้า เคร่ือง

แต่งกาย และส่วนประกอบของเคร่ืองแต่ง

กาย

99/40  หมู่ท่ี 7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5,407 0743563000569 หจ.เอสบีเอฟ บ๊ัก โซลูช่ัน 19/3/2563 300,000         81293 ประกอบกิจการให้บริการก าจัดปลวก 

แมลง และสัตว์พาหนะทุกชนิด

78/369  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,408 0745563002636 บจ.นิตต้ิง 168 จ ากัด 16/3/2563 300,000         46103 ประกอบกิจการขายส่งส่ิงทอเส้ือผ้ารองเท้า

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

140  หมู่ท่ี 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,409 0743563000500 หจ.ฮีทเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป 13/3/2563 200,000         27502 ผลิตและจ าหน่ายฮีทเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด 88/13  หมู่ท่ี 5 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5,410 0743563000488 หจ.น าโชคร่ ารวย 11/3/2563 150,000         70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาด้านพาณิช

ยกรรม การตลาด อุตสาหกรรม

52/422  หมู่ท่ี 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,411 0743563000615 หจ.รุ่งเรืองทรัพย์ 2020 27/3/2563 100,000         45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

9/69  หมู่ท่ี 5 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,412 0743563000623 หจ.ธนาวดี 2020 27/3/2563 100,000         45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

9/69  หมู่ท่ี 5 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,413 0745563002628 บจ.เอสเอ็นเอส คอร์ป จ ากัด 16/3/2563 100,000         46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล

ทุกชนิด

77/1  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5,414 0755563000285 บจ.เอพีจี คอร์ปอเรช่ัน (2019) 

จ ากัด

13/3/2563 3,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้เงิน โอน จ านอง จ าน า

 แลกเปล่ียนและจ าหน่ายทรัพย์สิน

44  หมู่ท่ี 3 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,415 0753563000127 หจ.เทพนุรักษ์ คอนสตรัคช่ัน 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท รับเหมางานไฟฟ้า ติดต้ังระบบ

ไฟฟ้า ทุกประเภท

25  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,416 0755563000242 บจ.ซีเอสอาร์ดับบลิว 910 จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

เพ่ือสุขภาพจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

134/82  หมู่ท่ี 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,417 0755563000269 บจ.สลักใจ โลจิสติกส์ จ ากัด 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 จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

68/13  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,419 0755563000293 บจ.ซีเอส แอดไวเซอร์ ดีเวลลอป

เม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 11/1  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,420 0753563000101 หจ.เอเจทีที ทราเวล 24/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการ บริการรับ-ส่ง 

นักท่องเท่ียว จากสนามบิน ส่งโรงแรม รถ

พาเท่ียวพร้อมคนขับ

123  หมู่ท่ี 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5,421 0755563000251 บจ.โชคศรีมหาทรัพย์ 2020 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       46202 จ าหน่ายมะพร้าวด า/ขาว เน้ือ/น้ ามะพร้าว

 ผลไม้อ่ืนทุกชนิด

9/6-7  หมู่ท่ี 3 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5,422 0753563000097 หจ.สินทรัพย์ทวีสิน 2/3/2563 300,000         47732 ประกอบกิจการค้าทองค า เครืองเครือง

ประดับ เพชร พลอย

91/9  หมู่ท่ี 5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,423 0753563000119 หจ.สินทรัพย์อนันต์ไพศาล 24/3/2563 300,000         47732 ประกอบกิจการค้าทองค าแท่ง 

เคร่ืองประดับ เพชร พลอย

125/12  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

5,424 0765563000293 บจ.ไทย เอ็มดี จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ร้านกาแฟ ร้านพิซซ่า ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

328/19  ถนนหนองแจง ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,425 0763563000186 หจ.เพชรดีงาม 24/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด และจัดจ าหน่าย

616  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,426 0765563000234 บจ.กรธนนัท ก่อสร้าง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 57/19  หมู่ท่ี 9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,427 0765563000269 บจ.ม่ังมี 2020 จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนเฟรนไชส์

เคร่ืองด่ืม ชาไข่มุก ชานมไข่มุก ร้านชา

ไข่มุก ทุกประเภท

9  หมู่ท่ี 13 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,428 0765563000340 บจ.กรีนลีฟส์ เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

57  หมู่ท่ี 9 ถนนคีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,429 0765563000374 บจ.บลูเบอร์ร่ี ซันไรส์ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       11049 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ประเภทเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

8/1  หมู่ท่ี 5 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,430 0763563000194 หจ.ชัชพล ส่งออกอาหารทะเล 24/3/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ 

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือบรรจุ

กระป๋อง

146/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

5,431 0765563000226 บจ.เพชรนคร ก่อสร้าง (ชะอ า) 

จ ากัด

2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 25/1  ถนนคลองเทียน ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,432 0765563000323 บจ.ทิพวัฒน์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายนยา เคร่ืองมือ

แพทย์ อาหารเสริมเก่ียวกับสุขภาพ

19/8  ถนนคลองเทียน ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,433 0765563000358 บจ.พุทธาลัย จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการโครงการบ้านและหรือ

อาคารชุดจัดสรร จัดสรรท่ีดิน สร้างอาคาร

 บ้านเรือน อาคารชุด ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน

85/2  หมู่ท่ี 3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,434 0763563000178 หจ.เต็นท์ ผ้าใบ วรวัตร 19/3/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเต็นท์

ผ้าใบ ทุกชนิด

122  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

5,435 0765563000315 บจ.คิง ออล แพลนท์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าทางการ

เกษตร เช่น อาหารพืช ผลผลิตการเกษตร

 สินค้าแปรรูป และอุปกรณ์ทางการเกษตร

430  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

5,436 0763563000127 หจ.ทรัพย์สุชลการช่าง 3/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ร้ือถอน 

ต่อเติม อาคาร งานโยธา และงานรับเหมา

ทุกประเภท

133/1  หมู่ท่ี 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

5,437 0763563000160 หจ.เอเบ้ิล ซัพพลีเม้นต์ โพรดักส์ 9/3/2563 1,000,000       10619 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 37/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

5,438 0765563000277 บจ.เหล็กกล้าสยาม จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงาน

รีดและหล่อหลอมโลหะทุกชนิด

86/8  หมู่ท่ี 1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

5,439 0765563000307 บจ.มาสเตอร์แล็บ เทสต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       72102 ประกอบกิจการให้บริการรับวิเคราะห์

ทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมและอ่ืน

148  หมู่ท่ี 4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

5,440 0765563000366 บจ.ริวไลฟ์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       47723 จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและครีมบ ารุงผิว

ผ่านส่ือออนไลน์

54/34  หมู่ท่ี 3 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
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5,441 0765563000285 บจ.ทรัพย์พูนทวี 562 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายพืชผลทางการ

เกษตรทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

5,442 0765563000251 บจ.เอ.อาร์.ดับบลิว.พลาสแพค 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       22220 ผลิตและจ าหน่าย ขวดพลาสติก หลอดพรี

ฟอร์ม ฝาขวดน้ าด่ืม

173  หมู่ท่ี 3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

5,443 0765563000331 บจ.แสวงเสริมทรัพย์ จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 11  หมู่ท่ี 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

5,444 0763563000143 หจ.บุญชู มาร์เก็ตต้ิง 5/3/2563 500,000         46103 การขายส่งส่ิงทอเส้ือผ้ารองเท้าเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

91/11  ถนนราชด าเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,445 0765563000382 บจ.ฮูยา 2020 (หัวหิน) จ ากัด 27/3/2563 500,000         68103 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

และสังหาริมทรัพย์ รายวัน รายเดือน รายปี

798/16  ถนนบ่อแขม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,446 0763563000151 หจ.เอ็กซ์.วาย.บี. ทรานสปอร์ต 6/3/2563 300,000         79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

1259/14  ถนนหนองโพ ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5,447 0763563000135 หจ.ทีทีดี 999 4/3/2563 150,000         49339 ประกอบกิจการรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง 

วัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ลูกรัง ทุกชนิด

101/1  หมู่ท่ี 1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

5,448 0765563000242 บจ.เอ็นโนเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 5/3/2563 100,000         46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 207/18  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5,449 0763563000208 หจ.ก.กฤตนู 26/3/2563 100,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนๆๆทุกชนิด

226  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

5,450 0775563000960 บจ.ราล์ฟ ดรีม อีเก้ิล จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

31/6  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,451 0775563000838 บจ.สยาม โปรเฮลท์ จ ากัด 13/3/2563 4,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์

ครบวงจร

1/172  ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,452 0775563000927 บจ.เอไอโอ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

43/291  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,453 0775563001028 บจ.อินฟินิต้ี คอนเซปท์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

30/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

433  หมู่ท่ี 13 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,454 0775563000978 บจ.เจฟลาย พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 26/3/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

59/272  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,455 0775563000871 บจ.ศ.ปริทัศน์ กรุ๊ป จ ากัด 18/3/2563 3,000,000       71202 ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง

เทคนิค

121  หมู่ท่ี 6 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,456 0775563000692 บจ.เบรด เวิร์ล จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       47215 ประกอบกิจการร้านค้าปลีก ค้าส่ง ขนม

และเบเกอร่ีทุกชนิดเช่นขนมปัง เค้ก ขนม

ปังกรอบ

1/66  ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,457 0775563000714 บจ.ซุพีเรีย ซิสเต็ม จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม

228  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,458 0775563000781 บจ.แสงทองวิศวกรรม หัวหิน จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 70/151  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,459 0775563000854 บจ.อินเทลเลคท์ แอสเซทส์ โฮลด้ิง

 จ ากัด

16/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

435  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,460 0775563000862 บจ.เจ สจ๊วต กอล์ฟ จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       46433 ประกอบกิจการน าเข้าอุปกรณ์และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับกีฬากอล์ฟทุกชนิด

500/247  หมู่ท่ี 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,461 0775563000919 บจ.อินสตาเลิฟ จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการโซเชียล เน็ตเวิร์ค

 แอพพิลเคช่ัน

255/3  หมู่ท่ี 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,462 0775563000731 บจ.น่อน อะควา จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       47523 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่าน าเข้า

สุขภัณฑ์ชักโครกชาย พร้อมวีดีโอมอนิเตอร์

223/2  หมู่ท่ี 4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5,463 0775563000773 บจ.บลู สกายบาร์ จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

245  หมู่ท่ี 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,464 0775563000790 บจ.หัวหิน อินเตอร์กรุ๊ป ออโต้คาร์ 

2020 จ ากัด

11/3/2563 2,000,000       86201 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมและร้าน

ขายยา เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

28/1  หมู่ท่ี 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,465 0775563000897 บจ.ทาโฮ ลินา จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

245  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,466 0773563000275 หจ.ชยพล 89 16/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  

สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

98  หมู่ท่ี 3 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

5,467 0773563000259 หจ.ท็อป คอฟฟ่ี หัวหิน (2020) 9/3/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม, ชา, 

กาแฟ เบเกอร่ีและอาหาร

6/1  ถนนด ารงราช ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,468 0773563000267 หจ.อามักโก้ 12/3/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย สินค้า

รักษ์โลก อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

เองได้ตามธรรมชาติ

396  หมู่บ้าน บ้านวังกะทะ หมู่ท่ี 10 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,469 0775563000684 บจ.เอ็น.ซี เนเจอร์ คราฟเทด จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส าอางค์ และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

2/18  ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,470 0775563000757 บจ.เอฟแอนด์เค อินโนเวช่ัน จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังแขวน

และรือถอนระบบสายส่ือสารโทรคมนาคม

ทุกชนิด

98/45  หมู่ท่ี 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,471 0775563000820 บจ.เดอะ คิง เฮ้าส์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

600  หมู่ท่ี 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,472 0775563000846 บจ.บอยโก้ส์ ไบค์ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการบริการให้เช่า ซ้ือ และ

จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

107/438  ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,473 0775563000889 บจ.อัพทูมีทูยู จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าท้ังขายปลีก

 ขายส่งสินค้าทุกประเภทผ่านระบบ

ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

8/34  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,474 0775563000901 บจ.เบลสซ่ิง ออล จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอางและอาหารเสริม

8/143  ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,475 0775563000951 บจ.สหรุ่งเรืองศึกษา จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 14/182  ซอยชลประทาน 16 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,476 0775563000986 บจ.สุขใจ  หัวหิน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 49/6  ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,477 0775563000994 บจ.ทเวนต้ี วัน ทรี คุคเคอร่ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้า

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด

16/240  ซอยหมู่บ้านสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,478 0773563000291 หจ.โกลบอล คิทเช่น เซอร์วิส วิท 

เอ็กซ์พีเรียนซ์

27/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการบริการติดต้ังซ่อมบ ารุง 

ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

369/1  หมู่ท่ี 7 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5,479 0775563000765 บจ.เอสเจ ออโต้แม็กซ์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง

ช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

498/14  หมู่ท่ี 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5,480 0775563000935 บจ.ไอแอมยัวร์กรุ๊ป จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       49321 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วย

รถยนต์รับจ้างแท็กซ่ี

1334/333  หมู่ท่ี 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5,481 0775563000943 บจ.พร้อม 2020 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       81293 ให้บริการก าจัดปลวก รวมถึงแมลงทุกชนิด 433  หมู่ท่ี 1 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5,482 0775563000803 บจ.วานา วัฒนา จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายตัดเย็บ

เส้ือผ้าทุกประเภท

40/1  หมู่ท่ี 6 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

5,483 0775563000749 บจ.เอบี อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือขายโทรศัพท์อุปกรณ์

โทรศัพท์

706  หมู่ท่ี 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,484 0775563000811 บจ.บีซีจี อิมพรูฟเมนต์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       02200 ประกอบกิจการป่าไม้ การท าไม้ การปลูก

สวนป่า ประกอบกิจการผลิตถ่าน จากไม้

ทุกชนิด

27/4  หมู่ท่ี 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,485 0775563001001 บจ.บีแอนด์เอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนติดต้ัง

อินเทอร์เน็ตทุกชนิด

19/55  หมู่ท่ี 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

5,486 0775563000722 บจ.เอ แอนด์ ที เดอะ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

4/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 13  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

5,487 0773563000305 หจ.อิมโม สุ 31/3/2563 500,000         68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และเป็นตัวแทน

จ าหน่ายในการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์

ทุกประเภท

66/2  หมู่ท่ี 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

5,488 0775563000706 บจ.เบสท์ ปราณบุรี โลจิสติกส์ 

จ ากัด

3/3/2563 500,000         53200 ประกอบกิจการขนส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ 

ส่ิงของและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด

100/8  หมู่ท่ี 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5,489 0775563000676 บจ.ทีพีเอ็มเทเลคอม จ ากัด 2/3/2563 500,000         42202 ประกอบกิจการติดต้ังสายส่งสัญญาณ

โทรศัพท์และสายส่ือสารต่างๆท้ังภายใน

และภายนอกอาคาร

361  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

5,490 0773563000283 หจ.หัวหินเบด 23/3/2563 100,000         81210 ประกอบกิจการรับท าความสะอาดท่ีนอน

และท่ัวไป

111/25  หมู่ท่ี 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5,491 0775563001010 บจ.ทีเอ็มเค เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 27/3/2563 100,000         52333 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

21/2  หมู่ท่ี 3 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

5,492 0805563000900 บจ.ช. รัตนภัทร จ ากัด 25/3/2563 10,000,000     41002 รับเหมาก่อสร้าง 2/141  ซอยนิพัทธ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,493 0805563000799 บจ.ฟิวโต้ ฟรุ๊ต จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       46313 ประกอบกิจการซ้ือขายผลไม้ตามฤดูกาล

ทุกชนิด

111/6  หมู่ท่ี 6 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,494 0803563000673 หจ.เอ็มจี ทุ่งสง 2020 31/3/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

261  หมู่ท่ี 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,495 0805563000861 บจ.ทีแอนด์เอที โกลบอล จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย บ้านท่ีดิน คอนโด

 ท่ีพักอาศัยอ่ืน ๆ และอสังหาริมทรัพย์อ่ืน

ทุกชนิด

58/10  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5,496 0803563000487 หจ.ศักด์ิชัย การโยธา 5/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 144  หมู่ท่ี 1 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,497 0805563000829 บจ.พันล้าน คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 55/5  หมู่ท่ี 5 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

5,498 0805563000730 บจ.รุ่งเรืองทรัพย์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถยนต์ 338  หมู่ท่ี 3 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310

5,499 0805563000951 บจ.สุขใจพาราวู้ด(2020) จ ากัด 30/3/2563 3,000,000       16101 ประกอบกิจการเล่ือยไม้ยางพารา แปรรูป

ไม้ยางพารา อบแห้งไม้ยางพารา

222  หมู่ท่ี 1 ต.นาโพธ์ิ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,500 0805563000713 บจ.เครือโพธ์ิเสด็จเจริญทรัพย์ฟาร์ม

 จ ากัด

5/3/2563 3,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด 93/9  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,501 0805563000888 บจ.มด เอ็กซ์ ปิโตรเล่ียม จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       49332 ประกอบกิจการเป็นผู้ท าการขนส่งน้ ามัน

เช้ือเพลิง

409  หมู่ท่ี 7 ต.ก าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

5,502 0803563000533 หจ.แตงโม ค้าไม้เก่า 9/3/2563 2,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าไม้เก่า รวมถึงผลิตและ

จ าหน่ายไม้แปรรูปเก่า

31/5  หมู่ท่ี 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,503 0803563000622 หจ.เอ็มพี คล็อธ แอนด์ 

อิเล็กทรอนิกส์

18/3/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 29  ซอยตลาดแม่พยอม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,504 0805563000764 บจ.แสงเทียนเอก จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       46632 ประกอบกิจการขายส่ง ข้ีเล่ือย ปีกไม้ 

กะลา ปาล์ม และวัสดุอ่ืนท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง

314/1  ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,505 0805563000896 บจ.เซาท์เทิร์น โฮมบิลเดอร์ จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 178/32  ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,506 0805563000659 บจ.เคพีเอ็น พาราวู๊ด จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการด้านการขนส่ง

และขนถ่ายสินค้าทางถนน

316  หมู่ท่ี 1 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,507 0805563000934 บจ.ทีเอส อสังหาริมทรัพย์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       69100 ให้บริการด้านกฎหมาย 150/2  หมู่ท่ี 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,508 0803563000495 หจ.ใจดีเกษตรภัณฑ์ 5/3/2563 1,500,000       46209 ประกอบกิจการค้าข้าว พืชผลทาง

การเกษตร

383/8  หมู่ท่ี 1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,509 0803563000461 หจ.อรุณพรรณ 4/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

571/1  หมู่ท่ี 1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,510 0803563000517 หจ.เอสพีวายวายดับเบ้ิลยู 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 222/17  หมู่บ้าน เซ็นทรัลพาร์ค(หัวถนน)

 หมู่ท่ี 5

ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,511 0803563000614 หจ.บุญคณาทรัพย์ 99 17/3/2563 1,000,000       46431 ขายส่งเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงาน 170/145  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,512 0805563000667 บจ.นิสรีน คอสเมติกส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

70/88  ถนนปากนคร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,513 0805563000691 บจ.คินศิริ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีอยู่อาศัย

170/116  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,514 0805563000802 บจ.เอส.พี.อาร์.ทรัพย์อนันต์ คอม

เมอร์เชียล จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

43/2  หมู่ท่ี 1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,515 0805563000853 บจ.พีแอลเอ. (นครศรีธรรมราช) 

จ ากัด

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 ดับเบ้ิลโอ 19/3/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการทางบัญชี 43/1  ถนนพัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,517 0803563000649 หจ.ไทยธนบูรณ์โกลด์ 19/3/2563 1,000,000       47732 ซ้ือขายแลกเปลุ่ียนทองค า ทองรูปพรรณ 81/4  หมู่ท่ี 2 ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,518 0805563000721 บจ.วิศวลิต จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 200/44  หมู่ท่ี 8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,519 0805563000772 บจ.โชคอมร วิศวกรรม จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       33200 ติดต้ังจ าหน่ายและน าเข้าเคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองทุนแรง

65/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,520 0805563000811 บจ.โยธาไทย (2020) จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน 82/4  ถนนราชบริพาร ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,521 0805563000837 บจ.ช.ชัยกิจ ทุ่งสง ก าจัดแมลง 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 235/11  หมู่ท่ี 1 ซอย1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,522 0805563000870 บจ.ไชยศรศิลป์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบโครงสร้างอาคาร 196/1  หมู่ท่ี 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,523 0803563000525 หจ.กานต์พัฒนาภรณ์ 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 210/31  หมู่ท่ี 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

5,524 0803563000657 หจ.เจ.พี. ปัญจทรัพย์ 23/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

172  หมู่ท่ี 5 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

5,525 0803563000541 หจ.ดับเบ้ิลที เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

10/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบงานไฟฟ้า 55/2  หมู่ท่ี 4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

5,526 0805563000683 บจ.ปากพนังคาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่

190/1  หมู่ท่ี 2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

5,527 0805563000845 บจ.เพชรโชติ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 46/1  หมู่ท่ี 10 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

5,528 0803563000568 หจ.นาคิน 63 12/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองแท่ง 

ทองรูปพรรณ

38/2  หมู่ท่ี 11 ต.ก าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,529 0803563000584 หจ.เอส.เค.ที เน็ทเวิร์ค 13/3/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังอินเตอร์เน็ต ขาย

ซิมทรูมูฟ

82  หมู่ท่ี 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,530 0805563000675 บจ.กุ้งนคร อินเตอร์ฟรุ๊ต จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการรับซ้ือจ าหน่ายมังคุด แพ็ค

มังคุดและผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพ่ือการ

ส่งออกทุกชนิด

1/6  หมู่ท่ี 1 ต.ก าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,531 0803563000576 หจ.ซันชาร์โคล 12/3/2563 1,000,000       20115 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายถ่านชาร์

โคล ถ่านไฟ เช้ือเพลิงอัดแท่งทุกชนิด

88/9  หมู่ท่ี 7 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

5,532 0805563000942 บจ.วรกร โลจิสติกส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า 26  หมู่ท่ี 2 ถนนควนเนียง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

5,533 0805563000781 บจ.ไทย โปรดักส์ ทริปเปิล บี กรุ๊ป

 จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป 404  หมู่ท่ี 1 ซอยเทศบาล 16 ถนนหลัง

ท่ีว่าการอ าเภอ

ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270

5,534 0805563000918 บจ.หงล่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       46322 ท าบรรจุขวด ปรุง ซ้ือขาย การผลิต

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์อ่ืนๆ

333  หมู่ท่ี 4 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270

5,535 0803563000479 หจ.อธิป ไพศาล 2020 5/3/2563 1,000,000       66199 รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้

บุคคลอ่ืน

129/2  หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,536 0803563000606 หจ.แสงทาง 17/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 121/3  หมู่ท่ี 2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

5,537 0803563000509 หจ.เอสพีวายวาย 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 45  หมู่ท่ี 2 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310

5,538 0805563000756 บจ.เอ ซี วิน จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       66222 ประกอบกิจการนายหน้าประกันภัย 

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย

136/1  หมู่ท่ี 10 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310

5,539 0805563000705 บจ.มานะดี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เข่ือ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

125/1  หมู่ท่ี 9 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330

5,540 0805563000926 บจ.ดาวี รีสอร์ท จ ากัด 26/3/2563 800,000         55101 ประกอบกิจการรีสอร์ท 218  หมู่ท่ี 2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

5,541 0803563000592 หจ.เค-เอสที มารีน 16/3/2563 500,000         45201 ประกอบกิจการซ่อมแซมบ ารุงรักษายาน

ยนต์ ยานพาหนะ

190/23  ถนนราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,542 0805563000748 บจ.พีเอ็น.มะโนรัตนา อินเตอร์กรุ๊ป

 จ ากัด

10/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการขายสินค้าผ่าน 

e-commerce เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูปและ

สินค้าอุปโภคบริโภค

1796/78  ถนนหลังวัดท่าโพธ์ิ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,543 0803563000550 หจ.ทุ่งสง ส ารวจภัย 11/3/2563 300,000         66210 ให้บริการตรวจสอบและปรึกษาการเกิด

อุบัติเหตุต่าง ๆ ให้กับบริษัทประกันภัย

และนิติบุคคลอ่ืน ๆ

147/1  หมู่ท่ี 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  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,545 0803563000452 หจ.แสงส่งเพ่ิมพูน 3/3/2563 200,000         47214 ขายข้าวสาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ และอุปกรณ์

การเกษตร

13  หมู่ท่ี 1 ถนนจันดี-พิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270

5,546 0805563000641 บจ.ส านักงานกฎหมาย บรรเจิด 

บุญมุสิก ทนายความและเพ่ือน 

จ ากัด

3/3/2563 100,000         69100 บริการด้านกฎหมาย และให้ค าปรึกษา

ด้านกฎหมาย

299/5  หมู่ท่ี 6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,547 0815563000462 บจ.วู้ดพ้อยท์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งส่ิงปลูก

สร้างทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์บิวอิน งาน

ตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร

567/8  หมู่ท่ี 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,548 0813563000142 หจ.ชาติโยธา 25/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

209/5  หมู่ท่ี 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

5,549 0815563000535 บจ.เกาะจ า เค.เจ.เอส จ ากัด 19/3/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท 327  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

5,550 0815563000578 บจ.ลันตาการ์เด็นวิว แอนด์ มารีน่า

 จ ากัด

25/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินเชิงเกษตร

สร้างสร้างหมู่บ้านเท่ียงเท่ียวอนุรักษ์

223  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,551 0815563000594 บจ.เวิลด์ เมด โซลูช่ัน จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ซ้ือ ขาย วัสดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทางการแพทย์ และท่ี

เก่ียวข้อง

125/134  หมู่ท่ี 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5,552 0815563000616 บจ.ห้างทองบุญวิชิตอ่าวนาง จ ากัด 27/3/2563 5,000,000       47732 ร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 437-437/1  หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5,553 0815563000489 บจ.สแคร์โคร จ ากัด 12/3/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท 17  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

5,554 0813563000134 หจ.คนเกาะการก่อสร้าง 19/3/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 178  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,555 0815563000551 บจ.พิมเยาวราช จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการจัดหา ขายปลีก ขายส่ง 

รับฝาก ขายฝาก จ านอง รับซ้ือ ทองค า

แท่ง และทองรูปพรรณ

201/10  หมู่ท่ี 1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

5,556 0815563000411 บจ.อินฟินิต้ี สนัส จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       46323 ประกอบกิจการน าเข้า บุหร่ีซิกกาแรต 

บุหร่ีซิการ์ ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเค้ียว 

และบุหร่ีอ่ืนๆ

692/9  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,557 0815563000446 บจ.ทีเออี 2020 (ไทยแลนด์) จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       26104 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และติดต้ัง

แผงโซ่ล่าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร

111/2  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,558 0815563000454 บจ.บ้าน อาลามะ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม บาร์ ไนท์คลับ 333  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,559 0815563000497 บจ.เซาเทิร์น ลันตา จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนต์คลับ

154  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5,560 0813563000100 หจ.เจซี คอนสตรัคช่ัน 2020 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 163/17  ถนนกระบ่ี ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,561 0815563000420 บจ.บี.เอ็น.จี. วิศวกรรม จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ และอาคารทุกประเภท ถนน 

สะพาน เขือน และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด  รวมท้ังงานโยธาทุกประเภท

363/5  หมู่ท่ี 7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,562 0815563000471 บจ.เอเอ็มเอสที โกลเบิล (ไทย

แลนด์) จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจัดซ้ือและบรรจุถุงมือเพ่ือ

ส่งขาย

314/2  หมู่ท่ี 11 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,563 0815563000501 บจ.อมตะ คลองท่อม โฮลด้ิง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัทจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด รวมท้ังงการ

เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือ

ประกอบกิจ

24/1  ถนนวัชระ ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
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5,564 0815563000543 บจ.ชินวงศ์ เค. กรุ๊ป จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

134/7  ถนนศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,565 0815563000560 บจ.มัชรูมวิลล่าแอนด์วีฟู้ด จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายผัก 

ผลไม้ อาหารสด อาหารส าเร็จรูป และ

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

313  ช้ันท่ี 1 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5,566 0813563000151 หจ.แสงเพชร ล าทับ 31/3/2563 1,000,000       41002 ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและอาคาร งาน

รีโนเวทบ้านและอาคาร งานหลีงคาเหล็ก

และงานพ้ืนท่ีทุกชนิด

27/2  หมู่ท่ี 5 ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบ่ี 81120

5,567 0815563000438 บจ.บูมรับเบอร์ จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ซ้ือ ขาย

  ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์

37/3  หมู่ท่ี 4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81120

5,568 0815563000519 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนภัทรไบโอแก๊ส 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าชีว

มวลและชีวภาพเพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

368  หมู่ท่ี 4 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 81140

5,569 0815563000527 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนภัทรไบโอแมส 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าชีว

มวลและชีวภาพเพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

368  หมู่ท่ี 4 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 81140

5,570 0813563000118 หจ.ขวัญปรีดา 3/3/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการจ าหน่ายติดต้ัง รับเหมา 

ระบบไฟถนน ไฟอาคาร ระบบเน็ตเวิร์ค 

(network) ซีซีทีวี(cctv) คอมพิวเตอร์ อุป

กรณือิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเสียงตามสาย 

เคร่ืองกลางแจ้ง เคร่ืองเสียงภายในและ

นอกอาคาร

110  หมู่ท่ี 1 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160

5,571 0813563000126 หจ.ศรีพรรณไทย เอ็กเช้นจ์ 6/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ (เม่ือได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

117  หมู่ท่ี 3 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5,572 0815563000608 บจ.เจอาร์พีเค ซิสเต็ม จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร 

วางระบบส่ือสารและติดต้ังระบบโคราง

ข่ายคมนาคมทุกนิด

901  หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5,573 0815563000586 บจ.ป.พานิชรุ่งเรือง ไบโอแก๊ส จ ากัด 25/3/2563 100,000         01199 ประกอบกิจการเก่ียวกับการปลูก รับ ซ้ือ 

พืชล้มลุกชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้จัดประเภทไว้

338  หมู่ท่ี 5 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,574 0823563000061 หจ.สุเมธการก่อสร้าง 2020 17/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

35  หมู่ท่ี 8 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

5,575 0823563000088 หจ.โรงอิฐบางยวน 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

27/10  หมู่ท่ี 3 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

5,576 0823563000070 หจ.จิระเดช อินเตอร์ เทรดด้ิง 17/3/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิตติดต้ัง 

จ าหน่าย เป็นผู้แทนจ าหน่าย วัสดุอุปกรณ์

 ท่ีเก่ียวข้องกับงานไฟฟ้าแสงสว่าง งาน

เหล็ก งานสี งานประปา ฯลฯ

118  ถนนศรีตะก่ัวป่า ต.ตะก่ัวป่า อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

5,577 0825563000101 บจ.ป.ปรารถนา ทิมเบอร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือและขายไม้ยางพารา 

ปีกไม้ ข้ึเล่ือน

9/10  หมู่ท่ี 1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

5,578 0825563000128 บจ.พีพีพี ทรัพย์สมบูรณ์ จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรถรับจ้างขนส่ง หิน ทราย

 ปาล์มน้ ามัน และข้ียาง

64/6  หมู่ท่ี 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

5,579 0825563000144 บจ.ออร์แกนิค มาเธอร์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาใน

ด้านการวางแผนสร้างแบรนด์ ท า

การตลาดประเภทอาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง ครีม ทุกชนิด

72/61  หมู่บ้าน คึกคัก หมู่ท่ี 3 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82220

5,580 0823563000096 หจ.เอญ่า พาส เทเลคอม 27/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังอินเตอร์เน็ต

 สายเคเบิลใยแก้ว และบ ารุงรักษาสาย

เคเบ้ิลใยแก้ว

21/9  หมู่ท่ี 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

5,581 0825563000136 บจ.จ านงค์ปาล์มทอง 168 จ ากัด 19/3/2563 300,000         46202 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายสินค้า

เกษตร ผลผลิตปาล์มน้ ามัน และกล้า

ปาล์มน้ ามัน

74/3  หมู่ท่ี 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

5,582 0823563000053 หจ.กราภูงา ขนส่ง 12/3/2563 100,000         49323 ประกอบกิจการขนส่ง 38  หมู่ท่ี 2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

5,583 0825563000110 บจ.นาคราช โปรเจคท์ แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

17/3/2563 100,000         68202 กิจกรรมบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

76/17  หมู่ท่ี 14 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

5,584 0835563003674 บจ.กะรน ฮอซพิทาลิต้ี จ ากัด 4/3/2563 50,000,000     55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 41/9  ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

5,585 0835563004603 บจ.พ้ิงค์ ดราก้อน จ ากัด 20/3/2563 12,500,000     68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

102/3  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,586 0835563004352 บจ.พาราไดส์ ลักชัวร่ี โฮมส์ จ ากัด 18/3/2563 6,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

5/50  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,587 0835563003577 บจ.บอสส์ บิสซิเนส เซอร์วิส จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

100/15  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,588 0835563003704 บจ.อัลล่า ฟ็อกซ์ จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

89/345  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,589 0835563003755 บจ.ลายัน บีช เลคไซด์ วิลล่า จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

189/28  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,590 0835563004484 บจ.อะ ดรีมเมอร์ โฮม พร๊อพเพอร์

ต้ี จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ขาย ซ้ือ และ หรือ

 ด าเนินการต่าง ๆ ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุก

ประเภท

189/45  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,591 0835563004786 บจ.ไบโอ โฮม จ ากัด 25/3/2563 5,000,000       68102 กิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 98/2  ถนนสุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,592 0835563003593 บจ.เอฟ45 บลูทรี จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       93112 ประกอบกิจการด าเนินงานของสถานท่ี

ออกก าลังกาย

4/3   ห้องเลขท่ี B1-B2 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,593 0835563003607 บจ.มาย ไอส์แลนด์ โฮม จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

19/121  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,594 0835563003691 บจ.พิงค์ โฮเทล จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

309/19  หมู่ท่ี 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,595 0835563004069 บจ.ธรรมเอสเตท จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

123/21  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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5,596 0835563004077 บจ.เมดิต้ี จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

116/22  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,597 0835563004123 บจ.ลากูน ไซด์ จ ากัด 12/3/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า เช่า ซ้ือ ขาย หรือ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

29/17  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,598 0835563004301 บจ.เดอะ ภูเก็ต แฟมมิล่ี การ์เด้น 

จ ากัด

16/3/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 147  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,599 0835563003810 บจ.สวย ภูเก็ต พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

48/2  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,600 0835563004743 บจ.คาปูซีน จ ากัด 24/3/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้

และจัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

144/83  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,601 0835563003879 บจ.ภูเก็ตแทซทิค พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

6/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

89/21  หมู่ท่ี 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,602 0835563004361 บจ.เฮ็นเนีย ภูเก็ต จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

20/94  หมู่ท่ี 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,603 0835563004573 บจ.อัพ มูน จ ากัด 20/3/2563 5,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

88/4  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,604 0835563004638 บจ.โลมาค้า จ ากัด 23/3/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

20/23  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,605 0835563003992 บจ.ภูเก็ต ขันธ์ทอง คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

10/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

48/9  หมู่ท่ี 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5,606 0835563003887 บจ.ซีซาริโอ้ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

28/52  หมู่ท่ี 1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,607 0835563004051 บจ.ภูเก็ต ออร์คิด เรสเทอรองท์ 

จ ากัด

11/3/2563 5,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 1/7  ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,608 0835563003950 บจ.เอส ดับเบ้ิลยู เอ็ม เอส จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

35/78  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,609 0835563003968 บจ.อวิลอน จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       86102 ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 55/674  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,610 0835563003984 บจ.โครนวาลด์ 77 จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

55/674  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,611 0835563004166 บจ.พันยา บีช นาคาใหญ่ไอส์แลนด์

 จ ากัด

12/3/2563 4,000,000       93199 ประกอบกิจการให้บริการกีฬาทางน้ า 63/529  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,612 0835563004387 บจ.อายแคนด้ี โปรดักช่ัน จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซ้ือ 

ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

55/674  หมู่ท่ี 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,613 0835563004972 บจ.ซีแซด โฮม แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 31/3/2563 4,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

23/521  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,614 0835563003585 บจ.จูซ มี อัพ 1980 (ประเทศไทย)

 จ ากัด

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 พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

ในการซ้ือ ขาย เช่า การจัดการและตีราคา

 อสังหาริมทรัพย์

110/7  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,616 0835563003682 บจ.เดอะ วอร์ม บลู ซี เพลส จ ากัด 4/3/2563 4,000,000       70101 ประกอบกิจการส านักงานผู้แทนนิติบุคคล

ระหว่างประเทศ

48/210  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,617 0835563004280 บจ.ดี แอล คาร์บิสิเนส จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       45201 ประกอบกิจการรับซ่อมรถยนต์ 

บ ารุงรักษาและให้บริการรับท าความ

สะอาดรถยนต์

9/649  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,618 0835563004450 บจ.ฮัวหลิง เทรดด้ิง จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

365/1  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,619 0835563004468 บจ.ไฮ หยาน เทรดด้ิง จ ากัด 19/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ซ้ือ 

ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

365/1  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,620 0835563004689 บจ.เกิดทรัพย์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด

24/3/2563 4,000,000       77109 ประกอบกิจการให้เช่า รถแบ็คโฮ รถบด 

รถขุด รถตัก สิบล้อ หกล้อ เครน และ

เคร่ืองจักรใหญ่รายวัน รายเดือน

89/25  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,621 0835563003666 บจ.บิซิเนสไทม์ เอฟที จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,622 0835563003976 บจ.ฮอต สเตป จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       85421 ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน

การเต้นร า

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,623 0835563004182 บจ.นิด แดเนียล วิลล่า จ ากัด 13/3/2563 4,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

64/23  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,624 0835563004271 บจ.เวล ไอซ์แลนด์ จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

49/49  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,625 0835563004701 บจ.เพียว เพียว เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 24/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการรับจัด ส่งอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท้ังในและนอกสถานท่ี รับ

บริหารจัดการงานอีเว้นท์ ร้านอาหารและ

ภัตตาคาร

50/34-35  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,626 0835563004557 บจ.เฟิร์ส โฮม อุบล จ ากัด 20/3/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

44/25  หมู่ท่ี 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,627 0835563004565 บจ.เฟิร์ส โฮม จ ากัด 20/3/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

44/25  หมู่ท่ี 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,628 0835563003542 บจ.ยูเอ็กซ์. กลาส จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       18121 ประกอบกิจการบริการก่อนการพิมพ์ 25/13  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,629 0835563003551 บจ.ภูเก็ต-ฟลอร์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

35/770  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,630 0835563003909 บจ.มัลติ ดาต้า เทคโนโลยี จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       62023 ประกอบกิจการด้านการติดต้ังระบบ 

ออกแบบ จ าหน่ายและให้ค าปรึกษาด้าน

ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

21  ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,631 0835563003941 บจ.ทรี คราวน์ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

62/4  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,632 0835563004000 บจ.ชูช่วย โภคภัณฑ์ ทวีสิน จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต 67/21  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,633 0835563004085 บจ.วิลล่าคาร์ท คอนเซียจ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       74990 ให้บริการวางแผนงานด้านการตลาด

เก่ียวกับเรือส าราญ

5/6  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,634 0835563004212 บจ.พีซีเอส แอดเวนเจอร์ โฮลด้ิง 

จ ากัด

13/3/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

65/180  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,635 0835563004735 บจ.ไทย เอเชีย วอเตอร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด

24/3/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า 159/24  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,636 0835563004913 บจ.กาย แฮ็บค็อก คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

30/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการ

จัดบริหารด้านธุรกิจบริการ

9/10  ถนนกะตะน้อย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

5,637 0835563003569 บจ.บางเทา เคบับ แอนด์ เบอร์

เกอร์ จ ากัด

2/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

82/23  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,638 0835563003747 บจ.พาราไดซ์ พูลส์ ภูเก็ต จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

110/6  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,639 0835563003933 บจ.วิลาวัลย์ กรีนเพลส จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

250/17  หมู่ท่ี 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,640 0835563004026 บจ.อัคชา แฟช่ัน เฮ้าส์ จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 261/1  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,641 0835563004034 บจ.ยูนิค อาร์ต แอนด์ คราฟท์ 

จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       47512 ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้ใน

ครัวเรือนท่ีท าจากส่ิงทอ

165/4  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,642 0835563004395 บจ.บางเทา สปอร์ตส์ แอนด์ เฮลต้ี

 จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

321/117  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,643 0835563004409 บจ.เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอน

แทรคต้ิง จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจการบริการและจัดการ

เก่ียวกับหน้าท่ีของผู้รับเหมาก่อสร้าง การ

ก่อสร้างและสัญญาต่างๆ

177/31  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,644 0835563004620 บจ.โปร แพนด้า จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       68202 กิจกรรมบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

115/1  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,645 0835563004662 บจ.แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

24/3/2563 2,000,000       01289 ประกอบกิจการปลูกพืชล้มลุกและพืชยืน

ต้นทีใช้เป็นเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษา

โรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์

94/8  ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,646 0835563003780 บจ.เจอร์แมน แอดไวซ์ จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 9/368  ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี 401 หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,647 0835563003844 บจ.ภูเก็ต โลคอล ทัวร์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 121/125  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,648 0835563004646 บจ.ย่ี หุ่ย หยวน จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

140/43  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,649 0835563003623 บจ.บ้านดอกไม้ทะเล จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

71/34  หมู่ท่ี 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,650 0835563003836 บจ.จงไท่ แอสเสท มาเนจเมนท์ 

จ ากัด

5/3/2563 2,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

1/7  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,651 0835563004042 บจ.ซุปเปอร์  ซิกเนเจอร์ จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       66199 กิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมการ

ให้บริการทางการเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

9/33  หมู่ท่ี 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,652 0835563004158 บจ.เดอะ โดโจ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการ การศึกษาด้านกีฬาและ

นันทนาการ

58/58  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,653 0835563004255 บจ.ภูเก็ต เอาท์ จ ากัด 16/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

25/18  หมู่ท่ี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,654 0835563004310 บจ.ภูเก็ต เอส แอล อี จ ากัด 17/3/2563 2,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 60/120  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,655 0835563004417 บจ.สยาม ซัน เฮาส์ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

79/245  หมู่ท่ี 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,656 0835563004425 บจ.คริส แอนนา จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน บ้าน

 และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

76/40  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,657 0835563004433 บจ.คริส บอนน่ี จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน และ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

76/40  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,658 0835563004492 บจ.บ้าน เบลล่า จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

499/176  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,659 0835563004506 บจ.บ้าน โอลิเวีย จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

499/176  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,660 0835563004549 บจ.ดี แอล เค แอล ไซน์ออฟ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรม

การให้บริการทางการเงิน ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

60/195  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,661 0835563004778 บจ.เดอะ ไวท์ ฮาร์ท จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       56301 ประกอบกิจการให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท 

รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

48/10-11  ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,662 0835563004883 บจ.ธันเดอร์ เบย์ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

61/33  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,663 0835563004891 บจ.คัสตอม เมิร์ช ช็อป จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       46433 การขายส่งเคร่ืองกีฬา 6/52  หมู่ท่ี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,664 0835563004221 บจ.เพียร์ อาร์ท แอนด์ โค จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

214  ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,665 0835563004441 บจ.สิริธัญญ์ เอ็นจิเนียร่ิง ภูเก็ต 

จ ากัด

19/3/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการ รวมท้ังรับ

ท างานโยธา ทุกประเภท

47/10  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,666 0835563004581 บจ.ช้างให้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 5/7  หมู่ท่ี 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,667 0835563004794 บจ.จรัญ รุ่งเรืองกิจ คอนสทรัคช่ัน 

จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       46631 ประกอบกิจการขายส่งหิน และย่อยสลาย

หิน ถมท่ี ถมดิน

93/45  หมู่ท่ี 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,668 0835563003712 บจ.ลอนดอน 88 จ ากัด 4/3/2563 1,375,000       56301 ประกอบกิจการบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

52  ถนนรัษฏา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,669 0833563000321 หจ.เอ็นซี สถาน 4/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ

100/4  หมู่ท่ี 5 ซอยศรีสุชาติ 1 ถนน

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9

ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,670 0833563000339 หจ.ภูเก็ตพูนผลเอนเนอร์จี 16/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนและสถานีป๊ัมน้ ามัน

10  ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,671 0835563003640 บจ.ฟอร์คลีนซัพพลาย จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท

69/869  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,672 0835563003721 บจ.เขียงภูเก็ตฟูดส์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

42/5  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,673 0835563003771 บจ.มีดี อัลติเมท บิลเดอร์ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งและ

รับเหมาก่อสร้าง

101/8  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,674 0835563003852 บจ.ยูยูเอ เซอร์วิสเซส จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย ออกแบบ ติดต้ัง

 ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ

12/16  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,675 0835563003917 บจ.ภูเก็ตมอเตอร์ไซค์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

อะไหล่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท 

และให้บริการเช่าซ้ือ รถจักรยานยนต์ทุก

ประเภท

62/30  ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,676 0835563003925 บจ.สมาร์ท ภูเก็ต 1968 จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

164/1  ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,677 0835563004204 บจ.อีโค่ รีพับบลิค จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       74920 ประกอบกิจการจ าหน่ายตัวแทนจุลินทรีย์

เพ่ือการก าจัดกล่ิน ส่ิงปฏิกูล ในสถาน

ประกอบการต่างๆ

128/73  หมู่ท่ี 5 ถนนประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,678 0835563004239 บจ.เพชรเงินฟู้ด จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก อาหาร

แช่แข็งทุกชนิด

42/49  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,679 0835563004379 บจ.เออร์เบิน สปอร์ต จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองประดับ ทุกชนิด

78/283  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,680 0835563004654 บจ.เคดีเอ็ม แมเนจเม้นท์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

35/481  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,681 0835563004671 บจ.มาร์โคโปโล แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

80/137  หมู่ท่ี 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,682 0835563004697 บจ.ห้างทอง ทองมีชัย จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขายทองค าทุก

ประเภท ขายฝากทอง รับจ าน าทอง รับ

ซ้ือคืนทองรูปพรรณและทองเก่า

70/143  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,683 0835563004719 บจ.จันตนาและบุตร จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์

ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ป๊ัม

26/2  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,684 0835563004751 บจ.รุ่งระวี 313 จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       20232 ผลิตและส่งออกเคร่ืองส าอาง 55/807  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,685 0835563004808 บจ.พีเค ชอป แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 64  ซอย1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,686 0835563004832 บจ.เดอะ แพงก้ี จ ากัด 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 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้ 5/11  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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5,688 0835563004875 บจ.ชัวร์ คลีน แอนด์ เคมิคอล จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับ

อาคารและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

101/551  หมู่บ้าน ศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 

หมู่ท่ี 6

ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,689 0835563004930 บจ.สขิลา จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการธุรกิจตัวแทน ส่งออก และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เน้ือสัตว์

 ผัก ผลไม้

65/425  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,690 0835563003615 บจ.บลูแพค ซัพพลาย จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม

66/16  หมู่บ้าน บ้านเอ้ืออาทร หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,691 0835563003801 บจ.อู่เทพกระษัตรี ถลาง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู

หน้าต่างและอ่ืนๆท่ีคล้ายกัน

166/7  หมู่ท่ี 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,692 0835563004018 บจ.เคพี ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์

 จ ากัด

10/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

20/52  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,693 0835563004191 บจ.โฟกัส อาร์ ผ้าม่าน และ ธุรกิจ 

จ ากัด

13/3/2563 1,000,000       46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากส่ิง

ทอ

121/2  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,694 0835563004247 บจ.ภูเก็ต สไมล์ ทริป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการบริการน าเท่ียว รวมท้ัง

กิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการน าเท่ียว

ทุกชนิด

94/15  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,695 0835563004263 บจ.ธิงค์แท็งค์เทค จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา

ทางด้านซอฟต์แวร์

8/175  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,696 0835563004824 บจ.นอร์ธรอป เอเชีย จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการบริการบริหารจัดการ 

รวมท้ังการวางแผนทางธุรกิจ การขายและ

การตลาด

199/111  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,697 0835563004905 บจ.เอสเอสบีหน่ึงเก้า จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 135/36  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,698 0835563003631 บจ.ไพรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เสริมความงาม

48/4  หมู่ท่ี 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,699 0835563003798 บจ.ป่าตองแท็กซ่ี จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       49321 ประกอบกิจการการขนส่งผู้โดยสาร โดย

รถยนต์รับจ้าง แท็กซ่ี จะมีการก าหนด

เส้นทาง

121/36  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,700 0835563004328 บจ.จีทีเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 148/78  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,701 0835563004522 บจ.ดีทู พัฒนา จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

38/39  หมู่ท่ี 5 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
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5,702 0835563004531 บจ.อะควาบุ๊คก้ิงส์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร โดย

รถยนต์รับจ้าง

121/36  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,703 0835563004760 บจ.พีแอนด์บี เพอร์เฟคท์ พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       68201 เพ่ือการท าธุรกิจ เป็นตัวแทนการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์

119/132  ดีคอนโด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5,704 0835563003739 บจ.สปรูซ ทรี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิตเภสัชภัณฑ์และ

เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค

6/24  หมู่ท่ี 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,705 0835563003895 บจ.ภูเก็ต ฮาร์เบอร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

9/3/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

9/7  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,706 0835563004093 บจ.เอ็กซ์เพสท์ คอนโทรล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

12/3/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจการให้บริการก าจัดปลวก มด 

แมลง และสัตว์อ่ืนๆ ตลอดจนจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

32/14  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,707 0835563004115 บจ.มันน่ีซิกซ์แพ็ค พาร์ทเนอร์ จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กร

ต่างๆ

403/1  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,708 0835563004140 บจ.มันน่ีซิกซ์แพ็ค จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจ าหน่ายคอร์สฝึกอบรม

ออนไลน์ และจ าหน่ายของช าร่วยต่างๆ

403/1  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,709 0835563004514 บจ.อินทราพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 17/55  หมู่ท่ี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,710 0835563004590 บจ.กิตติศักด์ิ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ังระบบระบายอากาศ 40/67  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,711 0835563004859 บจ.ภูเก็ต รุ่งเรืองทรัพย์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 3/39  หมู่ท่ี 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5,712 0835563003828 บจ.โคล แอนด์ กาน่า จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 24  ซอยพระบารมี7 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,713 0835563004107 บจ.ภูเก็ต ซี จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ซ้ือ ขาย 

ฝากขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

86/35  หมู่ท่ี 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,714 0835563004298 บจ.วงศ์วีรกิจ จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการตัวแทนของแบรนด์สินค้า

ต่างๆ ในช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจท่ี

เก่ียวกับความงามเป็นหลัก

227/6  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,715 0835563004336 บจ.เป็นหน่ึง เรสเตอรองท์ จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

13  ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,716 0835563004344 บจ.เป็นหน่ึง แอสเซท จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 13  ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,717 0835563004727 บจ.จี-คลับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ 66/14  ถนนห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
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5,718 0835563004921 บจ.อะควา พรอพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

คนกลางในการซ้ือ การขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

16  ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,719 0835563004948 บจ.กมลา สแตนดาร์ด จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าปลีก น้ ามันเช้ือเพลิง 

และสถานีบริการป้ัมน้ ามันเช้ือเพลิง

10/1  ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,720 0835563004956 บจ.บาลีน่า คอนโดมิเนียม จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

อาศัย

10/1  ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,721 0835563004964 บจ.บาลีน่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิ

เดนเชียล จ ากัด

31/3/2563 1,000,000       55101 โรงแรม 10/1  ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5,722 0835563004476 บจ.ไกรเลิศ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20/3/2563 600,000         45203 ประกอบกิจการบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 223  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,723 0835563003861 บจ.ทรัพย์ดีภูเก็ต จ ากัด 6/3/2563 500,000         66191 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าปรึกษาแนะน า ปัญหาเก่ียวกับ

ด้านบริหารงานพาณิชย์

135/85  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5,724 0835563004867 บจ.ซุปเปอร์ ดี คลีน จ ากัด 27/3/2563 500,000         81210 การบริการท าความสะอาดท่ัวไปของตัว

อาคาร

38/29  หมู่ท่ี 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5,725 0835563004131 บจ.ตุ๊กแก พร๊อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 12/3/2563 100,000         68104 ประกอบกิจการให้เช่า เช่า ซ้ือ และ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

258/18  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,726 0835563004611 บจ.เวสท์ วิว พ้อยท์ จ ากัด 20/3/2563 100,000         64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

123/7-8  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,727 0835563004816 บจ.ซีเอสอาร์ การบัญชีและ

ตรวจสอบ จ ากัด

25/3/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

3  ถนนลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5,728 0835563004174 บจ.คอลสตาร์ เอเชีย จ ากัด 13/3/2563 100,000         73102 เป็นตัวแทนขายส่ือโฆษณา 26/14  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5,729 0845563003011 บจ.ดาเนียล เอดูเคช่ัน จ ากัด 18/3/2563 8,000,000       85211 ประกอบกิจการ การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาประเภทสามัญการศึกษา

ส าหรับผู้เรียนปกติ

89/2  หมู่ท่ี 5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,730 0845563002376 บจ.นรสุขโข จ ากัด 2/3/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

110/48  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,731 0845563003160 บจ.เสริมมิตรแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จ ากัด

20/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย การเช่า

และการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์การจัดสรรท่ีดิน

355/13  ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,732 0845563002571 บจ.เอิร์ธ พาราไดซ์ จ ากัด 5/3/2563 5,000,000       74109 ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

100/46  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,733 0845563002678 บจ.โอม ชานติ จ ากัด 9/3/2563 5,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

58/2  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,734 0845563002775 บจ.ฟีนิกซ์ เวสเทิร์น  ไอส์แลนด์ 

นาทร จ ากัด

11/3/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

177/38  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,735 0845563002783 บจ.ฟีนิกซ์ โรด นาทร จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68102 ซ้ือจัดหา เช่า เซ่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง จัดการโดยการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆ

177/38  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,736 0845563002791 บจ.ฟีนิกซ์ สมุย นาทร จ ากัด 11/3/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืน

177/38  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,737 0845563002805 บจ.ฟีนิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล ดี

เวลอปเมนท์ จ ากัด

11/3/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

จ าหน่ายอาคารชุด ให้เช่าอาคารชุด บ้าน

จัดสรร ท่ีดิน แปลงเล็ก แปลงใหญ่

177/38  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,738 0845563003348 บจ.สยามแกรนด์คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

27/3/2563 4,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้าง 23/1  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120

5,739 0845563002945 บจ.เอ็มเอ็มอาร์ วิลล่าส์ จ ากัด 16/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ซ้ือ ขาย ให้เช่า

57/51  หมู่ท่ี 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,740 0845563003208 บจ.สน เอฟ บีช จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการจัด

งานต่าง ๆ

80/3  หมู่ท่ี 5 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,741 0845563002422 บจ.อาเยอร์ วานาม ฮีลล้ิง เซ็น

เตอร์ จ ากัด

3/3/2563 4,000,000       86909 ประกอบกิจการให้ค าแนะน า และเป็นท่ี

ปรึกษาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและดูแล

ร่างกาย

59/7  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,742 0845563002490 บจ.โอม กาเนช 2 จ ากัด 4/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร 130/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,743 0845563002708 บจ.ทรีซิคซ์ต้ี บาร์ เกาะพะงัน จ ากัด 10/3/2563 4,000,000       56210 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานเล้ียง 

งานสังสรรค์ งานร่ืนเริงต่างๆ และงานอี

เว้นทุกชนิด

29  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,744 0845563002741 บจ.เบย์ลักชัวร่ี จ ากัด 11/3/2563 4,000,000       55109 ประกอบกิจการประเภท ท่ีพัก ร้านอาหาร

 อสังหาริมทรัพย์

64/62  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,745 0845563003119 บจ.ยามา โยคะ เวลเนส จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการ โรงแรม 16/3  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,746 0845563003178 บจ.พิลาทิส เฮ้าส์ เกาะพะงัน จ ากัด 23/3/2563 4,000,000       74101 ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

9/7  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,747 0845563003259 บจ.ลาริน เจฟฟา จ ากัด 25/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร รี

สอร์ท อีเวนท์ อสังหาริมทรัพย์

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,748 0845563003305 บจ.ทาเฮียน่า  วิลล่า จ ากัด 26/3/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รีสอร์ท 

บังกะโล โรงแรม เกสเฮ้าส์ รับจองห้องพัก

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,749 0843563000746 หจ.ไลฟ์ อินเดีย สมุย เรสเตอรองท์ 4/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

124/175  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,750 0845563002449 บจ.เจ.เอฟ.เอฟ.แอนด์ เรียล

เอสเตท จ ากัด

3/3/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่า ให้เช่า บ้าน 

ท่ีดิน ท่ีพักอาศัย รวมท้ังอสังหาริมทรัพย์

อ่ืนๆ

122/73  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,751 0845563002538 บจ.ดิจิทัล เทรนน่ิง แอนด์ คอน

ซัลทิง จ ากัด

4/3/2563 4,000,000       55909 ประกอบกิจการบริหารท่ีพักแรมประเภท

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดไว้ในท่ีอ่ืน

127/232  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,752 0845563002830 บจ.ฟอเรนเนอร์ ช็อป จ ากัด 12/3/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

16  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,753 0845563003151 บจ.กรีนเวย์ ทีม จ ากัด 20/3/2563 4,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถจักรยานยนต์และ

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล

46  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,754 0845563003216 บจ.สมาร์ท เนเจอร์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

23/3/2563 4,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์อ่ืน ๆ ทุก

ประเภท

438/96  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,755 0845563002406 บจ.เรียลเอสเตท แอลเค พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ากัด

2/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ซ้ือ-ขาย

 ให้เช่า บ้านและท่ีดิน สังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

115/9  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,756 0845563002457 บจ.เคทิ 88 จ ากัด 3/3/2563 4,000,000       70101 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่า ท่ีดิน บ้าน 

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

84/34  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,757 0845563002929 บจ.ซาโตเอราวัณ จ ากัด 13/3/2563 4,000,000       68103 ประกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย 49/81  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
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5,758 0845563003356 บจ.เดอะ กานูสชา สมุย จ ากัด 27/3/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่าส่ิงปลูก

สร้าง คอนโด ท่ีพักอาศัยอ่ืน ๆ 

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ 

ทุกชนิด รวมท้ังบริหารดูแลจัดการท่ีพัก

อาศัย

28/63  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,759 0845563002911 บจ.เปอร์ฟังก์ช่ัน จ ากัด 13/3/2563 3,000,000       90002 ประกอบกิจการบริการรับจัดงานบันเทิง

พร้อมจัดหานักดนตรีและดีเจ รวมถึงจัด

งานเทศกาลดนตรี

11/5  หมู่ท่ี 4 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,760 0843563000894 หจ.สมศักด์ิ  เอสเคที 30/3/2563 3,000,000       45201 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

88/3  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

5,761 0845563002759 บจ.ซีเจพี พะงัน จ ากัด 11/3/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร ท่ีพัก

 อสังหาริมทรัพย์

36/9  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,762 0845563003224 บจ.สมุย ออฟฟิศ สโตร์ จ ากัด 23/3/2563 3,000,000       47612 ประกอบกิจการกระดาษ เคร่ืองเขียน 

เคร่ืองค านวณ

159/6  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,763 0845563003321 บจ.มายด์ลอนดรี จ ากัด 26/3/2563 2,400,000       96201 ประกอบกิจการรับซักรีดเส้ือผ้า 45  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

5,764 0845563003267 บจ.อนามาย่า ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

25/3/2563 2,100,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึงให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

57/17  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,765 0845563002589 บจ.สยาม อันดามัน ทัวร์ จ ากัด 6/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวทุกชนิด 39/231  หมู่ท่ี 1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,766 0845563002899 บจ.ซีอีเอ ครีเอทีฟอิงลิช จ ากัด 13/3/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการด้านส่ือการเรียนการสอน

ด้านภาษา อบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้

ในการส่ือสารและศึกษาต่อ

30/44  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

5,767 0845563002651 บจ.บี.เอ. ซิสเต็ม จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       43221 ประกอบกิจการรับติดต้ังระบบประปา 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย

100  ถนนสวนมังคุด ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

5,768 0843563000878 หจ.อูบุนทู โยคะ 25/3/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการแนะน าเทคนิคออกก าลัง

กายโยคะเพ่ือสุขภาพ

51/48  หมู่ท่ี 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,769 0845563003402 บจ.ศรีอินทร์เจริญการบัญชี จ ากัด 31/3/2563 2,000,000       69200 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาทางด้าน

บัญชีและกฎหมาย

118/15  หมู่ท่ี 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,770 0845563002384 บจ.เทอร์โบเบิร์ต จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

24/4  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,771 0845563002481 บจ.มันตรา  ซัน จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการประเภท ออนไลน์ ร้านค้า

 น าเข้าสินค้า จัดอีเว็นท์

148/43  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,772 0845563002503 บจ.กาย  โยดา จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย์ 179/5  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
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5,773 0845563002520 บจ.ดอทส์  คอฟฟ่ี จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       56302 ประกอบกิจการประเภท ร้านกาแฟ 2/99  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,774 0845563002601 บจ.จาแลนโก้ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

53/21  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,775 0845563002686 บจ.อิมาโก้ บังกะโล จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

 ึ70/7  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,776 0845563002716 บจ.แอปเปิล เรียลเอสเตท จ ากัด 10/3/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

90/17  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,777 0845563002732 บจ.อิกิไก เอเซีย จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร 

ดูแลท่ีพักอาศัย เช่น โรงแรม รีสอร์ท 

บังกะโล

50/6  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,778 0845563003038 บจ.จีแอลบี เรียลเอสเตท จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

145/14  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,779 0845563003194 บจ.หาดร้ิน ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท จ ากัด 23/3/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย บ้านพักอากาศ โรงแรม รีสอร์ท

100/46  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,780 0845563003364 บจ.โฉลก เดฟ จ ากัด 27/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

124/14  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,781 0845563002368 บจ.เคลมสม จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด บาร์

84/64  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,782 0845563002813 บจ.อาร์พีเคเอส จ ากัด 11/3/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร 

ดูแล ท่ีพักอาศัย รีสอร์ท วิลล่า

80/11  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,783 0845563002821 บจ.ลามาโอ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุร่ี

37/35  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,784 0845563002848 บจ.โทมัส กอล์ฟ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       93199 ประกอบกิจการด้านการให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าเก่ียวกับกีฬากอล์ฟ รวมท้ัง

จ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

149/71  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,785 0845563002872 บจ.อาร์พีแอล  เรสซิเด้นส์ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร 

ดูแล ท่ีพักอาศัย รีสอร์ท วิลล่า

80/11  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,786 0845563003003 บจ.อีลีท ฟุต เอ็มบีเอฟ จ ากัด 18/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร บังกะโล ท่ี

พักอาศัยต่างๆ

404/127  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
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5,787 0845563003283 บจ.สตาร์ร่ิง แอท เดอะ ซี จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร บังกะโล ท่ี

พีกอาศัยต่างๆ

404/124  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,788 0845563002414 บจ.สมุย  ควอลิต้ี  ฟู้ดส์ จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

86  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,789 0845563002431 บจ.โทเนอร์ โฮลด้ิง จ ากัด 3/3/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย

167/43  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,790 0845563002546 บจ.บ้านสวยแลนด์แอนด์เฮาส์ จ ากัด 4/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบธุรกิจรับซ้ือขาย ขายฝาก บ้าน

ท่ีดิน อาคารและธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้าน อาคาร ขาย 

พร้อมท่ีดิน

118/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,791 0845563002562 บจ.แอนเดรีย โปร จ ากัด 5/3/2563 2,000,000       59112 ประกอบกิจการ บริการออกแบบและ

การตลาดผ่านภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล

การสร้างภาพยนต์

33/111  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,792 0845563002627 บจ.ดับเบิลยู วาย เค วิลล่า จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       68202 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 162/94  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,793 0845563002635 บจ.ลีดด้ิง กีซ ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       68202 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 162/94  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,794 0845563002660 บจ.รัตนพัฒน์ อลูมิเนียม จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       43309 ประกอบกิจการส าหรับท าธุรกิจรับเหมา

ติดต้ังอลูมิเนียม กระจก ภายในบ้าน 

อาคาร ตึกแถว

23/255  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,795 0845563002856 บจ.ไพพ์ เวิร์คส์ ดีไซน์ จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       43301 ประกอบกิจการตกแต่ง และจัดหาเคร่ือง

ตกแต่งภายในอาคาร และส่ิงก่อสร้าง

60/15  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,796 0845563003020 บจ.จาอัว เทสต้ี จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

3/155  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,797 0845563003071 บจ.โฮสต์ มาย วิลล่า จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการ

จัดการโรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ท เช่น การ

ดูแลความสะอาดเรียบร้อย การบริหาร

ค่าใช้จ่าย การบริหารงานและพนักงาน 

การจัดซ้ือจัดจ้างแทนเจ้าของโรงแรม ท่ีพัก

 รีสอร์ท

18/4  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,798 0845563003089 บจ.บุญอัจฉรา จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการ ร้านขายปลีกและ

เคร่ืองประดับ

112/45  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,799 0845563003097 บจ.ส้ม ซันไรส์ จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 63/158  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
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5,800 0845563003241 บจ.มังก้ี วิลล่า จ ากัด 25/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการบ้านพักตากอากาศ โรงแรม 90/16  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,801 0845563003313 บจ.สมุย อินเตอร์เนช่ันแนล เรียล 

เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

26/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึงให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

162/94  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,802 0845563003330 บจ.กาล่า สมุย จ ากัด 26/3/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการ

จัดการโรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ท เช่น การ

ดูแลความสะอาดเรียบร้อย

53/50  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,803 0845563003381 บจ.จังเกิล ซันเซ็ท สมุย จ ากัด 30/3/2563 2,000,000       55102 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพัก บ้านพักตาก

อากาศ

1/40  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,804 0845563002864 บจ.โกล เด้น เดอะ ซัน จ ากัด 12/3/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย

66/68  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,805 0845563003046 บจ.คอยน์วอทช์ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการ ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 

แนะน า ติดต่อ ประสานงาน เก่ียวกับการ

จัดการธุรกิจ การตลาด การบริหาร 

รวมท้งการประกอบธุรกิจทุกประเภท

72/4  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,806 0845563003101 บจ.เค.พี.เอส. สมุย จ ากัด 20/3/2563 2,000,000       43909 ประกอบกิจการวางระบบ ระบบสระว่าย

น้ า ปรับปรุงสระว่ายน้ า สระเกลือ 

อุปกรณ์สระว่ายน้ า

26/6  หมู่ท่ี 6 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,807 0845563003372 บจ.เจ แอนด์ อี สมุย เอ็มอีพี 

โซลูช่ันส์ จ ากัด

30/3/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 

ดูแล ซ้ือ-ขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

28/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,808 0843563000720 หจ.ปัทวิทย์ 2/3/2563 1,000,000       46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การ

ส่ือสารโทรคมนาคม

26/266  หมู่ท่ี 3 ซอยพ่อขุนทะเล 15/2 

ถนนพ่อขุนทะเล

ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,809 0843563000908 หจ.มหาจักร เมดพลัส 31/3/2563 1,000,000       46441 เป็นนายหน้าตัวแทนจ าหน่ายเก่ียวกับ

เคร่ืองมือแพทย์

24/163  หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,810 0845563002694 บจ.ออลนิวฟอร์ไลฟ์ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค อาหารเสริม กาแฟ

36/5  หมู่ท่ี 5 ถนนอ าเภอ ฯ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,811 0845563002881 บจ.อรุณรัตน์ วิศวกรรม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการ จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้าง และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้าง ทุกชนิด

120/245  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,812 0845563002970 บจ.สกายแลนด์เอสที จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 89/2  หมู่ท่ี 5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,813 0845563003232 บจ.ฐาวราทูซิน จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

59/4  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,814 0845563003399 บจ.บ้านดอนเฟรช จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 75/6  หมู่ท่ี 2 ซอยศรีวิชัย 11 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

5,815 0843563000797 หจ.ฐาปนา 19 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 268/43  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

5,816 0845563002554 บจ.เมืองแก้ว เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

171  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

5,817 0845563003186 บจ.กู๊ดดีลทเวนต้ีโฟร์ จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

74/13  หมู่ท่ี 2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

5,818 0845563002937 บจ.เอ็นโค สมุย โฮลด้ิง จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึงให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

75/7  หมู่ท่ี 4 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

5,819 0845563002996 บจ.แอดวานซ์ คาร์บอน โปร จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       20115 ประกอบกิจการน ากะลาปาล์ม 

กะลามะพร้าว ไม้ ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรและทางธรรมชาติ ผลิตเป็น 

ถ่าน ถ่านก ามันต์

79/8  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

5,820 0845563003062 บจ.ส.ธรรมรงค์ วิศวกรรมก่อสร้าง 

จ ากัด

20/3/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจการรับจ้างขุดสระน้ า ขุดลอก 

ห้วย หนอง คลอง บึง

163  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

5,821 0845563003275 บจ.ดีเวลลอปเม้นท์ อินโนเวช่ัน 

แอนด์ รีเสิร์ช จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ

เรียนการสอน

48/13  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

5,822 0843563000762 หจ.โชคสิริกร ทรานสปอร์ต 6/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ท่ัวไป

112/1  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

5,823 0845563003135 บจ.ตรีภัทรตาฟู้ด จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง

อาหารทะเลสด อาหารทะเลตากแห้ง

140/2  หมู่ท่ี 2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

5,824 0843563000771 หจ.สิริท่าทราย 12/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 4  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

5,825 0845563002597 บจ.ช. พัฒนพงษ์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิต - จ าหน่าย เคมี

เกษตร ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมนพืชช สารเพุ่ม

ประสิทธิภาพดินเป็นต้น

36/6  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

5,826 0845563002767 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ.ดี.

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

11/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

7/6 หมู่ท่ี 5 ซอยศรีสุบรรณ ถนนดอนสัก-

บ้านใน

ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,827 0843563000789 หจ.แสนศิริจันทรา 13/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

125/16  หมู่ท่ี 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

5,828 0843563000851 หจ.ไอซีที ไฟเบอร์ 2020 17/3/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 335/2  หมู่ท่ี 5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

5,829 0843563000886 หจ.สุพัช คอนสตรัคช่ัน 27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

143/5  หมู่ท่ี 1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

5,830 0845563002724 บจ.มะนะพณ โลจิสติกส์ จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

261  หมู่ท่ี 11 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

5,831 0843563000711 หจ.สุนทรคอนสตรัคช่ัน 2516 2/3/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาท างานโครงสร้าง 

 ต่อเติมบ้าน งานเหล็ก งานสแตนเลส งาน

ไฟฟ้าท้ังภายในและภายนอก

30  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,832 0843563000754 หจ.เกาะพะงัน  วอเตอร์  สปอร์ต 6/3/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการให้บริการฝึกสอนการเล่น

กีฬาทางน้ าทุกประเภท รวมถึงซ้ือขายให้

เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้ า

112/49  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,833 0845563002465 บจ.คงม่ัน กรุ๊ป 20 จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       66123 ประกอบธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

65  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,834 0845563002619 บจ.โอไรออน ทัวร์ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับรถเช่า

ทุกชนิด

79/33  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,835 0845563002902 บจ.จุ๊บ จุ๊บ ปาป้า จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       52700 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุก

ประเภท

9  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

5,836 0843563000703 หจ.นาฬาคิริง ขนส่ง 2/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ท่ัวไป

88  หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

5,837 0845563002961 บจ.อรวรรณ สมุย จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       68202 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 105/53  หมู่ท่ี 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,838 0845563002988 บจ.กาเล็กซ์ สมุย วัน จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 

ดูแล ซ้ือขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

404/118  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

5,839 0843563000801 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 12 17/3/2563 1,000,000       66123 กิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

38/111  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,840 0843563000819 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 14 17/3/2563 1,000,000       66123 กิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

105/112  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,841 0843563000835 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 16 17/3/2563 1,000,000       66123 กิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

106/17  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,842 0845563002511 บจ.ลาโบดิก้า ไวน์ จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

16/6  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,843 0845563002953 บจ.ภานุ เนเชอรัล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประทินผิว ผลิตภัณฑ์

สปา อุปกรณ์เพ่ือความงามทุกประเภท

11/34  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,844 0845563003054 บจ.อีเดน  วิลล่า จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       82110 บริหาร จัดการ จัดสรร ดูแลเก่ียวกับธุรกิจ

ท่ีพักอาศัย รีสอร์ท บังกะโล ร้านอาหาร

26/139  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,845 0845563003143 บจ.ดรีม  คัม  ทรู  เฮียร์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       68202 บริหารจัดการ จัดสรร ดูแลเก่ียวกับท่ีพัก

อาศัย

26/35  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,846 0845563003291 บจ.วิง สมุย คอนโด จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการท าการจัดสรรท่ีดิน 

คอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ

ทุกชนิด ทุกประเภท

124/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,847 0843563000827 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 15 17/3/2563 1,000,000       66123 กิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

127  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,848 0845563002643 บจ.ทัวร์คาบาน่า จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 34/2  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

5,849 0843563000738 หจ.สถานตรวจสภาพรถรุ่งเรือง

เซอร์วิส

3/3/2563 500,000         70209 ประกอบกิจการ รับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

 ให้ค าแนะน าด้ายการขายและบริหารงาน

 พัฒนาคุณภาพ บุคลากรการขาย และ

ส่งเสริมการขาย ทุกประเภท

11  ถนนห้วยมุด-คลองหา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

5,850 0845563003127 บจ.เจดีย์ บลู สกาย จ ากัด 20/3/2563 500,000         55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอันได้แก่

โรงแรมรีสอร์ทบังกะโล

93/15  หมู่ท่ี 5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

5,851 0843563000860 หจ.ศรีสุวรรณ ทราเวล 23/3/2563 500,000         79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

724/2  หมู่ท่ี 1 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270

5,852 0843563000843 หจ.เอสดี ลอนดร้ี 17/3/2563 500,000         96201 การบริการซักรีด (ยกเว้นโดยเคร่ืองซักผ้า

ชนิดหยอดเหรียญ)

16/40  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,853 0845563002392 บจ.ซันไชน์ สมุย ไอส์แลนด์ จ ากัด 2/3/2563 200,000         68202 ประกอบกิจการรับบริหารจัดการธุรกิจ

หรือกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และการ

ก่อสร้างรวมท้ังรับด าเนินการพัฒนาต่าง ๆ

128/41  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,854 0845563002473 บจ.ละไม เมาน์เทนวิว จ ากัด 3/3/2563 100,000         06810 รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้าน

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรวมท้ัง

รับด าเนินการพัฒนาต่างๆ

128/41  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

5,855 0855563000110 บจ.คราวด์อินเวนท์ จ ากัด 19/3/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการรับท าส่ือโฆษณา เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ และขายสินค้าบริการผ่าน

อินเตอร์เน็ต

88  ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

5,856 0853563000061 หจ.ทีซี อามาน 4/3/2563 500,000         53200 ประกอบกิจการบริการรับ-ส่งพัสดุ 227/116  หมู่ท่ี 4 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

5,857 0855563000098 บจ.จ านงค์ปาล์มทอง จ ากัด 13/3/2563 300,000         46202 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายสินค้า

เกษตร ผลผลิตปาล์มน้ ามัน และกล้า

ปาล์มน้ ามัน

154  หมู่ท่ี 2 ต.นาคา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 85120

5,858 0855563000101 บจ.ไฮซีโซลูช่ัน จ ากัด 16/3/2563 200,000         70209 ประกอบกิจการ บริการให้ค าปรึกษาและ

วางแผนด้านเอกสาร รวมถึงด าเนินการ

ด้านเอกสารในเร่ืองต่างๆเก่ียวกับเรือ

41/118  ถนนท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

5,859 0865563000268 บจ.โคเรียน อีทเทอร่ี จ ากัด 4/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

46/1  หมู่ท่ี 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

5,860 0865563000349 บจ.เจดับเบ้ิลยู เลเจ้นด์ ฟิชเชอร่ี 

จ ากัด

18/3/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย บ้านพัก

ตากอากาศ รีสอร์ท รวมถึงใช้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

63/1  หมู่ท่ี 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

5,861 0865563000357 บจ.อีสเซอร์ ไทย จ ากัด 18/3/2563 5,000,000       55109 ประกอบกิจการให้เข่าท่ีพักอาศัย บ้านพัก

ตากอากาศ รีสอร์ท

54/31  หมู่ท่ี 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

5,862 0863563000274 หจ.สวี ขนส่ง 23/3/2563 2,500,000       49399 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

หรือตัวแทนการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

119/4  หมู่ท่ี 3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130

5,863 0865563000390 บจ.อาลี แอนด์ แค๊ท ลัคก้ี อิม

พอร์ต จ ากัด

25/3/2563 2,000,000       10611 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายน าเข้าและ

ส่งออกข้าวสารอาหาร

129/11  หมู่ท่ี 12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

5,864 0865563000292 บจ.พีพี พัฒนา คอนกรีต จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       46639 ค้าวัสดุก่อสร้าง 5/8  หมู่ท่ี 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

5,865 0863563000223 หจ.นาชะอัง ออร์แกนิค โคโค่ ดีไลท์ 6/3/2563 1,000,000       10414 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน

มะพร้าว

73/2  หมู่ท่ี 8 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

5,866 0863563000240 หจ.เพ็ชร์ไพฑูรย์ก่อสร้าง 19/3/2563 1,000,000       11041 การผลิต  ขายน้ าด่ืม 47/1  หมู่ท่ี 8 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

5,867 0865563000250 บจ.เวิลด์ไวด์วู้ด จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       46632 ค้าไม้อัด 149/41  หมู่ท่ี 11 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,868 0865563000373 บจ.ทีแอนด์จี พลาสติก จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าหลอดฟรีฟอร์มส าหรับ

งานเปาข้ึนรูปถังน้ า ขวดน้ า

1/10  หมู่ท่ี 1 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

5,869 0863563000282 หจ.ทองดีฟาร์มาซี 27/3/2563 1,000,000       47721 ขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและอ่ืนๆ

498/3  หมู่ท่ี 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

5,870 0865563000284 บจ.ทีเอเอ็ม ไทยฟรุ๊ต จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       46313 จ าหน่ายผลไม้แช่แข็ง 19  ซอย4 ถนนเขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

5,871 0865563000331 บจ.พีเอ็น อินเตอร์ ฟรุ๊ต จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการส่งออกผลไม้สดผลไม้แปร

รูปทุกชนิด

111  หมู่ท่ี 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

5,872 0865563000381 บจ.เอส ซี ซี  บ๊ิกซัพพลาย จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้าวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ือ

การเรียนการสอนทุกชนิด

563  หมู่ท่ี 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

5,873 0863563000266 หจ.สามล้าน วาย.ดี.ออยล์ 23/3/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ถ่านหิน

 ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน

และสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

24  หมู่บ้าน สามล้าน หมู่ท่ี 6 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

5,874 0865563000403 บจ.เพชรสุวรรณ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       10301 ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารแปรรูป 

กล้วยกรอบ

229  หมู่ท่ี 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

5,875 0865563000276 บจ.เมก้าซอฟท์ บิวต้ี จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 228/1  หมู่ท่ี 9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5,876 0863563000231 หจ.ศรายุทธก่อสร้างและไฟฟ้า 17/3/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 107  หมู่ท่ี 5 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

5,877 0865563000306 บจ.หิรัญวงศ์ ไบโอแมส จ ากัด 11/3/2563 1,000,000       02200 การสับ บดท าฝอยไม้ ปาล์มน้ ามัน และ

พืชผลทางการเกษตร

257  หมู่ท่ี 5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190

5,878 0865563000322 บจ.รตาโลจิสติกส์ จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่ง ธัญพิช แป้ง ทราย 

ถ่านหิน คอนกรีต รวมท้ังการขนส่งสินค้า

อ่ืนๆ ทางถนน

60/14  หมู่ท่ี 8 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

5,879 0865563000365 บจ.ฟราโก ซีอาร์อี จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

 ของท่ีระลึก ของฝาก เคร่ืองประดับ ภาย

ถ่าย กรอบรูป รวมถึงของท่ีระลึกท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด ทุกประเภท

25  หมู่ท่ี 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

5,880 0863563000207 หจ.เจเอสพี กรุ๊ป (2020) 5/3/2563 1,000,000       43120 รับเหมาถมท่ี 98/12  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

5,881 0863563000291 หจ.ไอรดา การโยธา 31/3/2563 500,000         43120 รับเหมาถมท่ี ปรับแต่งท่ี ถมดิน ขุดิน ปรับ

แต่งหนุ้าดิน ชุดลอกคูคลองหนองบึง และ

แหล่งน้ า

84/3  หมู่ท่ี 3 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

5,882 0863563000258 หจ.เทพพรการก่อสร้างแอนด์

เซอร์วิส

20/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2346  หมู่ท่ี 17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส
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5,883 0863563000215 หจ.เอ็นที เน็ตเวิร์ค แอนด์ เทเลโฟน 5/3/2563 200,000         62012 รับเดินสายระบบโทรศัพท์ 86/4  หมู่ท่ี 3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

5,884 0865563000314 บจ.จิรฎล จ ากัด 16/3/2563 200,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 44/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

5,885 0903563000796 หจ.อมรรัตน์ ย่ิงเจริญ 2/3/2563 5,000,000       47732 ประกอบธุรกิจการค้าเคร่ืองประดับทอง 

ทองค าแท่ง และทองรูปพรรณ พลอย 

อัญญมณีอ่ืนๆ

246/5  ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,886 0905563001549 บจ.กรีนพาวเวอร์โซลาร์ อี.เอ็น.จี 

2020 จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       27103 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายแผงโซล่า

เซลล์ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

8  ซอย15 (เพชรเกษม) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,887 0905563001778 บจ.เอปิโตรเล่ียม ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

17/3/2563 5,000,000       49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 65  หมู่ท่ี 4 ถนนภิรมย์ราษฎร์อุทิศ (ทุ่ง

ขาม)

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,888 0905563002022 บจ.เอส ซี แอล 2020 จ ากัด 27/3/2563 4,500,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานถนน 

ขุด ถม สร้าง ร้ือถอน และงานโยธาทุก

ประเภท

243/111  หมู่ท่ี 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,889 0905563001913 บจ.เซ็นเตอร์ สยาม พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

24/3/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นตัวแทน นายหน้า คนกลางในการซ้ือ

ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

16,18  ถนนโชติวิทยะกุล 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,890 0905563001671 บจ.ปันสุข 2020 จ ากัด 12/3/2563 3,000,000       46693 ประกอบกิจการ รับซ้ือ ขาย ยางพารา ท้ัง

ชนิดแผ่นและน้ านมยาง

153  หมู่ท่ี 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

5,891 0903563000869 หจ.นัธทวัฒน์ บิซิเนส เซ็นเตอร์ 4/3/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 178  หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

5,892 0903563000958 หจ.แม่ประดับ  ทรานสปอร์ต 16/3/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทาง

ถนน

41/17  ถนนชัย-เพชรมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,893 0905563001514 บจ.กานต์บุญ 63 จ ากัด 2/3/2563 2,000,000       47114 ประกอบกิจการจ าหน่ายของช าท้ังปลีก

และส่ง

56-58  ถนนรถไฟ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,894 0905563001638 บจ.อีอ๊อกซ์ (นนทบุรี) จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       85491 โรงเรียน สถาบันสอนภาษา 1  ถนนจะนะ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,895 0903563000982 หจ.เอส เอ็ม เอ็ม ย่ิงเจริญการช่าง 16/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 112/4  หมู่ท่ี 3 ถนนเฉลิมราษฎร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,896 0905563001654 บจ.จารุวรรณ เนิร์ซ แอต โฮม จ ากัด 9/3/2563 2,000,000       88901 การบริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพลภาพ 236/5  ถนนพลพิชัย 10 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,897 0903563000974 หจ.ยี เอ็นจิเนียร่ิง 16/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกประเภท

121/7  หมู่บ้าน ห้วยบอน หมู่ท่ี 2 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

5,898 0905563001689 บจ.วอเตอร์เทคช่ัน จ ากัด 13/3/2563 1,500,000       43221 ติดต้ังระบบประปา 40  หมู่ท่ี 4 ซอยหมู่บ้านโคลิน่า ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,899 0905563002065 บจ.เจ ซี ซี โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 30/3/2563 1,500,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เน้ือสัตว์

ทุกชนิด

11/5  หมู่ท่ี 8 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

5,900 0905563002090 บจ.วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่ จ ากัด 31/3/2563 1,300,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง 134  หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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5,901 0903563001075 หจ.บ้านระโนด 20/3/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สินค้าอุปโภคบริโภค

19/106  หมู่ท่ี 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,902 0905563001581 บจ.จัดเต็ม ครีเอทีฟ จ ากัด 5/3/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า รับท า

การตลาดออนไลน์ ครอบคลุมโซเชียล

เน็ตเวิร์คและเว็บไซต์คอนเทนท์ ทุกอย่าง

303/30  หมู่ท่ี 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,903 0905563002031 บจ.เอทีเอ็ม อีซ่ี จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย 122/82  หมู่ท่ี 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,904 0905563001859 บจ.อิงน้ า รีสอร์ท จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการบริการห้องพัก โรงแรม 60/2  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,905 0905563001948 บจ.รักษาความปลอดภัยสุทธิบุตร 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       80100 รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 56/2  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,906 0905563002006 บจ.ระฆังทอง การโยธา จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 220/1  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,907 0903563000800 หจ.อ ามร การประปา 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 14/2  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

5,908 0903563000834 หจ.ศ.วิศวกรรมก่อสร้างโยธา 3/3/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง 397/1  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,909 0903563000931 หจ.เอ็น.วาย. อินโนเวช่ัน 13/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 53  หมู่ท่ี 4 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,910 0903563000991 หจ.ทีภูผาเพชร การโยธา 17/3/2563 1,000,000       47525 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราย 6/1  หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,911 0903563001024 หจ.เอชเอ็ม นิวเมติกซัพพลาย 18/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์

อุตสาหกรรม

29  หมู่ท่ี 3 ซอยมุสลิม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,912 0903563001032 หจ.พรวรินทร์ 18/3/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ 

อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง ภายใต้ สตรอง

226  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,913 0903563001083 หจ.78 ซีเคียวริต้ีเน็ตเวิร์คโซลูช่ัน 24/3/2563 1,000,000       26303 ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ส่ือสารข้อมูล

ท่ีใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไป

ตามสายหรือออกอากาศ

342/2  หมู่บ้าน สุธาทิพย์ หมู่ท่ี 1 ถนน

เลียบคลองระบายน้ า ร.1

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,914 0903563001148 หจ.บีเอ็มเทคโนโลยี 31/3/2563 1,000,000       95110 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 61/27  ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,915 0905563001506 บจ.อะซิสเตอร์ จ ากัด 2/3/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลีนิคเวชกรรม คลีนิค

ท่ัวไป

309  ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,916 0905563001557 บจ.เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ 

จ ากัด

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 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       29109 ประกอบกิจการต่อด๊ัมรถยนต์ทุกชนิด 310  ถนนเลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,918 0905563001590 บจ.เอฟวี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ัง ป้ัมลม

 ป้ัมน้ า อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ

75  ถนนเลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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5,919 0905563001603 บจ.เดชา การก่อสร้าง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       43301 ออกแบบติดต้ัง แก้ไข งานฝ้าเพดานท้ัง

ภายนอกและภายในอาคาร ส านักงาน ทุก

ประเภท

111/110  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,920 0905563001611 บจ.สไมล์ แฮปป้ี จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน

โทรศัพท์ อุปกรณ์ส่ือสาร

55/3  ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,921 0905563001646 บจ.กันเองออฟฟิศ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       47612 จ าหน่ายเคร่ืองเขียน แบบเรียน 418-420  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,922 0905563001662 บจ.ภาสกร ทนายความ จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับปรึกษาข้อกฏหมาย 1828/54  หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีรา

เมศวร์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,923 0905563001697 บจ.เมด มอร์ ออร์ กรุ๊ป จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       47190 ค้าเสุ่ือผ้า กระเป๋า หมวก เนคไทและ

เคร่ืองอุปโภคอ่ืนทุกชนิด

15  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ช้ัน 1 ถนนกาญจนวณิชย์

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,924 0905563001719 บจ.เค.ดับบลิว. ครีเอทีฟ อินทิ

เกรช่ัน จ ากัด

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 จ ากัด

16/3/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

62/73  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,926 0905563001735 บจ.เมด มอร์ ออร์ เทค จ ากัด 16/3/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟแวร์ส าเร็จรูป 15  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ช้ัน 1 ถนนกาญจนวณิชย์

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,927 0905563001743 บจ.ส.ม่ันคง คอนสตรัคช่ัน(2020) 

จ ากัด

17/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 161/35  หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,928 0905563001751 บจ.ส.บัวทอง จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47524 ค้าหินดินทราย วัสดุก่อสร้าง 44  ซอย10 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,929 0905563001786 บจ.ดีดีพลัส ดิจิตอล จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       52292 ตัวแทนน าเข้าและส่งออก 101  ซอย5 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,930 0905563001794 บจ.ส านักกฏหมายประธาน พรหม

อ่อน จ ากัด

18/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมาย 121/7  ซอยกัลยาเทพ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,931 0905563001816 บจ.ดีวัน โปรเฟสช่ันแนล จ ากัด 19/3/2563 1,000,000       46691 ให้บริการเติมหมึก ระบบน้ าหมึก ผ้าหมึก 

และผงหมึก

91  ซอย10 ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,932 0905563001824 บจ.เทพศักด์ิดา ทนายความและ

ธุรกิจ จ ากัด

19/3/2563 1,000,000       69100 บริการด้านกฏหมาย 142  ถนนรัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,933 0905563001832 บจ.มาร์สอร์ท มี กรุ๊ป จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

โรงแรม

71/824  หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,934 0905563001841 บจ.ทามม่ี ทรานสปอร์ต จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 210/18  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

5,935 0905563001867 บจ.มะเจซทิค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       46109 ประกอบธุรกิจน าเข้าส่งออกสินค้าอุปโภค

บริโภค

256  หมู่ท่ี 1 ซอย41 ถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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5,936 0905563001875 บจ.แบล็ควู้ด เอนเนอร์จี จ ากัด 23/3/2563 1,000,000       46106 การขายส่งเช้ือเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

18  ถนนรวมใจ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,937 0905563001891 บจ.โปรสเปค เทคโนโลยี จ ากัด 24/3/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ไฮดรอลิค เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

181/26  หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,938 0905563001905 บจ.เอชคิว เคมีคัลส์ แอนด์ แมนู

แฟคเจอริง จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง 17  ซอย2 (คลองเรียน 2) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,939 0905563001930 บจ.แคทเฮ้าส์ หาดใหญ่ จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       47734 ซ้ือมาขายไปอุปกรณ์สัตว์เล้ียง 29/58  หมู่ท่ี 1 ซอยชัยชนะสงคราม ซอย

 1

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,940 0905563001956 บจ.เพ่ิมพรการก่อสร้าง จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       31009 ขายส่งขายปลีกเคร่ืองเรือนและเคร่ือง

ตกแต่งบ้าน

30  ซอยโรงอิฐ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,941 0905563002049 บจ.เอ็นริช ควอลิต้ี จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองพ่นและ

น้ ายาฆ่าเช้ือ

45/13  หมู่ท่ี 1 ถนนประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,942 0905563002057 บจ.ออลริช 999 จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าอาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง

54  หมู่ท่ี 1 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,943 0905563001964 บจ.บีแอลที โลจิสติกส์ (2020) 

จ ากัด

26/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 29/5  ซอยลอยเล่ือน ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

5,944 0905563001981 บจ.จะนะ พลาซ่า จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าซ้ือขาย

ท่ีดิน

16  หมู่ท่ี 1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

5,945 0903563000966 หจ.แฮปป้ีโซเชียล2558 16/3/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือขายโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

162  หมู่ท่ี 4 ถนนราษฎร์บ ารุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

5,946 0905563001531 บจ.เทอร์ไมท์ เซอร์วิส จ ากัด 3/3/2563 1,000,000       81293 กิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 70  หมู่ท่ี 5 ซอยบ่อโพธ์ิพัฒนา 3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

5,947 0905563002014 บจ.เซาเทิร์น แคปปิตอล จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       64929 การให้กู้ยืมเงิน 99/4  หมู่ท่ี 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

5,948 0903563001067 หจ.หลวงบ่าว ย่ิงเจริญ 19/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 418/7  หมู่ท่ี 1 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

5,949 0903563001091 หจ.เอสพี ก่อสร้างฟาร์ม 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 427  หมู่ท่ี 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

5,950 0905563001760 บจ.พินทุสร จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 730/14  หมู่ท่ี 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

5,951 0905563001972 บจ.เดือนตะวัน เฮ้าส์ จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 9/9  ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 7/2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

5,952 0905563002081 บจ.เอกพรสวัสด์ิ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       38213 ประกอบกิจการบ าบัดและการก าจัดของ

เสียท่ีไม่เป็นอันตราย

6/9  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

5,953 0903563001016 หจ.ญาชิตา โลจิสติกส์ 18/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 25/97  ถนนประชาช่ืน 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

5,954 0903563001041 หจ.ไฮโฮม ออนไลน์ 19/3/2563 1,000,000       47912 จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 18  ถนนโปะหมอร่วมใจ 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

5,955 0905563001620 บจ.มาวิน พรประธาน จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 299/2  ถนนสราญราษฎร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

5,956 0903563000923 หจ.พีไอเอสเอส เทเลคอม 13/3/2563 1,000,000       42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 56/3  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา 90270
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5,957 0905563001883 บจ.เกาะใหญ่ แกรนด์แคนย่อน 

จ ากัด

24/3/2563 1,000,000       77302 ประกอบกิจการบริการให้เช่าเรือพาย 83  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา 90270

5,958 0905563002073 บจ.โชทู  แฟช่ัน  สตูดิโอ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       47190 ขายปลีกเส่ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย 28/3  หมู่ท่ี 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

5,959 0903563000761 หจ.เค.ที.โอ เซ็นเตอร์ ซินซ์ 2020 2/3/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

29  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขม้ิน อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

5,960 0905563001999 บจ.สามก านันและเพ่ือน จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 99  หมู่ท่ี 5 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

5,961 0903563000826 หจ.ไอติมผัด สงขลา 2/3/2563 500,000         55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

239/65  หมู่ท่ี 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

5,962 0903563000940 หจ.ภัทรวัฒน์ รักษ์น้ า 13/3/2563 500,000         96309 บริการระบบประปา 744/67  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,963 0905563001701 บจ.มิสเทรส แกรนเดอร์ จ ากัด 13/3/2563 500,000         47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 642  หมู่ท่ี 5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,964 0903563000877 หจ.บุญสว่างการช่าง เซอร์วิส 4/3/2563 500,000         45202 ประกอบกิจการซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง

กระจกหน้าต่าง กันชน การพ่นสีและท าสี

50/2  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,965 0903563001059 หจ.เมทัลเวิร์ค แฟบริคเคช่ัน 19/3/2563 500,000         46599 ซ้ือขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 66/36  หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,966 0903563001121 หจ.ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตต้ิง 30/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 9  ถนนเรืองกูล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,967 0903563001130 หจ.ภัทริเซีย อินเตอร์เทรด 30/3/2563 500,000         47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 28/1  ซอยสาลี 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,968 0905563001522 บจ.เอ็มเจ.เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 2/3/2563 500,000         41002 ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 40/1  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,969 0903563000788 หจ.ประยูรพงศ์ ไบโอแมส 2/3/2563 500,000         20115 ประกอบกิจการผลิตถ่านประกอบอาหาร

ส าเร็จรูป

155  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

5,970 0903563000842 หจ.ขนมและข้าวบ้านปู 3/3/2563 500,000         10799 ผลิตและส่งออกและจ าหน่ายข้าวสาร 

อาหาร เคร่ืองด่ืม ทุกประเภท

45  หมู่ท่ี 2 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

5,971 0903563000893 หจ.เสง่ียม ออนทัวร์ 9/3/2563 500,000         49329 บริการด้านรถทัวร์ 2/1  หมู่ท่ี 9 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

5,972 0903563001113 หจ.เอ็ม.ที.พี ซิสเทม 27/3/2563 300,000         43210 ติดต้ังซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 10/1  หมู่ท่ี 2 ถนนหมู่บ้านเพ่ิมพูนธานี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,973 0905563001565 บจ.เพียว แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 4/3/2563 300,000         69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับการท าบัญชี 4  ถนนละม้ายสงเคราะห์ ซอย 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,974 0903563001008 หจ.มิมิมอเตอร์ไบค์ 2020 17/3/2563 200,000         77101 ให้เช่ารถมอเตอร์ไซส์ 160  ซอยไวยอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,975 0903563000851 หจ.ฮาล์ฟเฟรม โปรดักช่ัน เฮ้าส์ 4/3/2563 150,000         74200 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป 7/1  ซอยโสตถิพันธ์ ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

5,976 0903563001156 หจ.สมาร์ท เฮลต้ี 31/3/2563 100,000         47991 เป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่าง 220/1  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

5,977 0903563000770 หจ.พีพี เบเกอร่ี เฮ้าส์ 2/3/2563 100,000         10711 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนม เบ

เกอร่ี

183  ช้ันท่ี 2 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,978 0903563000818 หจ.มิรุคุติ 2/3/2563 100,000         56304 ประกอบกิจการจ าหน่าย-ปลีกส่ง 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมต่างๆ

294  ถนนทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,979 0903563000885 หจ.กิมหยงออนไลน์ 5/3/2563 100,000         47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า เคร่ือง

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  หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,981 0903563001105 หจ.ล้ีวงศ์ตระกูล 27/3/2563 100,000         46109 เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและ

ธุรกิจทุกประเภท

2  ซอยปุณณกัณฑ์-แสนสุข ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,982 0905563001921 บจ.เอ็มวายเอฟ(ไทยแลนด์) จ ากัด 24/3/2563 100,000         46694 ประกอบกิจการค้าบรรจุภัณฑ์ 347  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

5,983 0903563000915 หจ.สุพัฒวรัตน์ 12/3/2563 100,000         46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าค้า

ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่

ธุรกิจประกันภัย

164/2  หมู่ท่ี 14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

5,984 0905563001808 บจ.เอ็นทีพี พลาซ่า จ ากัด 19/3/2563 100,000         47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 40/2  หมู่ท่ี 5 ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330

5,985 0915563000143 บจ.บริหารสินทรัพย์ โปรฟิต พร็อพ

เพอร์ต้ี ลอว์ จ ากัด

26/3/2563 4,500,000       64991 ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอทรัพย์สิน

ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

121/19  ถนนสมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,986 0915563000119 บจ.แพสช่ัน แกสโตร จ ากัด 9/3/2563 4,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดุ่ืม 9  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,987 0913563000079 หจ.ปะลาวัน คอนสตรัคช่ัน 2/3/2563 2,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

13/4  ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,988 0915563000101 บจ.ซันเดย์มาร์ท จ ากัด 9/3/2563 2,500,000       47114 จ าหน่ายของช าท้ังปลีกและส่ง 276  หมู่ท่ี 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

5,989 0915563000127 บจ.ฟิวเจอร์ไทม์เทรดด้ิงเทคโนโลยี

 จ ากัด

12/3/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 84  ถนนสินีวิถี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,990 0915563000135 บจ.เอ็นอาร์ ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จ ากัด 25/3/2563 1,000,000       03219 ประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าทะเล 599  หมู่ท่ี 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,991 0915563000151 บจ.เอสเอสที.การาจ จ ากัด 31/3/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง

รถยนต์

870  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,992 0913563000095 หจ.สุนิสา ฟาร์ม ปุนยัง 20/3/2563 500,000         46900 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

ทางการเกษตร สัตว์น้ า และสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

95  ถนนยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,993 0913563000109 หจ.หลีเป๊ะ โมไบล์ 23/3/2563 500,000         47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร

โทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

ทุกชนิด

307/1  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,994 0913563000117 หจ.ป .นุส แอนด์ นนท์ มาร์เก็ต 

คอนเซสช่ัน

24/3/2563 500,000         47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม 61  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
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5,995 0913563000087 หจ.ฟ้าใส วอเตอร์ 5/3/2563 200,000         11041 การผลิตน้ าด่ืมบรรจุขวด หรือภาชนิดอ่ืน ๆ 343  หมู่ท่ี 2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

5,996 0925563000321 บจ.ไลออนส์ เทล ตรัง จ ากัด 30/3/2563 3,500,000       46102 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนน าเข้า ส่งออก

 จัดจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง อาหาร 

เคร่ืองด่ืมทุกรูปแบบทุกชนิด

50/7  หมู่ท่ี 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

5,997 0925563000313 บจ.ป.ปวิณณ์วิช อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 24/3/2563 3,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย สินค้าหรือบริการ

 โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

237  หมู่ท่ี 9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210

5,998 0923563000214 หจ.ลองบีชบังกะโลเกาะมุก 9/3/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการน าเท่ียว จัดทัวร์กรุ๊ปเหมา

 ส่วนตัวและองค์กรเป็นหมู่คณะ

62/2  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

5,999 0923563000184 หจ.มีตังค์สะดวกซัก 2/3/2563 1,000,000       96202 ประกอบกิจการบริการร้านสะดวกซักแบบ

หยอดเหรียญ

66/6-7  ถนนรัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,000 0923563000222 หจ.ปิยาธนาพัฒน์ 9/3/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก ไก่สด ลูกช้ิน 

ไส้กรอก หมูยอ และอาหารแปรรูป

19/2  ถนนรัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,001 0925563000232 บจ.อาร์ทเซเว่นมิวสิค จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท 

และให้ค าปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต และ

ละครเวที การแสดงต่าง ๆ

99/112  ถนนรัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,002 0925563000267 บจ.โฮมม่ี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายเคร่ืองอุปโภค บริโภค 20/64-65  ถนนท่ากลาง ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,003 0925563000283 บจ.ด๋ิมช็อป เงินล้าน 168 จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       47910 ประกอบกิจการขายเคร่ืองแต่งกาย เส้ือ 

รองเท้าเคร่ืองส าอาง ท้ังหน้าร้านและ

ออนไลน์

18/50  ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,004 0925563000291 บจ.โชคอภิลักษณ์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

218/4  หมู่ท่ี 5 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,005 0923563000249 หจ.พิพรรษภรณ์ พาณิชย์ 30/3/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

251/36  ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

6,006 0925563000259 บจ.กู๊ดรับเบอร์ครีเอช่ัน จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       22199 ประกอบกิจการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์

116  หมู่ท่ี 2 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

6,007 0925563000305 บจ.ศรีสุข คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

23/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 47/1  หมู่ท่ี 7 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

6,008 0925563000241 บจ.เคอาร์ดี พาราวู้ด จ ากัด 10/3/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการเล่ือยไม้ สับไม้ แปรรูปไม้ 

โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง และไม้สับ

16/5  หมู่ท่ี 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

6,009 0923563000206 หจ.รักภาษา เอ็ดดูเคช่ัน 5/3/2563 600,000         85499 การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา 88/4  ถนนพระราม6 ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,010 0923563000231 หจ.เอกฉัตร เซอร์วิส 27/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 3  หมู่ท่ี 1 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
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6,011 0925563000275 บจ.ดิ อีจิซ จ ากัด 12/3/2563 500,000         46441 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือทางการแพทย์ 251/30  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,012 0923563000192 หจ.ส.ช่างเหล็ก รุ่งเรืองทรัพย์ 2/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอาศัย

137/4  หมู่ท่ี 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170

6,013 0933563000176 หจ.ลานนา โฮมสเตย์ แอนด์ 

เรสเตอรองท์

19/3/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 212  หมู่ท่ี 6 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,014 0935563000275 บจ.ส สุกอินทร์ จ ากัด 3/3/2563 5,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ รวมท้ังเคร่ืองตกแต่งบ้านทุก

ชนิด

272  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,015 0933563000141 หจ.ซี แอนด์ อี คอนสตรัคท์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง

11/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 7/4  หมู่ท่ี 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,016 0933563000168 หจ.ทรัพย์ชูเชิด 19/3/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ภายในราชอาณาจักร

97/3  หมู่ท่ี 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

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

18/1  หมู่ท่ี 7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,018 0933563000214 หจ.เซฟเฮาส์พัทลุง รีสอร์ท 26/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 203  หมู่ท่ี 4 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,019 0935563000283 บจ.นาโนเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี อาหารส าหรับสัตว์

 ผงส าเร็จรูป

71/20  หมู่ท่ี 1 ต.ล าป า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,020 0935563000291 บจ.พีพี เลเบล พร้ินต้ิง จ ากัด 6/3/2563 1,000,000       18112 ประกอบกิจการบริการ จัดท า จัดพิมพ์

สต๊ิกเกอร์และฉลากสินค้า

300  หมู่ท่ี 7 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,021 0935563000330 บจ.พัทลุง กฎหมาย จ ากัด 27/3/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการทางด้านกฏหมาย บริการ

เป้นท่ีปปรึกษากฏหมาย รับซ้ือหน้ี รับโอน

หน้ี รวมท้ังสิทธิเรียกร้อง รับโอนสินทรัพย์

 ญซ่ึงเป็นหน้ีทุกประเภท

78/2  หมู่ท่ี 13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,022 0933563000184 หจ.คุณพร-ศรัณย์รัตน์ 19/3/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และ

ดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

289  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

6,023 0935563000305 บจ.แสนดี พัฒนาการ จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารบ้าน อาคาร

อพาร์ตเม้นต์ อาคารโรงแรม อาคาร

โรงงาน โกดังสินค้าและงานก่อสร้าง

190  หมู่ท่ี 3 บ้านบางหล่อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

6,024 0935563000313 บจ.แอล.เค. โฮม บิลด้ิง 63 จ ากัด 18/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร บ้านพัก

อาศัย ทุกชนิด

251  หมู่ท่ี 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6,025 0933563000133 หจ.ช.เอราวัลย์ วิศวการโยธา 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการด ถนน สะพาน เข่ือน

160/2  หมู่ท่ี 6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150

6,026 0935563000321 บจ.บัดด้ีโฮม ดีไซน์ แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

27/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

589/4  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

6,027 0933563000192 หจ.วัฒนสิทธ์ิ การช่าง 19/3/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 40/1  หมู่ท่ี 4 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,028 0933563000150 หจ.โชคทวีกิจการเกษตร 12/3/2563 500,000         46692 ประกอบกิจการจ าหน่าย ปุ๋ย อาหารสัตว์ 

เคมีภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ปศุสัตว์ 

อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6,029 0933563000117 หจ.เอส ซี โฟรเซ่น ฟู้ด 2/3/2563 300,000         46312 ประกอบกิจการค้า อาหารทะเลแช่แข็งทุก

ชนิด

182  ถนนราษฏร์ปราโมทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,030 0933563000222 หจ.เค้ก นู๋มิว 27/3/2563 100,000         47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 248  หมู่ท่ี 1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190

6,031 0933563000125 หจ.โฮมไอเดียส์ 2020 3/3/2563 50,000           31001 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 99  หมู่ท่ี 4 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150

6,032 0945563000151 บจ.ซันไชน์ เบรน จ ากัด 9/3/2563 9,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี 132/6  หมู่ท่ี 5 ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6,033 0945563000127 บจ.ทีซี แอดวานซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ 

จ ากัด

3/3/2563 5,000,000       47219 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าหัต

กรรมสินค้าพ้ืนเมืองทุกชนิ

117  ถนนฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6,034 0945563000178 บจ.อีสมัม2555 จ ากัด 26/3/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

ส าหรับผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม หนังศรีษะ 

โลช่ัน ครีม เซร่ัม เคร่ืองส าอางค์ เวช

ส าอางค์ท่ีมีประโยชน์และปลอดภัยต่อ

สุขภาพ

112,113  หมู่ท่ี 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6,035 0945563000186 บจ.นูทรีพลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 19  ถนนสันติสุข ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6,036 0945563000194 บจ.ไทยเวลเนส อินทิเกรทีฟ เมดิ

ซีน จ ากัด

30/3/2563 1,000,000       55101 ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทสุขภาพ 20/15  หมู่ท่ี 10 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6,037 0943563000133 หจ.เอ.เอส.เค.ที เอ็นจิเนียร่ิง 5/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 80/3  หมู่ท่ี 8 ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 94120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส
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6,038 0945563000143 บจ.เอฟ แอนด์ เอ็น การ์เม้นท์ 

จ ากัด

5/3/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการโรงงานผลิต ผ้า เส้ือผ้า

ส าเร็จรูปและเคร่ืองอุปโภคอ่ืน ทุกประเภท

5/2  หมู่ท่ี 1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 94120

6,039 0945563000135 บจ.อัฟรูซ กรุ๊ป จ ากัด 4/3/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการ ซ้ือ จ าหน่าย สินค้า

เกษตร กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงแปรรูป

สินค้าเกษตรทุกชนิด

234/10  หมู่ท่ี 3 ต.บางปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150

6,040 0943563000141 หจ.สลาม ทราเวล 17/3/2563 1,000,000       79120 บริการจัดทัวร์ท้ังในและต่างประเทศ 131/43  หมู่ท่ี 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

6,041 0945563000160 บจ.แอลพีที.โฮมเทรดด้ิง จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการซ้ือขายและจัดจ าหน่าย

วัสดุก่อสร้างของใช้ในบ้าน

52/1  หมู่ท่ี 5 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190

6,042 0943563000125 หจ.เกษมสุขการบัญชี 5/3/2563 200,000         69200 ประกอบกิจการบริการท าบัญชีและการ

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 ซ้ือ จ าหน่าย ของเก่า 

ทอง ทองเก่า และอัญมณีทุกชนิด

29  หมู่ท่ี 7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

6,044 0953563000184 หจ.สิมาพงศ์ 9/3/2563 2,800,000       56101 ร้านอาหาร 11  ซอย1 ถนนภิรมย์รัตน์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,045 0953563000192 หจ.ดับเบ้ิลยู. โปรเจคท์ 10/3/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการประมูลงานเพ่ือรับเหมา

ก่อสร้างทุกประเภท

2/75  ถนนเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,046 0955563000160 บจ.ไอแอนด์แอล เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด

10/3/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

5/5  หมู่ท่ี 11 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,047 0955563000143 บจ.วิสาหกิจชุมชนพลังงาน

สะอาดเบตง จ ากัด

3/3/2563 2,000,000       35101 ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจาก

เช้ือเพลิงต่างๆ

69/5  หมู่ท่ี 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110

6,048 0953563000206 หจ.พรชัย ออโต้ซาวด์ 25/3/2563 1,000,000       45201 ติดต้ังและจ าหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ 53  ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,049 0955563000151 บจ.ธนภัทรเมืองใหม่ (2020) จ ากัด 9/3/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง

เทคนิค

65  ซอยเย็นอากาศ2 ถนนอาคาร

สงเคราะห์

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,050 0955563000178 บจ.เรือนหัตถกรรม จ ากัด 12/3/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจการร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์

งานฝีมือคนไทยและของท่ีระลึก

148/25  หมู่ท่ี 6 ซอยพลายแก้ว ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,051 0955563000186 บจ.เคที วู๊ด (2020) จ ากัด 13/3/2563 1,000,000       02200 ประกอบกิจการ รับ ซ้ือ ขาย ไม้สับ ไม้

เล่ือย ข้ีเล่ือย ทุกชนิด

102/6  หมู่ท่ี 3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,052 0955563000194 บจ.เอสที อินสติงต์ กรุ๊ป จ ากัด 17/3/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก สินค้า

อุปโภคทุกประเภท อาทิ เคร่ืองเเต่งกาย 

เส้ือผ้ามือหน่ึง เเละเส้ือผ้ามือสอง

88  ถนนเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
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6,053 0955563000208 บจ.อะบิดมอร์ จ ากัด 20/3/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

39  ซอย4 ถนนหลังวัดเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,054 0955563000216 บจ.กู๊ดไลฟ์ เฮลธ์ เมดิแคร์ จ ากัด 30/3/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย รองเท้ารองเท้า

เฝือก แผ่นเสริมรองเท้า และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ทุกชนิด

65/8  หมู่ท่ี 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6,055 0963563000273 หจ.สุวารีโยธากิจ 27/3/2563 5,000,000       42901 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่ิง

อ านวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ

โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในน้ า

30/2  หมู่ท่ี 4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

6,056 0963563000281 หจ.ฮาฟีฟ โยธากิจ 31/3/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 9/1  หมู่ท่ี 4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

6,057 0963563000249 หจ.อิสตานา บิสซิเนส 17/3/2563 5,000,000       47300 สถานีบริการน้ ามัน 113/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

6,058 0963563000231 หจ.คู่ค้า 13/3/2563 4,000,000       53200 ประกอบกิจการรับส่งสินค้าและพัสดุ

ภัณฑ์ทุกชนิด

18  ซอย6(ถนนยะกัง 1) ถนนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,059 0963563000257 หจ.วีระศักด์ิ เทรดด้ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

18/3/2563 2,100,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

52/14  หมู่ท่ี 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,060 0963563000192 หจ.ส. ศิริรัตน์  การโยธา 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

101/2  หมู่ท่ี 3 ต.ล าภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,061 0963563000214 หจ.ดานีน พาณิชย์ 5/3/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออกสินค้าแม่

และเด็ก จ าพวก ผ้าอ้อมส าเร็จรูป และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับแม่และเด็กทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 8 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,062 0963563000265 หจ.ไอ คิส เซอร์วิส 24/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง 201/1  หมู่ท่ี 1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,063 0965563000143 บจ.ดีซีวี โกลบอล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

25/3/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าช้ินส่วนไก่สดแช่แข็ง

และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุกทุกชนิดท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ

246  ซอย8 ถนนประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

6,064 0963563000184 หจ.เกียรติชัย เอ็นจิเนียร่ิง 2/3/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกประเภท

14  หมู่ท่ี 7 ถนนเทศบาล 15 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

6,065 0963563000206 หจ.เจ.เจมส์.เอ็นเตอร์ไพรส์ 2/3/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบ

รักษาความปลอดภัย ติดต้ังระบบทุก

ประเภทของอาคาร

70/3  หมู่ท่ี 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

6,066 0963563000222 หจ.ธัญยธรณ์(11) 5/3/2563 250,000         46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 3  ถนนสฤษด์ิวงศ์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120


