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ไปรษณีย์

1 0105561197524 บจ.เจซีเค รัชดา โฮเทล จ ากัด 7/4/2563 1,040,000,000 55101 ประกอบกิจการโรงแรม บริการจัดการ

และพัฒนาโรงแรมท้ังอาคารท่ีพักอาศัย

18  อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2 0105560136254 บจ.วายแอนด์โอ จ ากัด 27/4/2563 200,000,000    56101 ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร 

บาร์ ไนท์คลับ เพ่ือจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

7-7/2  ช้ัน 1  ซอยเย็นจิต 2 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3 0745535000136 บจ.สุวรรณเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 1/4/2563 200,000,000    45101 ประกอบกิจการค้า ผลิต น าเข้า และ

ส่งออก รถยนตื รถจักรยานยนต์ รวมท้ัง

ช้ินส่วนอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์

537  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

4 0105549101920 บจ.สวนสาทร (ประเทศไทย) จ ากัด 30/4/2563 122,651,600    66193 ประกอบธุรกิจในประเทศใด ๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการดูแลจัดการทรัพย์สินการ

บริหารสินทรัพย์ ฯ

66/173  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 2 

(พาสุข) ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

5 0105554130690 บจ.นิปปอน สตีล นิชชิน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

28/4/2563 77,000,000      46621 ประกอบกิจการค้า สเตนเลส สตีล 

ผลิตภัณฑ์สเตนเลส สตีลและเศษช้ินส่วนส

เตนเลส สตีล ทุกชนิด

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส 

ยูนิต6 ช้ันท่ี 35 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

6 0105532050677 บจ.เชียงแสนแลนด์ จ ากัด 29/4/2563 75,000,000      68102 ถือครองพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 21/11,21/13  อาคารไทยวา 1 ช้ัน 6 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

7 0125558007680 บจ.ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

23/4/2563 50,000,000      58202 พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ การแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และขายตรง

9 ช้ัน 3  ซอยรามอินทรา 5 แยก 15 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

8 0105547127841 บจ.คริสตัลเจด ราเมน เส่ียวหลง

เปา (ประเทศไทย) จ ากัด

28/4/2563 28,000,000      68103 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ช้ัน 21 ห้อง เอ 1

 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

9 0105554039102 บจ.หลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 

ทิสโก้ จ ากัด

24/4/2563 25,000,000      70209 ท่ีปรึกษาการลงทุน 48/9 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 5 โซนเอ 

ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

10 0105553099934 บจ.เซกิซุย เคมิคอล (ประเทศไทย)

 จ ากัด

28/4/2563 20,000,000      46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา

จัดซ้ือและจ าหน่าย สินค้า วัตถุดิบและ

ช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรม

968 ช้ัน 12  อาคารอ้ือจือเหลียง ถนน

พระรามท่ี 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

11 0105557182496 บจ.เคแอล แอสเสท 2557 จ ากัด 22/4/2563 20,000,000      55101 การจัดท่ีพักแรมให้เช่ารายวันรายสัปดาห์

รายเดือนโรงแรมรีสอร์ทห้องชุด

14 ซอยปุณณวิถี 43 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

12 0205541002336 บจ.มอนทาน่า โฮลด้ิง จ ากัด 28/4/2563 20,000,000      46433 จ าหน่ายรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา และชุด

กีฬา

12,14 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นิติบุคคลเลิกเดือนเมษายน 2563

ท่ัวประเทศ
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13 0105539071599 บจ.น ากิจรุ่ง จ ากัด 2/4/2563 18,000,000      46109 นายหน้า ตัวแทนท่ัวไป 2/1  ซอยท่าข้าม 5 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

14 0105557152538 บจ.พีบีบีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 3/4/2563 16,000,000      46321 ขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และไม่มี

แอลกอฮอล์ อาหาร

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

15 0105543102789 บจ.เอ.ซี.ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 20/4/2563 15,000,000      45101 ขายรถยนต์ และให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา

รถยนต์

4/1548 หมู่ท่ี 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

16 0105550075023 บจ.บูส แบงกอก จ ากัด 13/4/2563 10,000,000      93299 ประกอบกิจการรับจัดกิจกรรมความ

บันเทิงอ่ืน ๆ รับจัดกิจกรรม สัมมนา งาน

สังสรรค์

301/190 ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2-17 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

17 0105557161219 บจ.เจเอฟอี เคอร่ี โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

9/4/2563 10,000,000      52291 บริหาร จัดการ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับ

การจัดเก็บและขนส่งเหล็ก

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ช้ัน 7 ห้อง 

701 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

18 0105560016909 บจ.ไทย เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน

 แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

1/4/2563 10,000,000      23941 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายซีเมนต์ 

และสินค้าวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร

518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 9 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

19 0105560017867 บจ.กรีน อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลล

อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด

1/4/2563 10,000,000      23941 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายซีเมนต์ 

และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร

84  ซอยเพ่ิมสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

20 0105559131171 บจ.เจ.ดี. พาวเวอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

30/4/2563 8,100,000       70209 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ช้ัน 21 ยูนิต

 7 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

21 0105556187362 บจ.เดชีลี (ประเทศไทย) จ ากัด 17/4/2563 6,000,000       46443 น าเข้าและขายเคร่ืองส าอาง 444 ช้ัน 8 โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส ถนน

พญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

22 0103549028929 หจ.แลนด์ แอนด์ ทรี 3/4/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีดิน 

อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง

3797/5 ตรอกนอกเขต ถนนตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

23 0105535028117 บจ.นีโอพร้ินต้ิง จ ากัด 15/4/2563 5,000,000       18119 รับพิมพ์ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด 14/104 หมู่ท่ี 6 ซอยวัจนะ ถนน

ดาวคะนอง-จอมทอง

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

24 0105537007915 บจ.อีเอ็มซี พาวเออร์ เนท ซีสเทมซ์

 เซอร์วิสเซส จ ากัด

7/4/2563 5,000,000       47593 รับเหมาก่อสร้าง ซ้ือขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 60 ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

25 0105541066793 บจ.พัฒนาเพ่ือชีวิตและสังคม จ ากัด 3/4/2563 5,000,000       70209 เพ่ือรับเป็นท่ีปรึกษางานวิจัยทางด้าน

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

1/2/4 ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

26 0105541070405 บจ.ซัคเซส แพลน คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

17/4/2563 5,000,000       85500 ให้ค าปรึกษา แนะแนวเร่ืองการศึกษาต่อ

ต่างประเทศรวมท้ังหาสถานท่ีเรียนและท่ี

พักอาศัยในต่างประเทศ

571  อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 9  

ห้องเลขท่ี 9005 ซอยสุขุมวิท 31 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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27 0105546073739 บจ.เย นึง โกย ซิล จ ากัด 24/4/2563 5,000,000       85491 โรงเรียนสอนภาษา 32/28 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ยูนิต บี โซน เอ ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

28 0105548078231 บจ.เซ็นทูร่ี เทรด อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

23/4/2563 5,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าไม้แปรรูป ไม้อัด 360 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

29 0105549125195 บจ.เดอะ วิธธิ ไอเดีย จ ากัด 24/4/2563 5,000,000       43120 รับจ้างขนหิน ดิน ทราย และถมปรับพ้ืนท่ี 

รับเหมา ตัก ขุด ถ่ายเท เคล่ือนย้ายหิน 

ดินทราย ถ่านหิน แร่ธาตุ

476 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

30 0105556169500 บจ.เมอร์คิวร่ี เรียล เอสเตท จ ากัด 1/4/2563 5,000,000       68102 การด าเนินการให้เช่า การขายและซ้ือ

อสังหาริมทรัพยื

22 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 6 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

31 0105557168671 บจ.ซี เอ็น ซี คอฟฟ่ี จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       46318 ประกอบกิจการการค้ากาแฟ 196 ซอยรามค าแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

32 0105559020558 บจ.สตราเจน ฟาร์มา (ประเทศไทย)

 จ ากัด

30/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ยา 

ผลิตภัณฑ์ เทคโนชีวภาพ อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ เคร่ืองส าอาง

191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 17 ห้อง 

1701 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

33 0105560016585 บจ.ไซเนอร์จี ซิกส์ จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       64309 บริการการโอนเงินออนไลน์ 1  ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

34 0105560070903 บจ.เมลิออร์ เทค จ ากัด 9/4/2563 5,000,000       62012 รับจ้าง ผลิต พัฒนา ให้ค าปรึกษาติดต้ัง 

ซอฟแวร์ส าหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์

21/88 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

35 0105560182329 บจ.ซันไชน์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

8/4/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย แปรรูป

 ส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 

Module) ระบบพลังงาน

67  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

36 0105561028111 บจ.มูรติ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 15/4/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการซ้ือขายเหล็ก เหล็กเส้น 

เหล็กรูปพรรณ

1/3  ซอยรามอินทรา 58 แยก 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

37 0105561162895 บจ.สยามพีเทคออยล์ จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       46612 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงปิ

โตเลียม

291/141  ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

38 0105561167862 บจ.ซิกเนเจอร์สยาม จ ากัด 30/4/2563 5,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการและดูแล

ตลาด

278/32  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

39 0105561175946 บจ.สยาม คริปโท (ประเทศไทย) 

จ ากัด

7/4/2563 5,000,000       64991 ประกอบกิจการบริการระบบเสนอขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์

449/307  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

40 0105562017694 บจ.อาร์พีซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 2/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 93  ซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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รหัส

ไปรษณีย์

41 0105562027509 บจ.สกายไลท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด

23/4/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 9/9  ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

42 0105562100699 บจ.โลนลีเดวิล จ ากัด 14/4/2563 5,000,000       58132 ประกอบกิจการค้า ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับผู้รับสาร

3850  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

43 0105562207205 บจ.ดีดี เจแปน เอเจนซ่ี จ ากัด 7/4/2563 5,000,000       79909 ประกอบกิจการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในประเทศและต่างประเทศ

35/5-7  อาคารโคเมท ออฟฟิศ  ห้องเลขท่ี

 207 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

44 0103558023497 หจ.ภัควลัญช์ อินเตอร์เนช่ันแนล 13/4/2563 4,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ทางด้านการจ าหน่าย 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้า

เบ็ดเตล็ด

1469 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

45 0105558144652 บจ.ดี ดี ฟัน (ประเทศไทย) จ ากัด 23/4/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ท่ีดิน รถ

29/69  ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-12 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

46 0105559191352 บจ.โบรกเกอร์ โซลูช่ัน คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

14/4/2563 4,000,000       62023 ประกอบกิจการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ 986/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

47 0105560189366 บจ.ริวนาเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 29/4/2563 4,000,000       56101 ร้านอาหาร 71/1  ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

48 0105561084231 บจ.ห่ายโถวเจีย อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

24/4/2563 4,000,000       68201 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นนายหน้า ซ้ือ 

ขาย อสังหาริมทรัพย์

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

49 0105562017929 บจ.วอเซน จ ากัด 2/4/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค อาหารเสริม ของกินเล่น

39/199  หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

50 0105562112964 บจ.ไทย ชุ่นตง โลจิสติกส์ จ ากัด 28/4/2563 4,000,000       52292 บริการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าระหว่าง

ประเทศตามพิธีศุลกากร

567/67  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

51 0105562193611 บจ.วัน มายด์ อิน (ไทยแลนด์) จ ากัด 9/4/2563 4,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการขอวีซ่าและ

ใบอนุญาตท างาน แนะน าให้ค าปรึกษา 

จัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศ

343  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

52 0105563019232 บจ.โนเบิล หินอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ จ ากัด

24/4/2563 4,000,000       07291 การท าเหมืองสินแร่ดีบุก 119  อาคารบีไอเอส ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 2

ดี28 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

53 0103539000649 หจ.เอส.เอส.พี. มอเตอร์ 3/4/2563 3,500,000       33141 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมมอเตอร์ ติดต้ัง

ระบบควบคุมไฟฟ้ารวมท้ังติดต้ังระบบก า

จักน้ าเสียทุกประเภท

161 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 ถนนราม

อินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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รหัส
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54 0105557100325 บจ.ไทย เว็บ มีเดีย จ ากัด 29/4/2563 3,065,000       73101 ให้บริการด้านส่ือดิจิตอล (ดิจิตอล มีเดีย) 

การจัดท าเว็ปไซต์

571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ยูนิตท่ี 4-5

 ช้ัน 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

55 0103534013122 หจ.ศิริเกษมสตีลอิมปอร์ต 27/4/2563 3,000,000       47521 ประกอบกิจการซ้ือขายเคร่ืองเหล็กต่าง ๆ 60/1 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

56 0103559016702 หจ.ธีรเมธ เทรดด้ิง 29/4/2563 3,000,000       47190 จ าหน่าย สินค้า บริโภค อุปโภค 42/39 หมู่ท่ี 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

57 0105544093741 บจ.ไดนามิค โปรเจคท์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

7/4/2563 3,000,000       41002 บริการรับจ้างท าของ และรับเหมาก่อสร้าง

อาคารบ้านเรื

1213/378 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

58 0105549118733 บจ.ไทยสถาปัตย์ และ ก่อสร้าง 

จ ากัด

24/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ราชการ

184/3 ซอยประชาช่ืน 37 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

59 0105553052598 บจ.สินธุรกิจ จ ากัด 16/4/2563 3,000,000       64929 ประกอบกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการให้กู้ยืม

เงินนอกระบบธนาคาร การให้บริการ

สินเช่ือประเภทต่าง ๆ

1 ซอยวัฒนานิเวศน์2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

60 0105553096749 บจ.ซี ดับบลิว อี นิว อลิอันซ์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

8/4/2563 3,000,000       77109 ประกอบกิจการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ 109 อาคารซีซีที ช้ัน 3 ห้อง 3 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

61 0105554119190 บจ.เจ.ซี. คอนซัลต้ิง เอเชีย จ ากัด 24/4/2563 3,000,000       62022 บริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า

ปัญหาเก่ียวกับข้อมูลทางเทคโนโลยี

19/140  อาคารสุขุมวิท สวีท ซอยสุขุมวิท

 13 (แสงจันทร์)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

62 0105560025568 บจ.เนช่ัน เบอร์ร่ี จ ากัด 22/4/2563 3,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า เป็นนายหน้า ตัวแทน 

ผู้รับเหมา การจัดเก็บผลไม้ พืชสวน พืชไร่ 

ผลไม้ป่า และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ

16/67  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

63 0105560072582 บจ.บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 20/4/2563 3,000,000       22220 ประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดน้ า

พลาสติก เคร่ืองใช้พลาสติก รวมถึงบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก

23 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

64 0105562139536 บจ.เฟรท ล้ิงค์ จ ากัด 22/4/2563 3,000,000       52292 ประกอบกิจการ สนับสนุน ประสานงาน 

และบริหาร สินค้า ส่งออกสินค้า เป็น

ตัวแทนออกของตามพิธีการศุลกากร

507/321  อาคารเฟรทล้ิงค์ส หมู่บ้าน 

นครไทย ซอย4 ซอยสาธุประดิษฐ์ 31 

ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

65 0103543024409 หจ.พลอยสยามเทรดด้ิง 9/4/2563 2,800,000       32113 ประกอบกิจการรับจ้างเจียรนัยพลอย 29/125 ซอยต้นไทร ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

66 0105559182965 บจ.ลัคบ้าน99 จ ากัด 24/4/2563 2,500,000       47524 จ าหน่าย ติดต้ัง หลังคา วัสดุทุกประเภท 937 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ซอยพัฒนาการ

 74

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

67 0103494001447 หจ.เค่ียงเฮง 13/4/2563 2,200,000       10419 โรงงานสะกัดน้ ามันถ่ัวลิสง 1554 ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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68 0105542057046 บจ.แซทเทลโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 9/4/2563 2,200,000       66301 ลงทุนเรือนหุ้นในบริษัทอ่ืน ๆ 464/111  หมู่บ้าน พร้อมพัฒน์ กรีนโนวา 

รามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา

แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

69 0103555015035 หจ.อัล คูไบซ่ี 17/4/2563 2,000,000       47219 ขายปลีกอาหารแห้ง 154/6 อาคารชุดเฟิร์ส ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 2 

ซอยสุขุมวิท1 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

70 0103561016161 หจ.เอ็นพีสเตลลา 21/4/2563 2,000,000       56302 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ อาหารว่าง เบเกอร่ี

ทุกชนิด

115/16  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

71 0105532026598 บจ.โพธ์ิพัฒนา 89 จ ากัด 17/4/2563 2,000,000       96305 รับบริการนวดแผนโบราณและขายอาหาร

เคร่ืองด่ืม

301  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

72 0105547125601 บจ.เค.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด 22/4/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

772 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

73 0105556121345 บจ.อาร์.เอ.ดี. (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/4/2563 2,000,000       71201 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ วิจัย 

วิเคราะห์ รายงานผล เก่ียวกับสินค้าต่างๆ

525/18 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

74 0105557077862 บจ.เอ.พี. ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัล

แทนต์ จ ากัด

13/4/2563 2,000,000       58202 จัดท า ออกแบบ ซอฟแวร์ แอปพิลเคช่ัน

ส าหรับโทรศัพย์มือถือ คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

18/261  ซอยคู้บอน 27 แยก 35 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

75 0105558054734 บจ.วันฮันเดร็ด อีสท์ คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

27/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการธุรกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ันท่ี 31 

ห้องเลขท่ี 3101 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

76 0105558104740 บจ.คชาวุฒิ เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด 16/4/2563 2,000,000       27102 ออกแบบผลิตจ าหน่ายซ่อมบ ารุงรักษา

ให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึงการติตต้ัง

ด้านแรงสูง-ต่ า

1/2 ซอยคุ้มเกล้า 15 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

77 0105559035946 บจ.การ์ดิเน่ียพรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 7/4/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย จัดสรรท่ีดิน และเป็นนายหน้าท่ีดิน 99/276  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 

(เบญจมิตร)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

78 0105559102767 บจ.ไชน่า ไลท์ อินดัสทรี จ ากัด 13/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 43 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

79 0105559134090 บจ.อาติเกียนี จ ากัด 7/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 44 ซอยโกสุมรวมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

80 0105560003157 บจ.อินโฟริช (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/4/2563 2,000,000       1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ช้ัน P ห้อง P01 ซอย

สุขุมวิท 25

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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81 0105560052964 บจ.ซีนิธ พรีเมียร์ จ ากัด 28/4/2563 2,000,000       47739 ประกอบกิจการน าเข้ามาซ้ือมาขายไป

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์กู้ภัย

 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด

49/162  ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 17 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

82 0105560088730 บจ.คาร์ท แบลนช์ จ ากัด 10/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการท่ีปรีกษาด้าน

ธุรกิจ

1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

83 0105561137009 บจ.แสตมป์ เซอร์วิส จ ากัด 14/4/2563 2,000,000       81210 การบริการท าความสะอาดท่ัวไปของตัว

อาคาร

166/656  ซอยพหลโยธิน 52แยก11-1(

ม.ณัฐกานต์)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

84 0105561154043 บจ.แพชช่ัน บิลเดอร์ จ ากัด 23/4/2563 2,000,000       73102 ประกอบกิจการให้บริการ เช่า ซ้ือโฆษณา

ในรูปแบบต่างๆ

15  ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-5 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

85 0105561184902 บจ.ยูโรฟ จ ากัด 9/4/2563 2,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ในการขายหรือ

บริการด้านการเดินทาง การท่องเท่ียว การ

จัดหาพาหนะและท่ีพักแรม

431/4  อาคารชุดสาธรเพลส ถนนกรุง

ธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

86 0115560011397 บจ.ยามเย็น จ ากัด 28/4/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

2046/47  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

87 0103541002262 หจ.เอกรุ่งโรจน์เมททัล 28/4/2563 1,500,000       46622 ขายส่ง-ปลีกเหล็กทุชนิด 209/1-3 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

88 0103554071586 หจ.เจ.เจ.ออโต้ กรุ๊ป 27/4/2563 1,000,000       45101 ซ้ือขายรถยนต์ 15 ซอยสุขาภิบาล 2 แยก 15 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

89 0103555048626 หจ.บุญเต็ม ฟิกซ์แอนด์ลิสซ่ิง 28/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม

รถยนต์ทุกชนิด

1 ซอยรามอินทรา 117 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

90 0103560008360 หจ.ม่ันคง อพาร์ตเมนต์ 28/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า ท่ีอยู่อาศัย สถาน

บ าบัดเพ่ือสุขภาพ

92  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 13 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

91 0103561001067 หจ.โอเคดี อินเตอร์ซัพพลาย 17/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

ยาง ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ถุงมือทุกชนิด

28/468  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

92 0103561001989 หจ.สกาย อิงค์ ดีไซน์ 9/4/2563 1,000,000       13132 ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ สกรีน 

ปัก เส้ือผ้า และสินค้าอ่ืนๆทุกชนิด

1/20 ซอยซอยเสรีไทย 38 แยก 12 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

93 0103561016811 หจ.ทีเอสอาร์ 22 1/4/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกเน้ือสัตว์

ช าแหละและสินค้าการเกษตร

297/198  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

94 0103562018079 หจ.ออลดีเอ็น 8/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ตกแต่ง

 บ้าน อาคาร คอนโด อสังหาริมทรัพย์ทุก

ประเภท

281  ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

95 0105529031900 บจ.ก.ฮะฮวดการยนต์ จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       45301 จ าหน่ายส่ง-ปลีกอะไหล่รถยนต์ 527  ถนนมหาไชย แขวงส าราญ

ราษฎร์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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96 0105535040877 บจ.อู่รุ่งเรืองบริการ 1992 จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมแซมเคาะพ่นสี

และซ่อมแซม

135/1 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

97 0105535080411 บจ.ที-บล๊อค จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       23951 ผลิตและจ าหน่ายส่งผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 102 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

98 0105536135723 บจ.ตระกูลจันทร์ ปิโตรเลียม จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       47300 ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการน้ ามัน ค้า

อาหารสด แ

95/79 หมู่ท่ี 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

99 0105537053755 บจ.ปาล์มม่า จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       43301 รับจ้างตกแต่งภายในอาคาร 91  ซอยเสรีไทย 63 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

100 0105543094000 บจ.สามชัย พรีเมียร์ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       68102 การซ้ือ-ขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรวมท้ัง 1888 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

101 0105549010291 บจ.พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและ

ฝึกอบรม จ ากัด

16/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการฝึกอบรม ทางด้าน

บัญชี

59/275 หมู่ท่ี 2 ซอย12 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

102 0105549123371 บจ.สวีท เมมโมรี ทราเวิล จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว การน า

เท่ียว ตัวแทนการน าเท่ียว

2/65 ซอยช่างอากาศอุทิศ8 แยก1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

103 0105551054089 บจ.เอส เอส เอ ซิสเท็มส์ โซลูช่ัน 

จ ากัด

30/4/2563 1,000,000       47411 การขายปลีกอุปกรณ์และเคร่ืองใช้

ส านักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อะไหล่ท่ี

เก่ียวข้องและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

511/98-99 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

104 0105551061409 บจ.เอ็กซ์เซลเลนท์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

30/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

61/492 ซอยประชาร่วมใจ 31 ถนน

ประชาร่วมใจ

แขวงทรายกอง

ดินใต้

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

105 0105551094528 บจ.วา วา ฮอลิเดย์ จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการน าเท่ียว จอง

โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหารท่ัวประเทศ

252/17  ซอยโรงเรียนเพชรบุรี ถนน

เพชรบุรี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

106 0105552079271 บจ.หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการค้าส่ิงพิมพ์ ค้าหนังสือพิมพ์ 44/30-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

107 0105553048388 บจ.เจริญ รวมช่างวิศวกรรม จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

14 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-8 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

108 0105554057275 บจ.เดียร์ แพลเน็ต จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของสินค้าต่าง ๆ

53/54 ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ 6/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

109 0105554064611 บจ.สุธิกุล จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       52292 บริการอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวเน่ืองการขนส่ง 34 ซอยอ่อนนุช 80 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

110 0105554077357 บจ.ส านักกฎหมายจตุพล จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับว่าความท่ัว

ราชอาณาจักร รับบริหารจัดการหน้ี 

แนะน าด้านกฏหมาย

5 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

111 0105554156265 บจ.พอทออฟโกลด์ จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       46492 เพชร พลอย 130/3  ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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112 0105555002083 บจ.ไทย ซากุระ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

16/4/2563 1,000,000       46319 จ าหน่ายอาหารเสริมและเวชส าอาง ปลีก

และส่ง

91/103 ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

113 0105555043031 บจ.นิซู เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) 

จ ากัด

13/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบธุรกิจบริการ เป็นตัวแทนรับ-ส่ง 

สินค้าท่ัวไปตามความต้องการของลูกค้า

1240/15 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

114 0105555086686 บจ.ก่ิงก้านใบ มาเก็ทต้ิง จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       66222 นายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภท เว้นประกันภัย 

หลักทรัพย์ หาสมาชิกให้สมาคม

144  ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

115 0105555130898 บจ.เบสท์ บิวต้ี ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46443 น าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย์

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

งาม

476/6-7 ช้ัน 3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

116 0105556176565 บจ.ไตรจิตอล จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ เป็น ออกแบบ วางระบบ 

และติดต้ัง กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ช้ันท่ี 27 ถนน

สาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

117 0105556184975 บจ.พรบุญขนส่ง จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       49323 รับจ้างขนส่งสินค้าภายในประเทศ 429/12 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

118 0105556188393 บจ.เอ็มจี พุทธพาณิชย์  จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       52241 ประกอบการงานบริการ ขนถ่ายสินค้า 241/84 ซอยลาดพร้าว122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

119 0105557064221 บจ.โอที แทรเวล จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียว 

และผู้จัดน าเท่ียว จ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

ส ารองห้องพัก

158/77 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

120 0105557081011 บจ.ณปภาณ์ บ้ิวต้ีฟูล จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน าเข้า

ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครีมบ ารุงผิว

 ยาสระผม ครีมทาหน้า ครีมกันแดด

151/875 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

121 0105557152392 บจ.กริตย กรุ๊ป จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       46109 เป็นตัวแทน นายหน้า ในการจ าหน่าย

สินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

48 ซอยบรมราชชนนี 55 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

122 0105557161553 บจ.เอสเควี เทค จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจการ ผลิต ออกแบบ และติดต้ัง

 ผนังห้องเย็น

20 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 32 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

123 0105557178821 บจ.สุพรรณี ฟู้ดส์ จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการ

เกษตร และสัตว์มีชีวิต โดยได้รับ

ค่าตอบแทน

21 ซอยพหลโยธิน ซอย 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

124 0105558029667 บจ.สยาม ซีวีด  จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       03219 ประกอบกิจการเพาะเล้ียงสาหร่ายทะเล

สัตว์ทะเลและส่ิงมีชีวิตในทะเล

100/308 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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125 0105558040229 บจ.กานวิดา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ากัด

27/4/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการค้าชาท้ังในรูปของผลิต

ทางการเกษตรท่ียังไม่ได้ผ่านการแปรรูป

และผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการแปรรูป

188/195 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

126 0105558093128 บจ.ทีเอฟ ทเวนต้ีโฟร์ จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 79/4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

127 0105558141343 บจ.ไฮ ช๊อปป้ิง โฮม จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภค 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

128 0105559029148 บจ.พรอสเปอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เด็คคอเรช่ัน จ ากัด

30/4/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังผ้าม่าน

 มู่ล่ี วองเปเปอร์ อุปกรณ์ผ้าม่าน ทุกชนิด

51/133 ซอยรามค าแหง 96 ถนน

รามค าแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

129 0105559064156 บจ.เซย์ย่า เอสเธติก จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       96104 สถาบันเสริมความงามแบบครบวงจร สปา 

รับปรึกษาความงาม

55  อาคารซีคอนสแควร์  ห้องเลขท่ี บี

0036 ช้ัน บี1 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

130 0105559082855 บจ.บิวโฮมบอนด์ เทคโนโลยี  จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการค้า หลอดไฟ รีโมต ปล๊ักไฟ

 ม่านไฟฟ้า และเคร่ืองไฟฟ้า

221/51 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

131 0105559102805 บจ.ไทยโบทานิค คอร์ปอเรท จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์ท้ังชนิดเคมีภัณฑ์ ยา และสมุนไพร ท่ี

ใช้ท ายาไทยแผนโบราณ

5/1 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

132 0105559110557 บจ.พี.พี.ออพพิวเล้นซ์ จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เคร่ืองมือแพทย์ทุกชนิดท้ังขายปลีกและ

ขายส่ง

930 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

133 0105559113076 บจ.รอยัล ริช จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46493 ขายส่งเคร่ืองหนัง-เคร่ืองใช้ส าหรับการ

เดินทาง

257 ซอยนนทรี 14 แยก 5 (นนทรีเรซิ

เดนท์)

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

134 0105559118108 บจ.กัณฑ์ณิชา ฟลอริช จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจกาขายส่งผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

5/6 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

135 0105559123721 บจ.คอสเมติก บิวท์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ท้ังชนิด

เคมีภัณฑ์ ยา และสมุนไพร

5/8 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

136 0105559142921 บจ.มนูญ เว็ทพลัส จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการค้ายาสัตว์ ผลิตภัณฑ์

สุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ อาหารเสริม

ส าหรับสัตว์

1242 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

137 0105559151466 บจ.สตูดิโอ แอค ออฟ ไคนด์เนส 

จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       74101 บริการออกแบบตกแต่งภายใน และงาน

ออกแบบเก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร

ประเภทต่างๆ

394  ซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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138 0105559185247 บจ.พีทีดี อินโนเวช่ัน จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งอก จ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป 

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

11 ซอยนาคนิวาส 15 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

139 0105559189170 บจ.เพียงพอใจ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       68104 ให้เช่าห้องประชุม พ้ืนท่ี เพ่ือท ากิจกรรม 

จัดสัมมนา

152/560  อาคารบี ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท 

ช้ันท่ี 8  ห้องเลขท่ี 560 ถนนรามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

140 0105559198071 บจ.เอฟฟ่ีเพาเวอร์ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       46521 น าเข้า เป็นตัวแทนจ าน่ายอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกประเภทและให้

ค าปรึกษาวางระบบไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง

31 ซอยเอกชัย 94 แยก 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

141 0105560016291 บจ.ปาป๊า เลิฟส์ ไลฟ์ จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       10799 ผลิต และจ าหน่าย อาหารส าเร็จรูป 

อาหารก่ึงส าเร็จรูป อาหารเพ่ือสุขภาพ รวม

ไปถึงเคร่ืองอุปโภค

88/7 ตรอกว่ิงวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

142 0105560016925 บจ.ซันวาร์ด - ไทย เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ท้ังหมดท้ังในประเทศและต่างประเทศ

84  ซอยเพ่ิมสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

143 0105560029342 บจ.ช้างพุทธวรรณ อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด

20/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์

 ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป

27  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

144 0105560035181 บจ.ธวัลรัตน์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต 

จ ากัด

24/4/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

ทางการเกษตร

47/252 หมู่ท่ี 4 ซอย 1/14 หมู่บ้านสินทวี

การ์เด้นท์ 1/2 ถนนพระราม 2

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

145 0105560055033 บจ.บ้านเอกมัย จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       73101 ให้บริการส่ือโฆษณาทุกชนิด ให้เช่า เช่า

พ้ืนท่ีติดต้ังป้ายโฆษณา หรือส่ือโฆษณาทุก

ประเภทแบบออนไลน์

9/325  หมู่ท่ี 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

146 0105560075280 บจ.เจทูเอ โฮลด้ิง จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการทางรับท าบัญชี 

วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

1  อาคารกลาส์ เฮ้าส์ ช้ันท่ี พี ซอยสุขุมวิท

 25

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

147 0105560076634 บจ.จรวดจ้ าม่ า จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับเขียนแบบ ออกแบบ 

และตกแต่งอาคารทุกชนิด

35/8  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

148 0105560080534 บจ.เฟอร์ลอง ไลฟ์ จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ดุ

แลสุขภาพ

300/107  ซอยลาดพร้าว 84(สังคมสง

เคราหะ์ใต้ 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

149 0105560096015 บจ.เอิร์ทเอ็นบียอนด์ จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       62023 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์และการจัดการส่ิงอ านวย

ความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

112/9  ซอย20 มิถุนา 11 แยก 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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150 0105560110506 บจ.แม๊กซ์พาวเวอร์ โฮลด้ิง จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       16220 การผลิตโครงสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างและ

เคร่ืองประกอบอาคาร

1484/3  ซอยสุขุมวิท 48/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

151 0105560118604 บจ.เจซี เมดิเทค จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการด้านน าเข้าและจ าหน่าย

ด้านยา เคร่ืองส าอางค์ และผลิตภัณฑ์ดูแล

รักษาบ ารุงผิวหนัง

18/7  ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 ถนน

สุขุมวิท 77

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

152 0105560119350 บจ.70 สตูดิโอ จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       93299 ประกอบกิจการให้บริการห้องซ้อมดนตรี 133,135 สวนหลวง สแควร์  ซอยสวน

หลวง 1 (จุฬา 16)

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

153 0105560126381 บจ.อะโทม่ี วัฒนา เจทู จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน าและให้บริการฝึกอบรมเก่ียวกับ

การบ ารุงรักษา สุขภาพ ความงาม

45  ซอยสุขุมวิท  23 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

154 0105560128952 บจ.ออลเซ็ท จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการจัดหา ออกแบบ ผลิต 

จ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์ เคร่ืองจักรและ

โครงการทางด้านวิทญาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

100/308  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

155 0105560137404 บจ.ทีซีเอ็น อินเตอร์ บิวต้ี จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการเคมีวัตถุดิบท่ีใช้ในกิจการ

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงแต่งท่ีใช้ในการ

ผลิตอาหาร สีผสมอาหาร หัวน้ าเช่ือผสม

อาหาร หัวน้ าหอมผสมเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิด

34  ซอยบางขุนเทียน 1/1(หมู่บ้านบริติช 

เพลส)

แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

156 0105560159122 บจ.เดฟท์ซัน บอน จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช

ในการก่อสร้างทุกชนิด

121  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

157 0105560170142 บจ.เวท เทอร์มินอล จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก และ

จ าหน่าย ยา และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ 

วิตามิน อาหารเสริม รวมไปถึงอุปกรณ์ของ

ใช้ส าหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์เก่ีบกับสัตว์

99/751  ซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

158 0105560172463 บจ.แอทชา เจดา จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการให้บริการจัดหาสินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

481/9  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

159 0105560184551 บจ.เก้า โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สัตว์น้ าและอาหารทะเลแช่แข็ง

327/6  ถนนไทยรามัญ แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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160 0105560203903 บจ.พราว โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า 

ซ้ือ ขายให้เช่า ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้าน

อาคาร

5/278  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

161 0105560218633 บจ.วอเตอร์ โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

9/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาท่ีดินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการตาม

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจน้ า

34/62  หมู่บ้าน The connect 27 ซอย

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

162 0105561017402 บจ.โอเคเกรท โกลฟส์ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       47190 ขายส่งสินค้าในครัวเรือน 28/468  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

163 0105561022244 บจ.โจแอนนา คอสเมติค วิลล่า 

จ ากัด

8/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

28/475  ศุภาลัยเวลลิงตัน  ถนนเทียม

ร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

164 0105561023569 บจ.เจ๊ด เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ 

จ ากัด

10/4/2563 1,000,000       31009 ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ รวมท้ัง

รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ ท่ีท าจาก ไม้ เหล็ก

 สแตนเลส และจากวัสดุอ่ืน

128/122  ซอยรามค าแหง 24 (หมู่บ้าน

เสรี)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

165 0105561027416 บจ.ซีเอสเอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่าย 

สัญญาณกันขโมยทุกระบบ ใช้ส าหรับ

บ้านพักอาศัย อาคารส านักงาน ประกอบ

กิจการจ าหน่าย และติดต้ังกล้อวงจรปิด

19/10  ซอยหัวหมาก 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

166 0105561036920 บจ.เอ็มเอ็ม เวนเจอร์ คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

3/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

ให้ค าปรึกษาและจัดหาแหล่งเงินทุน

518/5  อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ช้ัน 11 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

167 0105561067825 บจ.ไทย ฮอนเนอริส จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์

189/6  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

168 0105561072543 บจ.เอเช่ียน ฟินเทค จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       45101 ขายปลีก ขายส่ง รถยนต์ และ 

รถจักรยานยนต์

254/14  ซอยรามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

169 0105561081984 บจ.ออล สตาร์ ไฟท์ จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       93191 ประกอบกิจการ การจัดการแข่งขันชกมวย

 การต่อสู้ การประกวด และการแข่งขัน

กีฬากลางแจ้งและกีฬาในร่ม

2441/44  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

170 0105561091092 บจ.มายด์มาร์เก็ตกรุ๊ป จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

43/32  ซอยลาดพร้าว 63 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

171 0105561124471 บจ.เดอะ หลุยส์ บีเคเค จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       56101 ให้บริการด้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ 56  ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

172 0105561131566 บจ.เรนเดียร์ โกลเด้น จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       23923 การผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ร้านขายปลีก 

อุปกรณ์การวางท่อและเคร่ืองสุขภัณฑ์

225  ซอยรามค าแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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173 0105561137661 บจ.ซัพพลายเชนเซ็นเตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 56/12  ซอยฟูศักด์ิ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

174 0105561163972 บจ.เค.เวสท์(เน็ด) จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       71101 รับบริการด้านออกแบบ สถาปัตยกรรม 

ตกแต่งภายใน

455/46  ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

175 0105561200827 บจ.นครชัย กิจการ จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่และ

ช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นตัวแทนหรือ

นายหน้าจ าหน่ายอะไหล่

2/51  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ

ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

176 0105561205471 บจ.เจเค โคเรีย บิวต้ี จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมความ

งามทุกประเภท

98/209  หมู่บ้าน กลางเมืองพระราม 9-

รามค าแหง ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 

1)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

177 0105562001089 บจ.อีซ่ี-ล้ิงค์ มาสเตอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

28/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น 

ซ้ือขายบ้านและท่ีดินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

33/11  ซอยบางกระด่ี 16 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

178 0105562021365 บจ.หน่ึงหกแปด แลนด์มาร์คบิวต้ี 

จ ากัด

20/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าท่ัวไป ผ่าน

ระบบออนไลน์ ท้ังปลีกและส่ง

201/305  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 

4-12(ม.อรุณนิเวศน์)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

179 0105562036559 บจ.อาร์คาเซีย เจมส์ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองประดับจากอัญ

มณีและโลหะมีค่า

99/111  หมู่ท่ี 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

180 0105562047461 บจ.โมลโต้ ริคโค่ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการจ าหน่าย นาฬิกา และ

อุปกรณ์ช้ินส่วนต่างๆ

99/111  หมู่ท่ี 19 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

181 0105562049090 บจ.คาร์บอน แฮท จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และพัฒนาซอฟต์แวร์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703(ซิต้ี 6) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

182 0105562072237 บจ.เอ็นลาร์จ โซลูช่ัน จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับบริการให้ค าปรึกษา

การพัฒนาองค์กร และบริหารจัดการท่ี

เก่ียวข้องทรัพยากรมนุษย์

24  ซอยหมู๋บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

183 0105562083654 บจ.อัลติเมท โกรท ออฟ ซัคเซส 

จ ากัด

8/4/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดการสัมมนา ฝึกอบรม 

จัดท าหลักสูตรการศึกษา

103/5  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

184 0105562084154 บจ.อินทู สปอต จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการบริการรับโปรโมทเว็บไซต์

 บริการรับท าตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร

901/1634  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

185 0105562084286 บจ.ดีเอส นัมเบอร์วัน ออยล์ จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 362  ซอยรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

186 0105562086866 บจ.สายรุ้ง ทัวร์ ดิเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

27/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว ให้ค าปรึกษา

แนะน าเก่ียวกับการท่องเท่ียวท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

246/14  ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

187 0105562087391 บจ.มิลเล่ียนแนร์ เมคเกอร์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน 

และท่ีปรึกษาการเงิน การวางแผนทาง

การเงิน

92/126  หมู่บ้าน วรารมย์ พรีเม่ียม จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

188 0105562110228 บจ.พีแอล จอย จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการด้านการท าการตลาด

ออนไลน์ผ่านระบอินเตอร์เน็ตหรือ

ออนไลน์มาร็เก็ตต้ิง

932  ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

189 0105562144611 บจ.บิมิ พรีมฟู้ดส์ จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 129/64  หมู่บ้าน ทรัพย์หม่ืนแสน ซอยนว

มินทร์ 163

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

190 0105562146346 บจ.เป้งเจ๊ียบ เทรดด้ิง จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ขายส่ง ขายปลีก 

สินค้าอุปโภคบริโภค

134  ซอยพระนคเรศ แขวงมหาพฤฒา

ราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

191 0105562154861 บจ.เฮิร์บฟู้ดส์ ครีเอช่ัน จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       10619 ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารทุกชนิดทุกประเภท

49/362  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

192 0105562161060 บจ.2พีเอส เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

7/4/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายอะไหล่

รถเครน รถบรรทุก

6  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 5 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

193 0105562162121 บจ.เอ็ม.อี.ซี.  เพาเวอร์  เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

24/4/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า 105  ซอยสะแกงาม 35/2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

194 0105562177098 บจ.คราฟท์ แอนด์ โซล จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม 115  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 9 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

195 0105563024945 บจ.อีควอไลเซอร์ จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

34  ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

196 0135562003341 บจ.เอิร์ธนูทริช่ัน จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองด่ืม อาหาร และ เคร่ืองบริโภคอ่ืน

9/8  ซอยเพชรบุรี 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

197 0135562018305 บจ.กมลกิจ ค้าไม้ จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการ รับซ้ือ จ าหน่าย เสาเข็ม

และค้าไม้ทุกชนิด

178/2  ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

198 0745560003836 บจ.อิเลคทริค แอนด์ ไปป์ไลน์ จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ ติดต้ัง รับเหมา ก่อสร้าง 

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบลม ระบบ

แก๊ส

98/48  หมู่บ้าน พรีเม่ียม เพลส ถนนโพธ์ิ

แก้ว

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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199 0103561008509 หจ.ศักดาวิศวกรรมโยธา 20/4/2563 700,000          41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 1  ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

200 0103532003855 หจ.แบล็ค แอนด์ ไวท์ สปอร์ต 22/4/2563 500,000          46433 จ าหน่ายปลีกอุปกรณ์กีฬาและรับจ้าง 1194/2-3 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

201 0103550031601 หจ.หม่ันเพ็งยังพาณิชย์ 16/4/2563 500,000          46639 ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้าง 94/4 หมู่ท่ี 2 ซอยโกสุมรวมใจ 7 ถนน

วิภาวดีรังสิต

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

202 0103556053275 หจ.ประวิทย์ กรุ๊ป 30/4/2563 500,000          18119 ประกิบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ 

ฯลฯ

128/125 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 แยก 

7 ถนนพระรามท่ี 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

203 0103561002438 หจ.พรหมภัสสร บอด้ีบิวต้ี 27/4/2563 500,000          96104 ธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพและความงาม 369/1  ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

204 0103563001048 หจ.มนชยา เนอร์สซ่ิง โฮม 23/4/2563 500,000          87100 ประกอบกิจการศูนย์ดูแลผู้ป่วยไข้ ผู้ป่วย

ระยะพักฟ้ืน ผู้สูงอายุ และคนชรา

55  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

205 0105545012515 บจ.แอสเซท พาวเวอร์ จ ากัด 13/4/2563 500,000          68104 เช่าอสังหาริมทรัพย์ 2 ซอยลาดปลาเค้า 70 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

206 0105546044992 บจ.พี.เจ.แลนด์สเคป จ ากัด 15/4/2563 500,000          68102 การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือ

หาก าไร

11/22 หมู่ท่ี 3 ซอยบึงทอง ถนนสุขาภิบาล

 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

207 0105548002979 บจ.พี เอส เค ท่ีปรึกษา จ ากัด 13/4/2563 500,000          69200 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาทางบัญชี 653 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

208 0105550032600 บจ.เธียรธร  จ ากัด 24/4/2563 500,000          71101 ประกอบกิจการ ออกแบบ เขียนแบบ 

ประมาณการราคา ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง

ทุกชนิด

1/118 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

209 0105552100114 บจ.มาร์เก็ต คอมพาส จ ากัด 17/4/2563 500,000          45401 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออกจ าหน่าย

รถจักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง

111/10 หมู่17 ถนนสวนผัก แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

210 0105556124671 บจ.พงศ์นริศร์ เพรส จ ากัด 17/4/2563 500,000          18119 ประกอบกิจการรับท าส่ิงพิมพ์และ

ออกแบบส่ิงพิมพ์ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 

โฆษณา

1730/364 หมู่บ้านพฤกษา 61 ซอยเพชร

เกษม63

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

211 0105558140541 บจ.พี เอ็น พี พรีเม่ียม โซลูช่ัน จ ากัด 13/4/2563 500,000          20232 ประอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

52/126 ซอยวัดเวฬุวนาราม 17 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

212 0105562159642 บจ.ดี-ริช ครีเอท แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

23/4/2563 500,000          14120 การตัดเย็บเส้ือผ้าตามส่ังของลูกค้า 229/142  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ บางแค 

ซอยกาญจนาภิเษก 005/1

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

213 0102554000106 หส.อนุกูล อลูมีเนียม 22/4/2563 300,000          25119 ผลิตงานอลูมีเนียมและโลหะ 16,18 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

214 0102558000054 หส.ซิงคูล่าร์ เทคโนโลยีส์ 2/4/2563 300,000          72109 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า

88/182 หมู่บ้านชวนช่ืนวัชรพล ซอยราม

อินทรา 65 แยก 8 ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

215 0103560006936 หจ.โปรกรีน มาสเตอร์ 28/4/2563 300,000          82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดง

สินค้า

199/78  หมู่บ้าน กลางเมือง ลาดพร้าว-

โชคชัย 4 หมู่ท่ี 14 ถนนลาดพร้าว-วังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

216 0103562000579 หจ.ท็อป เมด ซัพพลาย 30/4/2563 300,000          47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

901/312  อาคารยูนิโดคอนโด 

ซอยจรัญสนิตวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิตวงศ์

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

217 0105554151981 บจ.วาย เค พี เอส จ ากัด 8/4/2563 300,000          69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชีให้ค าท่ีปรึกษา

ด้านภาษีและบริการด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

13/921 อาคารอัสมาแมนช่ัน ช้ันท่ี 1 ห้อง

 104,105 ซอยนวมินทร์ 69 ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

218 0105561009221 บจ.แชมเปญ ซูเปอร์โนวา ฟู้ด 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

14/4/2563 300,000          56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

3656/50  อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16 

ถนนพระรามส่ี

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

219 0102514000636 หส.เจริญอิลาสติค 1/4/2563 240,000          22199 ผลิตแถบยางอีลาสติก 99/49 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210

220 0103534015249 หจ.โอ.เค.โฮมโปรดักส์ 16/4/2563 100,000          43303 รับจ้างตกแต่งภายใน 79/606  ซอยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

221 0103547013193 หจ.ธนัท เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส 30/4/2563 100,000          46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

49/385 หมู่ท่ี 4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

222 0103560009161 หจ.เดอะ อินฟลูเอนซ์ 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ให้เช่า ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

1/85  หมู่บ้าน คาซ่าเลเจ้นด์ เกษตรนวมิ

นทร์ ซอยรามอินทรา 14 แยก 11/1 ถนน

รามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

223 0103560013282 หจ.โมเดิร์น อินเทค 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ให้เช่า พัฒนา ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

42  ซอยลาดปลาเค้า 32 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

224 0103560013304 หจ.ทิงค์ อีคอมเมิร์ส 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ให้เช่า พัฒนา ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

259/65  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รามอินทรา 

พระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 30

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

225 0103560014351 หจ.อีคอมเมิร์ส อะบิลิต้ี 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ซ่อมบ ารุง พัฒนา อุปกณณ์อิเล็กทรอนิกส์

129  ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

226 0103560014360 หจ.เอบีซี อีคอมเมิร์ส 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย

ซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

259/65  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รามอินทรา-

พระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 

ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

227 0103560014378 หจ.อินฟอร์เมช่ัน ซินเนอจ้ี 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ให้เช่า พัฒนา ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

129  ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
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228 0103560014386 หจ.ฮัลโหล มายคอม 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ังจ าหน่าย 

ให้เช่า พัฒนา ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

152  ซอยลาดปลาเค้า 42 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

229 0103560014637 หจ.ท๊อป โฟน ไอที 24/4/2563 100,000          43210 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

ให้เช่า พัฒนา ซ่อมบ ารุง และอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์

16/4  ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

230 0103562007344 หจ.นิวเวฟ  คอมมูนิเคช่ัน 3/4/2563 30,000           73102 กิจกรรมของตัวแทนขายส่ือโฆษณา 99/156  หมู่บ้าน ร่วมสุขวิลล่า หมู่ท่ี 2 

ซอยสายไหม 22 ถนนสายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

231 0103562010477 หจ.ดี มีตังค์ 7/4/2563 30,000           69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

71/19  ซอยสามวา21 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

232 0105554131165 บจ.ออนไลน์ สมาร์ท เพย์ จ ากัด 14/4/2563 20,000,000      47912 ขายสินค้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ ทุกชนิด 

ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ออนไลน์

115/20  หมู่ท่ี 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

233 0105531028104 บจ.เอส.เอส.ซี.เรียลเอสเตท จ ากัด 3/4/2563 10,000,000      68102 ค้าอสังหาริมทรัพย์ 2/9  หมู่ท่ี 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

234 0115560012458 บจ.คอสเมติกส์ แลบแฟค จ ากัด 15/4/2563 10,000,000      20232 โรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์

499/26 หมู่ท่ี 13 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

235 0103557018627 หจ.สุรางรัตน์ เทรดด้ิง 17/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

39/195 หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

236 0115545004407 บจ.ธัญสินี อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

ปอร์ต จ ากัด

28/4/2563 1,000,000       52292 ให้บริการออกสินค้า,ตัวแทนในการผ่านพิธี

ศุลกากร

1524/124 หมู่ท่ี 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

237 0115554009734 บจ.เคทีวี ซัพพลายส์ จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์

149/460 หมู่ท่ี 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

238 0115557017444 บจ.เชิงชายตระกูล จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       82302 การจัดงานแสดงสินค้า 83/467 หมู่ท่ี 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

239 0115561013148 บจ.อดาไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้าและ

ส่งออก เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อาหาร

เสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก

63/50  หมู่ท่ี 1 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

240 0115561022325 บจ.เอ็มเอส ไลน์ จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังวางไลน์

การผลิต

1399/45  ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270
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241 0115554007561 บจ.บี เอ็น เค (สมุทรปราการ) จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการท าการส่ังซ้ือและจ าหน่าย

เคร่ืองโทรศัพท์

111/58 หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้า โครงการ 9 เฟส

 6 หมู่ท่ี 4 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์

ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

242 0115558010028 บจ.วาย.โอ.ไอ. คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคาร 247/176 หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

243 0115563002101 บจ.รวยโคตรโคตร จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป นม นมผง 

อาหารเสริม ผ้าอ้อม(แพนเพิส)ส าหรับเด็ก

และผู้ใหญ่

97/57  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

244 0115560011079 บจ.ดร.โอ คอสเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 474/10  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

245 0115560018197 บจ.พี เค แอนด์ วี วัสดุก่อสร้าง 

จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี เคร่ืองมือทาสี 

เคร่ืองตกแต่งอาคารทุกชนิด

789/20  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

246 0113562003136 หจ.ฐากร เอลลิเวเตอร์ 9/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการเป็นผู้จ าหน่ายลิฟท์

อุปกรณ์อะไหล่ท่ีใช้ในการติดต้ังลิฟท์

85/24  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

247 0115536002456 บจ.พงศวรรณค้าวัสดุภัณฑ์ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       47524 ขายวัสดุก่อสร้าง 60-60/4 หมู่ท่ี 5 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

248 0115557013457 บจ.ท็อปริชกรุ๊ป จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 68/24 หมู่ท่ี 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

249 0115558011351 บจ.บีเจ เซฟ แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

8/4/2563 1,000,000       46599 จัดจ าหน่ายตู้นิรภัยบานประตูนิรภัยและ

งานบริการจัดส่งติดต้ังขนย้ายซ่อมและ

อุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัย

40/136 หมู่ท่ี 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

250 0115561014489 บจ.สิวา เซอร์วิส จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 98/28  หมู่ท่ี 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

251 0115562012773 บจ.เฮดแบงเกอร์ จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการระบบเคร่ืองเสียง 112/241  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

252 0115562015420 บจ.ดวงเกษม แอนด์ พีรพันธ์ 

รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต จ ากัด

21/4/2563 1,000,000       79120 บริการน าเท่ียวทุกชนิด 58  หมู่ท่ี 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

253 0115563002062 บจ.อีซีโอ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีมีตารางเวลา 299/53  หมู่บ้าน กัสโต้-ก่ิงแก้วสุวรรณภูมิ

 หมู่ท่ี 14 ซอยก่ิงแก้ว 37/5 ถนนก่ิงแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

254 0245555000446 บจ.เอ็น-เกีย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการรับออกแบบและสร้าง

เคร่ืองจักรทุกประเภท

99/140 เอ หมู่ท่ี 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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255 0303555004082 หจ.สินธีรเดช 3/4/2563 500,000          43210 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ า ติดต้ังหม้อ

แปลง เดินสายไฟฟ้าภายในโรงงานและ

17 หมู่ท่ี 6 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

256 0113544004312 หจ.สุภาพร ทรานสปอร์ต 17/4/2563 300,000          49329 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 16/153 หมู่ท่ี 10 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

257 0103549016190 หจ.เอ.เอ็ม.พร้ินท์ 29/4/2563 300,000          18121 ประกอบกิจการรับออกแบบ ส่ือ ส่ิงพิมพ์ 

และรับพิมพ์ซิลด์สกรีนลงบนวัตถุทุก

ประเภท

496/11 หมู่ท่ี 2 ซอยประชาอุทิศ 90 

ถนนประชาอุทิศ ร.พ.ช.

ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

258 0113560003996 หจ.เอ็น เค ทรู ดีเวลล็อปเม้นท์ 1/4/2563 300,000          46109 เป็นตัวแทนและนายหน้า 50/255  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

259 0113557003620 หจ.เจแปน นัมเบอร์วัน 21/4/2563 200,000          79110 ประกอบธุรกิจการจัดหรือให้บริการ

อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

สถานท่ีพัก

23/331 หมู่ท่ี 2 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

260 0105550053615 บจ.ส านักข่าว ที - นิวส์ จ ากัด 28/4/2563 20,000,000      63912 ประกอบกิจการส านักข่าว 206  ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

261 0105552071891 บจ.ซ้งโภชนา (แจ้งวัฒนะ) จ ากัด 29/4/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ให้บริการ

อาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าอัดลม น้ าผลไม้ สุรา 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และอ่ืนๆ

111/188  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

262 0105547161241 บจ.ทัสโก้เวิลด์ไวด์ จ ากัด 7/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการ เป็นท่ีปรึกษา รับ

ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าในการจัดการ

ให้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

14/1365 หมู่ท่ี 13 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

263 0125557023703 บจ.สแตนด์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 27/4/2563 2,000,000       38300 ประกอบกิจการโรงงาน คัด แยก บด อัด 

ย่อย หลอม เศษกระดาษ เศษไม้ เศ๋เหล็ก 

เศษพลาสติก เศษโลหะ อโลหะทุกชนิ

100/1479 หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

264 0123551004039 หจ.ราชพฤกษ์ ค้าข้าว 14/4/2563 2,000,000       46201 ประกอบกิจการค้าข้าวทุกชนิดท้ังใน

ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

62/1 หมู่ท่ี 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

265 0123535003635 หจ.สมใจประเสริฐขนส่ง 27/4/2563 1,000,000       49339 รับจ้างขนส่ง 67/5 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

266 0125558010664 บจ.ลีโอเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

3/4/2563 1,000,000       62022 ให้บริการ ให้ค าปรึกษา พัฒนาและเขียน

เว็บไซต์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

296/81 หมู่ท่ี 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

267 0105556173302 บจ.ทูพี นิมิตรใหม่ แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด

3/4/2563 1,000,000       73101 รับจ้างท าป้ายโฆษณา และส่ิงพิมพ์ 14/26  หมู่ท่ี 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

268 0125543001095 บจ.เด็นท์แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการคลีนิคทันตกรรม และ

ศูนย์ทันตกรรมครบวบจร

495 อาคาร92 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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269 0125560031428 บจ.คนส าคัญ จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       88909 ประกอบธุรกิจทุกประเภทเพ่ือการพัฒนา

สังคม (Social Enterprise) ด้วยการ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนคนดี จัดอบรม

 จัดออแกไนซ์ และโปรโมทสินค้า

216/68  ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

270 0125561031499 บจ.โซลิดไลฟ์ พลัส จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการเคร่ืองออกก าลัง

กายทุกชนิด และสถานท่ีส าหรับออกก าลัง

กาย

89/50  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

271 0125562014547 บจ.ณัฐฏิการ์ จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการค้าขายเฟรนไซส์กาแฟ 90/1389  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

272 0125563000809 บจ.เคลียร์ เอเอ็มที แมนเนจเม้นท์ 

จ ากัด

20/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการท่ีปรึกษา ส ารวจ ออกแบบ

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ 

ระบบสุขาฯ

55/119  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

273 0123548002772 หจ.ส.สมัยการช่าง 13/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังแผน

อลูมิเนียม โครงเหล็ก ประตู หน้าต่าง มุ้ง

ลวด

41/6 หมู่ท่ี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

274 0123558002384 หจ.กรีนมัม 17/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการค้า ผลิต น าเข้า ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

509 หมู่ท่ี 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

275 0123560003805 หจ.ซุปเปอร์ทรัพย์ มาร์เก็ตต้ิง 

โซลูช่ัน

17/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ พัฒนา 

เว็บไซต์

57/392  หมู่ท่ี 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

276 0105556010802 บจ.อาร์โค่ ไอริส จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดท าอีเว้นท์ งานด้าน

การตลาด ส่ือประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา

ทุกชนิด

61/7  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 12 หมู่ท่ี 1 

ซอยวัดศรีประวัติ ถนนกาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

277 0123550027621 หจ.รวมค้าวัสดุภัณฑ์ 30/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุก่อสร้างทุก

ประเภท รวมท้ังอะไหล่ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

23/22 หมู่ท่ี 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

278 0123562001362 หจ.อริส เทรดด้ิง 2019 10/4/2563 1,000,000       47595 ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง 69/46  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

279 0123551007241 หจ.เอส เค เอส ค้าวัสดุก่อสร้าง 21/4/2563 500,000          46639 ขายส่งวักสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่าง

ทุกประเภท สี เคร่ืองมือทาสี

211/64 หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

280 0123559004348 หจ.245 ดีไซน์ 15/4/2563 500,000          47530 จ าหน่ายผ้าม่าน จ าหน่ายอุปกรณ์ติดตต้ัง

ผ้าม่านทุกประเภท

90/36 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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281 0123560005018 หจ.เอส เค อุตสาหกรรม การเกษตร 16/4/2563 250,000          46530 การขายเคร่ืองอัด ผสมเช้ือ อบก้อน ตีก้อน

เห็ด หม้อต้ม เคร่ืองจักรและเคร่ืองทุ่นแรง

ทางการเกษตรทุกชนิด

190/203  หมู่บ้าน เอดรีม หมู่ท่ี 7 ซอย8 

ถนนสวนผัก 32

ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

282 0103514009499 หจ.ภัตตาคารริมฝ่ัง 9/4/2563 200,000          56101 ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 ซอยประชาราษฎร์ 21 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

283 0123560000229 หจ.ณ จันทร์สวย 356 15/4/2563 200,000          96104 ประกอบกิจการให้บริการนวดหน้า 46/775 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

284 0123557000477 หจ.โพธ์ิชู เอ็นเตอร์ไพรส์ 29/4/2563 200,000          47991 เป็นนายหน้า ตัวแทน ธุรกิจขายตรง เป็น

ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคของ

บริษัทขายตรง

6/2 หมู่ท่ี 7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

285 0123549003292 หจ.ส านักพิมพ์บรรณฎา 17/4/2563 100,000          18119 รับจ้างพิมพ์หนังสือ 49/10 ซอยพิบูลสงคราม 24 ถนนพิบูล

สงคราม

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

286 0123562002610 หจ.เพลย์แอนด์จอย (ประเทศไทย) 7/4/2563 100,000          47721 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่ายผลิตภัรฑ์

เพ่ือสุขภาพทางเพศ

122/45  หมู่บ้าน เจ้าพระยาทาวน์ หมู่ท่ี 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

287 0125562022639 บจ.สมาร์ท บิสกิตซ์ จ ากัด 7/4/2563 50,000           63112 กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย 98/330  หมู่บ้าน ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวา

นนท์ หมู่ท่ี 9

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

288 0115558013604 บจ.เมกาดีเน่ ไทย จ ากัด 2/4/2563 18,000,000      46108 น าเข้าส่งออก ค้าส่งและจ าหน่ายสายพาน

โพลียูรีเทน สายพานยางและรอก รวมท้ัง

วัสดุ และช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้อ

9/54  หมู่ท่ี 5 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

289 0135524000020 บจ.อ๊าก เทรดด้ิง จ ากัด 29/4/2563 15,000,000      46494 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้และส่งออก 

เฟอร์นิเจอ

61/1 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

290 0135559004676 บจ.หงเซินหยวน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

20/4/2563 5,000,000       47213 จ าหน่าย ผัก และผลไม้ หน่อไม้ แปรรูป 

แช่แข็ง อบแห้ง ฟรีซดราย(Freeze Dry) 

ทุกชนิด ทุกประเภท เพ่ือน าเข้าและส่งออก

42/208 หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

291 0135558012098 บจ.ชัย โกลด์  เวิลด์ จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการ ประมูลงานจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ก่อสร้างถนน รับเหมา

ก่อสร้าง ขุดลอกคูคลอง

81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

292 0135556007224 บจ.ทัพพระยา การพาณิชย์ จ ากัด 20/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง

66/55 หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

293 0135558012519 บจ.ไลกัส เทรดด้ิง จ ากัด 1/4/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

สินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง และยา

14/134 หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบคลองส่ี ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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294 0135557008305 บจ.หม่ืนเอม จ ากัด 29/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน เป็นต้น

50/907 หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

295 0135558011385 บจ.บอสส์ บิลด์ กรุ๊ป จ ากัด 23/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการ ประมูลงานก่อสร้าง 

ก่อสร้างอาคาร ถนน ส่ิงปลูกสร้าง รับจ้าง

ก่อสร้าง,ประมูลงานราชการ เอกชน

25 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

296 0135561013466 บจ.สิริกร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกชนิด

233/17  หมู่ท่ี 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

297 0133545000299 หจ.วี.อาร์.เอส.เมคคานิค 29/4/2563 2,500,000       25922 รับจ้างกลึงโลหะ ไส เจียโลหะทุกชนิด 52/1 หมู่ท่ี 6 ซอยวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

298 0135559004757 บจ.สยาม อินเตอร์ เทรด แอนด์ 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

17/4/2563 2,000,000       46109 น าเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคริโภคทุกชนิด 758 หมู่ท่ี 3 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

299 0135559003785 บจ.บาลทิพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/4/2563 2,000,000       35101 ประกอบกิจการรับจ้างท าโซล่าฟาร์มทุก

ประเภท

66/55 หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

300 0135562007486 บจ.ไมโอเนียส จ ากัด 29/4/2563 2,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่าย เป็นตัวแทน

จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ฮอร์โมนยา

92/327  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

301 0133552000517 หจ.เจ.ไอ.ที. มาร์เก็ตต้ิง 29/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการค้าน้ ายาหล่อล่ืนท่ีใช้กับ

เคร่ืองจักร

52 หมู่ท่ี 6 ซอยวัดเสด็จ ถนนรังสิต-

ปทุมธานี

ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

302 0105552059637 บจ.เอส.เอส.ที โปรดักส์ จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

64/13 หมู่บ้านปาริชาต หมู่ท่ี 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

303 0105562090375 บจ.สินธารา เทรดด้ิง จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการจ าหน่ายยางแอสฟัลท์ ยาง

มะตอยผสมเสร็จแบบร้อนและแบบเย็น 

จ าหน่ายยางมะตอย

142  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

304 0135551001716 บจ.พี.ที.สตีล แอนด์ เอ็นเนอร์จี 

พลัส  จ ากัด

23/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ประตู 

หน้าต่าง เหล็ก ถังบ าบัด ไม้ อลูมิเนียม

72/96 หมู่ท่ี 11 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

305 0135557006019 บจ.เช็คพระ ดอทคอม  จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการรับเช่าพระ ให้เช่าพระ 

วัตถุมงคลและเคร่ืองรางของขลังทุกชนิด 

ในสถานท่ี อาคาร ส านักงาน

83/533 หมู่ท่ี 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

306 0135558018126 บจ.เอเชียส์บูติกคลับ จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโฮมสเตย์ คฤหาสน์บ้านเช่า

 บ้านให้เช่า ห้องพักให้เช่า โรแรม รีสอร์ท

51/005 หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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307 0135562005921 บจ.เอชทีแอล แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง รวมท้ัง

น าเข้า ส่งออก เคร่ืองจักรก่อสร้าง อะไหล่

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์วัสดุท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง

67/174  หมู่บ้าน เมืองเอกโครงการ 2 

หมู่ท่ี 3 ซอยเอกรัตน์ 1

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

308 0135562018054 บจ.รักษาความปลอดภัย เดอะ 

พราวด์ เอสเตท จ ากัด

23/4/2563 1,000,000       80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 135/4  ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

309 0135560005869 บจ.อีเก้ิล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 31/547 หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

310 0133560003881 หจ.บังเอิญไบค์เกอร์ช็อป 7/4/2563 1,000,000       45403 จ าหน่ายอุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์ 

ประดับยนต์ ชุดแต่งรถจักรยานยนต์ 

อะไหล่รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เสริม

ทุกชนิดทุกรปะเภท

90/13  หมู่ท่ี 12 ซอยไอยรา 6/1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

311 0133562000633 หจ.มินิบัส ทรานส์ลิงค์ 20/4/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการ ให้บริการรถตู้โดยสาร

ประจ าทาง

35/50  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

312 0105559105685 บจ.จียู หน่ึงส่ี เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

โกดัง ติดต้ังอาคารน็อคดาวน์ โครงเหล็ก

34/401  หมู่บ้าน ภัสสร 2 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

313 0135558015038 บจ.น้ าหมากกระจาย เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ากัด

21/4/2563 1,000,000       08103 ประกอบกิจการให้บริการธุรกิจบ่อทราย 

รับถมท่ี ถมดิน ขุดลอกคูคลอง ร่องน้ า

17/80  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

314 0135561003070 บจ.ศรีศิรินธร จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง ครีม

บ ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม

99/127  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

315 0135561008632 บจ.โฟร์ โกลว์ กรุ๊ป จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       01135 การปลูกมันส าปะหลัง 98/15  หมู่ท่ี 6 ถนนโยธาธิการคูคต-

คลองหลวง

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

316 0105558061811 บจ.ออลทูเซลล์ จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระ

เงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน

733/739  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

317 0135552000152 บจ.สารพัน ไอเดีย จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการ รับออกแบบ ดีไซน์ ผลิต

ส่ือส่ิงพิมพ์ งานผลิตป้าย

50/752 หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

318 0135559008892 บจ.วานาติคอลดีไซน์ จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       74109 ให้บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าแบ

รนด์ ประเภทรถยนต์ ทุกประเภท

969/14 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

319 0135561009027 บจ.สวัสดีครับ กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (ประเทศไทย) จ ากัด

23/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการจัดหา ผลิต แปรรูปสินค้า

เพ่ือจ าหน่ายและส่งออก

355/1291  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

320 0135558004940 บจ.เอ็มเอ็มอี มงคล เมคคานิคอล 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

7/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนอะไหล่

เคร่ืองจักรทุกประเภท

33/6  หมู่ท่ี 3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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321 0133557003336 หจ.สมจิต ซัพพลาย คูลล่ิง 30/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับวางระบบและแผนงาน

ด้านไฟฟ้าและระบบการปรับอากาศ

5/64 หมู่ท่ี 1 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

322 0105556004039 บจ.วี ที โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       46102 น าเข้า ส่งออกผลไม้แห้งและสด 8/14  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

323 0135556023408 บจ.อีเดล เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก

เคร่ืองพิมพ์ระบบม้วน

55/36 อาคารบ๊ิกเกอร์แลนด์ มินิแฟคตอร่ี

 หมู่ท่ี 4

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

324 0135558009241 บจ.ภูจิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต ขายส่ง ขายปลีก 

ส่งออก และบริการ สินค้าอุปโภคและ

บริโภค

79/260 หมู่บ้านบ้านพนาลี 23 หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

325 0135558014244 บจ.ออร์โธเด้นท์ จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       46441 ค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองส าอางค์ สินค้า

ทางด้านทันตกรรม

72/21 หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ หมู่ท่ี 5 ซอย2 

ถนนล าลูกกา

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

326 0135563003921 บจ.ลอนดร้ีพลัส จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการ ซักอบรีด ซักแห้ง เส้ือผ้า 

ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน และ ผู้อ่ืนๆ

2/4  หมู่ท่ี 6 ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

327 0135558019858 บจ.เดอะ เพอร์เฟค แมเนจเม้นท์  

จ ากัด

30/4/2563 1,000,000       87301 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม

สงเคราะห์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีพักแรม

และบริการด้านอาหาร

111/246-247 หมู่บ้านภัทรไพรเวท 2 หมู่

ท่ี 2 ถนนปทุม-สามโคก

ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

328 0135547004153 บจ.สยามซีทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 7/4/2563 600,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

และควบคุมงานโยธา

12/232 หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

329 0133561004724 หจ.เค โบว์ แฟช่ัน ดีไซน์ 8/4/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการ น าเข้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 445/101  หมู่บ้าน พฤกษา 113 หมู่ท่ี 4 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

330 0133561002489 หจ.เจเอส ฟู๊ด 28/4/2563 500,000          10799 ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารแปร

รูป

1/8  หมู่ท่ี 13 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

331 0135546001436 บจ.ไอซีที เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

10/4/2563 100,000          66301 ซ้ือ จัดหา รับเช่า เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ 

ตลอดจนดอก

70/447 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

332 0133559004500 หจ.จันทรา อินเตอร์ เทรด 27/4/2563 100,000          47711 ประกอบกิจการ ค้าขายเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 39/591 หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

333 0133561000061 หจ.เอ็น เอ พี พี 2018 2/4/2563 100,000          96202 การซักผ้าโดยเคร่ืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ 77  หมู่ท่ี 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

334 0133548000869 หจ.นิวัฒน์ อินซู แอนด์ ซัพพลาย 

(2499)

23/4/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 29 หมู่ท่ี 1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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335 0143553002866 หจ.ธรรมแสง เอ็นจิเนียริง 10/4/2563 1,200,000       28199 รับท าเคร่ืองจักร ซ่อม และปรับปรุง

เคร่ืองจักร ให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการ

100/57 หมู่ท่ี 12 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

336 0143552000533 หจ.บีทที(ประเทศไทย) 2/4/2563 1,100,000       46639 ประกอบกิจการ ขายส่งวัสดุก่อสร้าง 77/33 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

337 0145545000100 บจ.อยุธยา พรีซิช่ัน ทูล จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       28199 ผลิตช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองจักร บริการรับ

ซ่อมและบ า

130 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเกาะ อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

338 0145562003863 บจ.พี.เค.เซ็นเตอร์ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       78200 รับจ้างเหมาแรงงาน(โดยมิใช่กิจการจัดหา

งาน)

161/85  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

339 0143559000610 หจ.โชติพล  เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 10/2 หมู่ท่ี 8 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

340 0145558003757 บจ.ศูนย์ฝึกอบรม ฮ้ัวเฮงหลีกรุ๊ป 

จ ากัด

2/4/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการฝึกอบรมให้กับนิติบุคคลใน

เครือเดียวกัน

112 หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

341 0143551002516 หจ.ธนภัทร เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย

17/4/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการรับติดต้ัง ออกแบบ ซ่อม

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ

69/92 หมู่ท่ี 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

342 0143554001430 หจ.ซูเลียน บางปะอิน เอเยนซ่ี 20/4/2563 1,000,000       46109 เป็นตัวแทนขายสินค้า อุปโภคบริโภค ทุก

ชนิด

80/53 หมู่ท่ี 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

343 0143555001913 หจ.เด โช เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพ

พลาย

21/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างประมูลเพ่ือท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด

99/248 หมู่ท่ี 8 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

344 0105557048552 บจ.ซี.เอ.ที. โลจิสติกส์ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการบริการ โลจิสติกส์ จัดหา

สินค้าและส่งมอบ ควบคุมการขนส่ง

119/46 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

345 0145560001839 บจ.สตักค์ คอนเนคต้ิง จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกจิการผลิต แบ่งบรรจุ จ าหน่าย 

อาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพ

98/144  หมู่ท่ี 9 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

346 0145560005931 บจ.ธันวาฟาร์มาซี จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       47721 จ าหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์ นม อาหารทาง

การแพทย์

28/5  หมู่ท่ี 12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

347 0143554001227 หจ.วีไอพี คอมเมอร์เซียล 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 52/2 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

348 0143558000250 หจ.ทีทีซี สตีล 2/4/2563 1,000,000       46695 ซ้ือ ขาย คัดแยก เศษวัสดุ เศษเหล็ก เศษ

โลหะ ของเหลือใช้ ของเก่าของใช้แล้วทุก

ชนิด

331 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

349 0143559002221 หจ.เอกอุดมสถิตย์ 10/4/2563 800,000          42901 ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 72 หมู่ท่ี 1 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

350 0143561001652 หจ.เจ แอนด์ จิน ทรานสปอร์ต 3/4/2563 500,000          49209 บริการรถรับส่งพนักงาน 300/79  หมู่ท่ี 7 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
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351 0143547001489 หจ.พีระพัฒน์ ครีน 21/4/2563 490,000          81210 รับจ้างขนขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย ท า

ความสะอาดตามอาคาร

27 หมู่ท่ี 5 ถนนบางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

352 0143557001180 หจ.ช. ชวัลวิทย์พูนทรัพย์ 30/4/2563 100,000          13929 ผลิตและจ าหน่าย ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดเคร่ือง

จักรา ถุงมือและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน

อุตสาหกรรม

56 หมู่ท่ี 3 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

353 0145558000502 บจ.นรอ่อน เทรดด้ิง จ ากัด 29/4/2563 100,000          46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ได้แก่ 

อาหารบ ารุงสุขภาพ อาหารเสริม

100/79 หมู่ท่ี 10 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

354 0155560000352 บจ.เรดเฟิร์น พ้อยท์ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเน้ือสัตว์และ

เน้ือสัตว์ปีกซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

28/1  หมู่ท่ี 10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

355 0163556001241 หจ.พิพาราคลีน 17/4/2563 3,100,000       81210 ประกอบกิจการรับเหมาท าความสะอาด 110/1 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

356 0163557000451 หจ.เอส.พี.ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส 2/4/2563 700,000          49209 บริการรับ-ส่งพนักงาน 90/2 หมู่ท่ี 15 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

357 0163562000943 หจ.บ๊ิก เอ็ม ซุปเปอร์ไบค์ 9/4/2563 500,000          45401 ประกอบกิจการขายบ ารุงรักษาและการ

ซ่อมจักรยานยนต์ ช้ินส่วน และ

อุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

98  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

358 0183558000284 หจ.จ าปาโรจน์ 20/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรถยนต์โดยสารไม่ป่ระจ า

ทาง

246 หมู่ท่ี 3 ต.วังไก่เถ่ือน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

359 0193552000975 หจ.ซี.เค. เทรดด้ิง แอนด์ ทราน

สปอร์ต

8/4/2563 1,100,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า พืชผลทาง

การเกษตร ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

27 หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

360 0193548000524 หจ.เอ็ม.อาร์.ที การช่าง (2005) 29/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง 132/1 หมู่ท่ี 4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

361 0195561000691 บจ.ซีที คอสเมติกส์ จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริม

ความงาม

2/349  ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

362 0195562003502 บจ.ทีที คอนกรีต จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       43302 ประกอบธุรกิจเทพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลายทุก

ประเภท

24  หมู่ท่ี 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

363 0193553002131 หจ.ไทย เมด เวลล์ ฮีตต้ิง โปรดักส์ 28/4/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดต้ัง 

เตาเผาศพปลอดมลพิษ และก่อสร้างเมรุซ่ึง

เป็นฌาปนสถานของวัดต่าง ๆ

63/5 หมู่ท่ี 1 ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

364 0193542001031 หจ.กษิเดช 20/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารเพ่ือบริโภค 193/1 หมู่ท่ี 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

365 0193563000114 หจ.ภัท ทรานสปอร์ต(2019) 8/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานและ

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

133/8  หมู่ท่ี 7 ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
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366 0193562000994 หจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม 88 17/4/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า เคร่ืองใช้ 

ท้ังขายปลีก ขายส่ง ในประเทศและ

ต่างประเทศ

19/3  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

367 0193555000453 หจ.ประนิธาน เอ็นจิเนียร่ิง (2012) 14/4/2563 1,000,000       46422 จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมท้ังอุปกรณ์อิเลค

โทรนิคทุกชนิด

55/110 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

368 0193559000903 หจ.ทองรุ่งเรืองรัตน์ 7/4/2563 700,000          43223 บริการติดต้ัง ล้าง ซ่อมบ ารุงแอร์ 22 หมู่ท่ี 16 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

369 0193556002298 หจ.วริทธ์ิ คอนสตรัคช่ัน 30/4/2563 400,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 99 หมู่ท่ี 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

370 0193553001690 หจ.สุดกังวาล เมดดิคอล ซัพพลาย 22/4/2563 300,000          86903 ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ 

รวมท้ังการให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ

ทางการแพทย์

329/20 ถนนเทศบาล 2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

371 0193549000421 หจ.ก.รุ่งเรืองสุข เซอร์วิส 20/4/2563 200,000          78109 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานท่ัวไป 88 หมู่ท่ี 2 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

372 0193555000810 หจ.อินดัสเทรียล อินสไปร์ 15/4/2563 100,000          45201 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ยานยนต์

263/58 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

373 0193556002433 หจ.ส.สันติไฟร์ เคมีคอล ซัพพลาย 20/4/2563 100,000          46599 ท าการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง และ

เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการดับเพลิง

14/6 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

374 0193546000438 หจ.ธนูทองการโยธาและการเกษตร 9/4/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 8 หมู่ท่ี 5 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

375 0205550022531 บจ.สุพรีม เทรออน (ประเทศไทย) 

 จ ากัด

24/4/2563 16,000,000      45301 ประกอบกิจการ ขายส่งช้ินส่วนและวัสดุ

อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์

227/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

376 0105548037071 บจ.เรม่ี อินโฟซอร์ส จ ากัด 2/4/2563 6,000,000       46510 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้า

ประเภทซอฟแวร์ทุกชนิด

2/11 หมู่ท่ี 1 ซอยหนองปรือซอย 1 ถนน

ชัยพรวิถี

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

377 0205561040080 บจ.ย้ิมแย้มแจ่มใสธุรกิจ ชลบุรี 

จ ากัด

27/4/2563 5,000,000       64922 การให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค 40/118  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

378 0105546119828 บจ.ก้องตะวัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

21/4/2563 5,000,000       95220 ประกอบกิจการรับซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ติดต้ัง เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ

199/29 หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

379 0205558019741 บจ.พีฟินโค ชลบุรี  จ ากัด 16/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการให้กู้ยืมแก่บุคคลไทยและ

ต่างด้าวและนิติบุคคลในลักษณะมีหรือไม่

มีหลักทรัพย์

389/204 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

380 0415561002071 บจ.พีเอพีแลนท์กรุ๊ป จ ากัด 2/4/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการ รับซ้ือขายของเก่า สินค้า

ของมือสอง เศษเหล็ก พลาสติก กระดาษ 

และอ่ืนๆ

105/113  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

381 0205545004350 บจ.ซีสตาร์ ครูส จ ากัด 1/4/2563 4,000,000       77302 ให้เช่าเรือ แพ เรือใบ เรือสกู๊ดเตอร์ 551 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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382 0205558013727 บจ.บ๊ิก ด็อก พัทยา จ ากัด 23/4/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

383/71 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

383 0205555011073 บจ.ไอซ์ คัพ จ ากัด 2/4/2563 3,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการทางกฎหมาย 

ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

333/1 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

384 0205560023211 บจ.ลิตเต้ิล ทาเวิร์น จ ากัด 23/4/2563 3,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร์่ืองด่ืม 312/84  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

385 0205551002991 บจ.ศรีราชา เนเชอรัล เพาเวอร์ 

จ ากัด

28/4/2563 3,000,000       45201 บริการเปล่ียนเคร่ืองยนต์ ซ่อมแซม

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบการใช้ก๊าซ

300 หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

386 0205549018096 บจ.เช็คคาร์  จ ากัด 30/4/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการขายโฆษณา รับจัดท า

โฆษณาออกแบบเว็บไซด์ ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

126/5 หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

387 0205559027195 บจ.บิโกะ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

 จ ากัด

14/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น จ าหน่าย

อาหารญ่ีปุ่นทุกชนิด

165/110  หมู่บ้าน โกลเด้นซิต้ี หมู่ท่ี 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

388 0205549019556 บจ.เพาเวอร์ มีท (ประเทศไทย) 

จ ากัด

9/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 25/5  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

389 0205554030562 บจ.แฮปป้ี ฟิช เอสเตท จ ากัด 21/4/2563 2,000,000       86909 ประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดสปา 

นวดน้ ามัน อโรมา สวีดิช นวดหน้า ตัว เท้า

 กดจุดสะท้อนไฟฟ้าและขัดผิว

183/15 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

390 0205560029775 บจ.ไทย อีสเทิร์น เซอร์วิสเซส 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

29/4/2563 2,000,000       46900 กิจการน าเข้า จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 12/4  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

391 0205557019560 บจ.ไอแอนด์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง 2014

 จ ากัด

3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 การก่อสร้าง แม่พิมพ์

63/21 หมู่ท่ี 5 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

392 0205557019977 บจ.พรต เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 7/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปสินค้าและ

อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย ตู้คอน

เทรนเนอร์ อุปกรณ์ช่วยเคล่ือนย้ายรอก

228/15 หมู่ท่ี 5 ซอย4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

393 0205560028752 บจ.เอกอัครินทร์ จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบธุรกิจ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

ความงาม

109/8  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

394 0205560035945 บจ.ดีไวเซส แอนด์ เทคโนโลยี อินทิ

เกรเต็ด จ ากัด

22/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้า ทางพาณิชย์ 

อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น การขายสินค้า

 และให้บริการ รวมท้ังทางด้านเว็บ

40/129  หมู่ท่ี 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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395 0205561027105 บจ.4ฮ. จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการกลึง ใส กัดและเช่ือมโลหะ

 ด้วยก๊าซและไฟฟ้า

9/13  หมู่ท่ี 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

396 0205562014091 บจ.กะลันทา จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่ีอยู่

อาศัย

152/6  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

397 0203559003502 หจ.คลีนทูกรีน ซัพพลาย 13/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ไม้ยืนต้น ไม้

ประดับ และ ตกแต่ง

11/158 อาคารบลูซี ช้ันท่ี 7 ห้องเลขท่ี 

11/158 ซอย12 ถนนลงหาดบางแสน

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

398 0205560021561 บจ.มี แอดวานซ์เทค จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       33121 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป 29/83  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

399 0203562002147 หจ.เอ็มพีดับบลิว คอนสตรัคช่ัน 

กรุ๊ป

27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับก่อสร้างอาคาร 

ออกแบบ วางแผน จัดระบบ ควบคุม 

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์

114  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

400 0203562003216 หจ.ชัยสิน-2019 1/4/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ขายฝาก 

จ านองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ

101/252  หมู่ท่ี 9 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

401 0203548004758 หจ.สุวรรณเจียรมณี กรุ๊ป 16/4/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการบริการรับแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ

576/31 หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

402 0203555003338 หจ.เดอะวัน เอ็กเช้นจ์ 15/4/2563 1,000,000       64999 ประกอบกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ 

ท้ังท่ีมิใช่กิจการธนาคาร

78/57 โครงการตลาดข้างเก๋ง ห้อง เอฟ01

 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

403 0203556006870 หจ.ดับเบ้ิลวัน เอ็กซ์เช้นจ์ 15/4/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศทุกชนิด(เม่ือได้รับอนุญาติจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

519 อาคารมณีเฮ้าส์ ห้อง 101 ช้ันท่ี 1 

หมู่ท่ี 10

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

404 0203562003861 หจ.เอสวีพี รีไซเคิล 1/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการ ซ้ือมา - ขายไป เก่ียวกับ

ขวดเบียร์ ขวดเหล้า รีไซเคิล

27  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

405 0205556003473 บจ.แอสซิม เทรดด้ิง จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการนวดสปา นวดแผนไทย 

นวดน้ ามัน อโรมา สวีดัช นวดหน้า นวดกด

จุดสะท้อน ฝ่าเท้าและขัดผิว

183/15 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

406 0205556029260 บจ.ซี.เอ็ม. คลาสสิค จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้

128/121 หมู่บ้านคลาสสิคโฮม 4 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

407 0205559004900 บจ.พีทีวี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 26/5 หมู่ท่ี 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

408 0205559037743 บจ.เค.ที.เจ.เฟรนดีเวลล็อปเม้นท์ 

จ ากัด

1/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขายวัสดุอุปกรณ์

ส้ินเปลืองทุกชนิด เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองจักร

33/363 หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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409 0205560001544 บจ.พัฒยา 2017 จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47721 กิจการจ าหน่ายยาเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์

300/229 หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

410 0205561011713 บจ.จุฑากานต์ ก่อสร้าง จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 179/41  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

411 0205561018882 บจ.กมลพัทยาโหย่วถิง จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       77210 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซ่ิงสินค้าเพ่ือ

การนันทนาการและการกีฬา

123/14  หมู่บ้าน สินธารา หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

412 0205562002611 บจ.ดีเจดี จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการรับท าบัญชี วาง

ระบบบัญชี วางโปรแกรมบัญชี พร้อมท้ัง

เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าด้านการท าบัญชี

อย่างถูกต้องและให้บริการตรวจสอบบัญชี

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

413 0203562000802 หจ.ณัฐวุฒิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย

1/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการเช่ือมประกอบและผลิต

อุปกรณ์ยานยนต์

100/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

414 0205539004092 บจ.พนัสไฮดรอลิค จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายเคร่ืองไฮดรอลิก 16/5 หมู่ท่ี 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

415 0205558013557 บจ.กิจเจริญ รุ่งเรือง แอนด์ ดีไซน์ 

ซัพพลาย จ ากัด

23/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง รับกลึง เช่ือม

โลหะทุกชนิด

160/135 หมู่ท่ี 2 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

416 0205562023987 บจ.โพรเทคท์พาร์ท แฟคทอร่ี จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง รับกลึง เช่ือม

โลหะทุกชนิด

71/4  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

417 0205558008341 บจ.เอส เอส ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากัด

7/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับจ้างกลึงและตัดงาน

โลหะทุกชนิด

138/41 หมู่ท่ี 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

418 0205558033124 บจ.วิคตอร่ี อลูมิเนียม กลาส จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาติดต้ัง 

อะลูมิเนียม กระจก เหล็ก แสตนเลส ฝ้า

เพดาน หน้าต่าง ประตู

89/5 หมู่ท่ี 9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

419 0205549004273 บจ.เรียล วันเดอร์เรอร์ จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกสินค้าท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

171/10 หมู่ท่ี 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

420 0203550004930 หจ.ณัฏฐพล ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส

28/4/2563 500,000          43210 ประกอบกิจการติดต้ัง เดินสายไฟฟ้า พ.ค.-31 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

421 0213554002869 หจ.3 จ พัฒนา 21/4/2563 1,000,000       47113 ร้านสะดวกซ้ือ convenient store 273/65 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

422 0213560001925 หจ.ทรัพย์มงคล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน

9/4/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการประกอบและติดต้ัง

โครงสร้างเหล็กในกิจการทุกประเภทและ

ติดต้ังท่อเหล็ก

292/82  หมู่บ้าน บ้านฉางธานี หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

423 0223557000573 หจ.สตาร์ ลีสซ่ิง 17/4/2563 5,000,000       64929 การให้กู้ยืมเงิน 2-4-6  ถนนถีระวงษ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
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424 0225560001986 บจ.ประชา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 29/188  หมู่บ้าน เออเบินหอมสวัสด์ิ หมู่ท่ี

 7

ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

425 0225561000932 บจ.ทรี คอนเนอร์ ซัพพลาย จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์ท าเบเกอร่ีทุกชนิด

6/286  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

426 0233562000012 หจ.สุธิดา 62 16/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้าและส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

257  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

427 0233562000373 หจ.หน่ึง รับเหมาก่อสร้าง 8/4/2563 500,000          41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 1/1  หมู่ท่ี 3 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

428 0245561003761 บจ.ย้ิมแย้มแจ่มใสธุรกิจ ฉะเชิงเทรา

 จ ากัด

27/4/2563 5,000,000       64922 การให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค 66/7  ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

429 0245558000323 บจ.เฟอร์ฟรี คอสเมติกส์(ไทย

แลนด์) จ ากัด

23/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม

152/42 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

430 0243560000961 หจ.ปิยกิจ ทรานสปอร์ต 17/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ 2/86  หมู่ท่ี 1 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

431 0245537000219 บจ.กฤติยาบริการ(1993) จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       49329 รับจ้างขนส่งในราชอาณาจักร 73/1 หมู่ท่ี 2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

432 0243562000403 หจ.จิน ไตยู 21/4/2563 100,000          46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ติดต้ัง 

ออกแบบ วิจัย เก่ียวกับไฟฟ้า ไดนาโม 

รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท

237/54  หมู่ท่ี 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

433 0253560000317 หจ.แอสไซน์ 999 29/4/2563 5,000,000       93112 ให้บริการออกก าลังกาย 709 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

434 0255563000182 บจ.กฤติกา ฟู๊ด จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเน้ือสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

155/6  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

435 0265561000592 บจ.ย้ิมแย้มแจ่มใสธุรกิจ นครนายก

 จ ากัด

27/4/2563 5,000,000       64922 การให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค 377  หมู่ท่ี 1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

436 0273552000541 หจ.ส. ธาราพงษ์ 9/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ใน

การซ้ือขาย เช่า ให้เช่า จ านอง 

แลกเปล่ียนท่ีดิน

197 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

437 0303553002619 หจ.มาวิน บอด้ี ทรัค 24/4/2563 5,000,000       22292 ผลิตและจ าหน่ายหลังคาไฟเบอร์ หลังคา

รถบรรทุก ทุกชนิด

1653/3 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

438 0303555001547 หจ.ประทายทีม 24/4/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 15 หมู่ท่ี 12 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

439 0303558003982 หจ.หร่ายกลางรุ่งเรือง 17/4/2563 3,000,000       42909 รับเหมางานโยธาทุกประเภท 152/1 หมู่ท่ี 13 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

440 0303559001151 หจ.นนทวรกุลอินเตอร์กรุ๊ป 21/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 1720/6 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

441 0303560000464 หจ.กฤษฎา 2017 14/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างฯ 179/3  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
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442 0305560002566 บจ.บี อโกร เบนีฟิต จ ากัด 30/4/2563 1,200,000       20121 ประกอบกิจการผลิต แบ่งบรรจุ จัด

จ าหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ธาตุ

อาหารรอง ธาตุอาหารเสริมพืช

3299/17-18  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

443 0303557000521 หจ.เค โซลูช่ัน มีเดีย 22/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 

ทุกชนิดให้กับภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

นิติบุคคลและบุคคลท่ัวไป

329 หมู่ท่ี 2 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

444 0303558003613 หจ.จักรพรรดิ โฟกัส 16/4/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้และให้

ค าแนะน าด้านการขายบริหารงานและ

พัฒนาคุณภาพ บุคลากรขายส่งเสริมการ

ขาย

999/9 หมู่ท่ี 2 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

445 0125561015981 บจ.ไนน์ โอ ไนน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       47723 ขายปลีกและขายส่งครีมบ ารุงหน้าและ

ครีมกันแดด เคร่ืองส าอาง

232/15  ซอยสืบศิริ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

446 0305560006120 บจ.100 ปี เมืองย่า กรุ๊ป จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ าด่ืมและ

น้ าอัดลมทุกชนิด

333/3  ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

447 0305560007029 บจ.สีมาเบอร์ร่ี จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ผู้รับเหมา ในการเพาะปลูก เก็บเก่ียว

ผลผลิตสินค้าทางเกษตร

353/71  หมู่ท่ี 1 ต.หม่ืนไวย อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

448 0305562005791 บจ.ธนพรภูริวัฒน์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

605  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

449 0303553000837 หจ.ปรีชารวมโชค 29/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกชนิด

32 หมู่ท่ี 4 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

450 0303545003296 หจ.เอส พี นิวโมเดิรน์ มาร์เก็ตต้ิง 28/4/2563 1,000,000       59131 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายปลีก 

บริการให้เช่า เทปวี

106 ถนนเทศบาล 25 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

451 0303562005145 หจ.ธนะพัศม์กลการ 9/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการรับติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในโรงงาน

132  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าเย่ียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

452 0303562002804 หจ.ก้องเพชรทราเวล 30/4/2563 600,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

2  หมู่ท่ี 1 ต.หนองระเวียง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000
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453 0303555006221 หจ.บ้านเรา สตูดิโอ 22/4/2563 500,000          60101 ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 517/16 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

454 0303561001031 หจ.อมรธนะโชติ 30/4/2563 500,000          46206 ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ทุกชนิด 435/19  หมู่ท่ี 17 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

455 0303553004107 หจ.พิญชญาพัชญ์ วิคตอร่ี โคราช 27/4/2563 300,000          74909 ประกอบกิจการบริการฝึกอบรมบุคลากร

ด้านการขาย

999/9 หมู่ท่ี 2 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

456 0315544000058 บจ.มิตรบุรีรัมย์ เทรดด้ิง จ ากัด 16/4/2563 3,000,000       46321 จ าหน่ายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุก

ชนิดและไม่

84/1 หมู่ท่ี 8 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

457 0315560001951 บจ.กล้าปัญญา จ ากัด 27/4/2563 3,000,000       85493 ประกอบธุรกิจโรงเรียน (เม่ือได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

108  หมู่ท่ี 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

458 0313559001738 หจ.ต้ังนพกูลก่อสร้าง 23/4/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 33/2 หมู่ท่ี 5 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

459 0313562001948 หจ.แอลพี ออร่า กรุ๊ป 27/4/2563 100,000          47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 116  หมู่บ้าน บุลาว หมู่ท่ี 25 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

460 0325538000114 บจ.สุรินทร์ราชากรุ๊ป จ ากัด 28/4/2563 10,000,000      56101 ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 6/1 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

461 0323555000923 หจ.มูลศิริการช่าง (2012) 17/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับขนดินขนทราย 33 หมู่บ้านบ้านกันจารย์ หมู่ท่ี 8 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

462 0325560000555 บจ.พี.เอ็ม.เอ็นเตอร์เทรด จ ากัด 21/4/2563 3,000,000       46530 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เคร่ืองทุนแรง

 เช่นรถแทรกเตอร์ รถไถฯ

158 หมู่ท่ี 13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

463 0323562001026 หจ.เพชรเก้าตะวัน 16/4/2563 1,000,000       49339 รับจ้างขนส่งสินค้าทุกชนิด และสินค้าพืช

พันธ์ุทางการเกษตรทุกชนิด

20/28  ซอยศรีจุมพล2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

464 0325561000290 บจ.ช่องจอมอกรีเทรด จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       46209 รับซ้ือขาย จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร

ครบวงจร

17 หมู่ท่ี 8 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

465 0323563000341 หจ.น้ ามันสมอทอง 29/4/2563 500,000          47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 223  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

466 0325522000047 บจ.ดอนแรดรัตนบุรีขนส่ง จ ากัด 21/4/2563 372,000          49204 ประกอบกิจการจัดเวลาเดินรถ 6 หมู่ท่ี 14 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

467 0333561000719 หจ.อินฟินิต้ี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

โฮม

10/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 26  หมู่ท่ี 8 ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

468 0343560001355 หจ.เอ้ืออารีย์ กรุ๊ป 9/4/2563 1,000,000       41002 กิจการก่อสร้าง 470/593 หมู่ท่ี 5 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

469 0343561001715 หจ.ม่ังค่ังการโยธา 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

ตกแต่งภายใน

22  หมู่ท่ี 17 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
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470 0345561000702 บจ.เอฟเวอร์ลอง ไบซิเคิล เอเซีย 

จ ากัด

22/4/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก จักรยาน

 จักรยานไฟฟ้า รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

ตกแต่งทุกชนิด

206  หมู่บ้าน บ้านนาแค หมู่ท่ี 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

471 0343561001499 หจ.พันธกิจก่อสร้าง 8/4/2563 500,000          41002 การก่อสร้างอาคาร 20  หมู่บ้าน บ้านกะลึง หมู่ท่ี 6 ต.สารภี อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340

472 0353561000476 หจ.ทองโสม ฟาร์ม 16/4/2563 20,000           01450 ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 35  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

473 0365562000528 บจ.มอดินแดงเงินด่วน (พิโก) จ ากัด 27/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการสินเช่ือรายย่อยระดับ

จังหวัด ให้กู้ยืมเงิน การรับซ้ือ ซ้ือลด หรือ

รับช่วงซ้ือลดต๋ัวเงินฯลฯ

214  หมู่ท่ี 4 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

474 0363552000604 หจ.บี.ที.พี.พัฒนกิจ 24/4/2563 1,500,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่ือการเรียนการ

สอน

44 หมู่ท่ี 6 ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

475 0373547000162 หจ.นุ๊ก พร๊อพเพอต้ี 2004 16/4/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขายบ้านและท่ีดิน 117 หมู่ท่ี 3 ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000

476 0373560000138 หจ.โชควีนชัย 10/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 20 หมู่ท่ี 9 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

477 0373560000251 หจ.โอ.เอ็น.50 คอนสตรัคช่ัน 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 270/3 หมู่ท่ี 12 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

478 0373560001134 หจ.กาจคณิน 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 396  หมู่ท่ี 4 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

479 0373561000123 หจ.สุวรรณชาติการเกษตร 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 91  หมู่ท่ี 14 ต.สร้างนกทา อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

480 0373561000310 หจ.สมรฟาร์ม 17/4/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการรับจ้างเล้ียงสุกร 130  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000

481 0375560000067 บจ.พิเศษทวีทรัพย์ จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการซ้ือขายไม้ยูคาและไม้

ประเภทอ่ืนๆ

76 หมู่ท่ี 3 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

482 0373561000328 หจ.ภัสราฟาร์ม2018 17/4/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการรบจ้างเล้ียงสุกร 170  หมู่ท่ี 3 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

483 0373561000107 หจ.เฮงม่ันออโต้ 15/4/2563 500,000          71202 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและ

ออกหนังสือรับรองรถยนต์ท่ีติดต้ังแก๊ส 

LPG ในรถยนต์ทุกประเภท

274  หมู่ท่ี 10 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

484 0373560000197 หจ.ปริญา 999 24/4/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 51/1 หมู่ท่ี 7 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

485 0383561000425 หจ.เดอะ ซ๊ีด เน็ทเวิร์ค 21/4/2563 1,000,000       47411 จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

212/2  หมู่ท่ี 5 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

486 0385562000382 บจ.กาญจน์ศิลาพร จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       08101 การท าเหมืองหินท่ีใช้ในการก่อสร้าง 58  หมู่ท่ี 6 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

487 0383558000380 หจ.บีเค ซีเคียวริต้ี โซลูช่ัน 1/4/2563 500,000          46693 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายยางพารา และ

ผลิตผลทางการเกษตร

78 หมู่ท่ี 2 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
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488 0395561000061 บจ.เมืองซัพพลาย จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการเพ่ือจ าหน่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์

ส านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ดับเพลิง อุปกรณ์จราจร

117/13  หมู่ท่ี 13 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

489 0405561003379 บจ.ทวีทรัพย์ เงินด่วน จ ากัด 1/4/2563 5,000,000       64929 ให้กู้ยืมเงิน รับขายฝาก และให้สินเช่ือ

ประเภทอ่ืน

4/4  ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

490 0403537001874 หจ.เอส.เอ็ม.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 

(1994)

2/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 178 หมู่ท่ี 4 ถนนโพธ์ิกลาง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

491 0403554001445 หจ.กอกนก คอนสตรัคช่ัน 10/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน 629 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

492 0403556004701 หจ.รัชนก เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 13/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 800/17 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

493 0403561000807 หจ.อัญชลีการ์เมนท์ กรุ๊ป 1/4/2563 1,000,000       47190 เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม 

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองเขียน

999/52  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

494 0405558001395 บจ.ดีเอ็นเอเอ เทรดด้ิง จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       62022 บริการท่ีปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์และ

ให้บริการด้านการเขียน ออกแบบ พัฒนา 

แก้ไขโปรแกรมซอฟต์แวร์ฯ

777/86  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

495 0405560001895 บจ.อฐิติภัทร์ ซัพพลาย จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       46593 ค้าขายอะไหล่ช้ินส่วนเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม

519/1  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

496 0405561001317 บจ.พันปีศรีแก่นนคร จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       42101 รับเหมาก่อสร้าง ถนน สะพาน 3/1  หมู่ท่ี 6 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

497 0205558031334 บจ.กรีนเนอร่ี บิซิเนส โซลูช่ัน จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบรับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร 

คอนโด ต่อเติมบ้าน อาคาร รับออกแบบ

บ้าน งานประปา งานสี งานสุขภัณฑ์

135  หมู่ท่ี 6 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

498 0403550000959 หจ.บี.เอส. สหกิจเจริญ 24/4/2563 1,000,000       81210 ให้บริการท าความสะอาดอาคาร สถานท่ี 

ตัดแต่งก่ิงไม้

46 หมู่ท่ี 4 ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

499 0403556003518 หจ.นีออนมีเดีย 3/4/2563 500,000          68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน โบ

รกเกอร์ รับฝากขายบ้านและท่ีดินทุก

ประเภท

212/19  หมู่ท่ี 2 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

500 0403562001882 หจ.บ้านทุ่มไพศาล 30/4/2563 500,000          47190 ค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด 452/5  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

501 0403556001795 หจ.ขอนแก่นดีเลิศ 22/4/2563 200,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 394/121 หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

502 0403562001360 หจ.เค.เจ. อินฟินิต้ี 14/4/2563 200,000          47912 จ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ทุกประเภท 388/206  หมู่ท่ี 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

503 0403558002560 หจ.เจ. เอ.คาร์เร้น เซอร์วิส 20/4/2563 100,000          77101 ให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้

 รถโดยสาร

63 หมู่ท่ี 6 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
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504 0103557018121 หจ.ภูมิพัฒน์ 2557 17/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

451 หมู่ท่ี 7 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

505 0103557018261 หจ.พร้อมพัฒน์ การโยธา 17/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

451 หมู่ท่ี 7 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

506 0103557019852 หจ.พัฒนกิจการ ซัพพลาย 17/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

236 หมู่ท่ี 9 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

507 0413554000759 หจ.มหาจักษ์ทัวร์ 13/4/2563 1,000,000       79120 น าเท่ียวและท่ีเก่ียวข้องกับน าเท่ียว 99/75 ซอยในหมู่บ้านสวนพฤกษา 2 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

508 0415559002417 บจ.หมูทอง 99 จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการค้าช้ินส่วนสุกรช าแหละ 

เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็งและ

เน้ือสัตว์บรรจุกล่อง

127/11 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

509 0415561001805 บจ.ออล อะเบ้าท์ พูลส์ แอนด์ บิว

เดอร์ จ ากัด

10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี 

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

379  หมู่บ้าน นิคม2 หมู่ท่ี 6 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

510 0425557000255 บจ.โอบิวต้ี จ ากัด 16/4/2563 100,000          20232 การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง รวมถึง

อาหารเสริมทุกประเภท

413 หมู่ท่ี 9 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

511 0435552000265 บจ.บ้านเกษตร เทรดด้ิง จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 1009 หมู่ท่ี 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

512 0433561001064 หจ.พินทอง ก่อสร้าง 2/4/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 226  หมู่ท่ี 10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

513 0443561000149 หจ.ชามเชอร์ เอสเธติค คลินิก 13/4/2563 1,000,000       86202 คลินิกเสริมความงาม 2/8  ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

514 0445558000135 บจ.ซี แอนด์ ที ทูเก็ตเตอร์ จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 76/1 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ห้อง R 

147 ช้ันท่ี 1 ถนนนครสวรรค์

ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

515 0445560000716 บจ.จูลิอา คอสเมติก จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 108/4  หมู่ท่ี 12 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

516 0445562001396 บจ.มายโมช่ี จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง อาหารเสริม

ควบคุมน้ าหนัก อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

66  หมู่ท่ี 6 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
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517 0443562001319 หจ.ภัคมนต์รัตน์ แอสเซท แอล

โลเคช่ัน

16/4/2563 500,000          68104 ประกอบกิจการเช่า ขาย ซ้ือ จ านองและ

นายหน้าเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ

7/38  หมู่ท่ี 14 ต.เก้ิง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

518 0103562012119 หจ.จี.บี. สเตลล่าร์ 16/4/2563 100,000          70103 ประกอบกิจการให้บริการทางบริหารและ

ด้านเทคนิค

28  หมู่ท่ี 15 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

519 0453545000911 หจ.ร้อยเอ็ดกิจเจริญเน็ตเวิร์ค 24/4/2563 900,000          61102 ให้บริการเคเบิลทีวี 303 หมู่ท่ี 8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

520 0465561000604 บจ.สไทรเดอร์ เอ็นเตอร์ไฟรส์เซส 

จ ากัด

9/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการให้บริการการขาย 

การตลาด ทางอินเตอร์เน็ต

92  หมู่ท่ี 9 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

521 0463554000791 หจ.สุริยันต์ พาณิชย์ 3/4/2563 1,000,000       82301 การส่งเสริมการขายการด าเนินการจัดการ

ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้าน

การขายและการขยายตลาด

212 หมู่ท่ี 12 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46220

522 0463548000947 หจ.เอ.โอ.เอ็ม.คอสเมท 22/4/2563 500,000          20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางค์

6 หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

523 0473562001921 หจ.โต๊ะต้ัง เจริญ อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต

28/4/2563 3,000,000       46313 การค้าส่งผักและผลไม้ 138  หมู่ท่ี 9 ต.ตาลเน้ิง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240

524 0473560000161 หจ.ภูแสนเจริญการช่าง 1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 

ก่อสร้างอาคาร

139 หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

525 0473560002334 หจ.อาป๋าราชาเดอะซีฟู๊ด สกลนคร 13/4/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

31/30  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

526 0475560001020 บจ.ซีเอชเอ ไฮดรอลิค เซอร์วิส 

จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       33121 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป 150  หมู่ท่ี 10 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

527 0473559000323 หจ.เพ็ชรกันหา ก่อสร้าง 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

40 หมู่บ้านบ้านดงบังใต้ หมู่ท่ี 15 ต.แพด อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

528 0475560000872 บจ.ลิฟ เทรดด้ิง จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 60  หมู่ท่ี 2 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

529 0473555000141 หจ.ร้านเพ่ือนครู 20/4/2563 1,000,000       46431 ขายวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 347 หมู่ท่ี 10 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

530 0473554000589 หจ.เบสท์ เมดดิคอล เมเนจเมนท์ 16/4/2563 500,000          46441 ซ้ือ ขาย อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองมือ

แพทย์ วัสดุการแพทย์ คุรุภัณฑ์ทาง

การแพทย์

81 หมู่ท่ี 2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

531 0483562000657 หจ.จักรพรรดิศึกษา2019 30/4/2563 1,000,000       47612 ร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้

ส านักงาน

111/4  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

532 0483561000360 หจ.จอยแมป 30/4/2563 200,000          41001 รับเหมาก่อสร้าง 28/1  ซอยโพธ์ิทอง ถนนอภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
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533 0495559000295 บจ.จักรพงศ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด 27/4/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 9/99 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

534 0493558000923 หจ.ดรีมก่อสร้าง มุกดาหาร 7/4/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร 16 หมู่บ้านหนองเอ่ียน หมู่ท่ี 10 ต.หนองเอ่ียน อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 49110

535 0493557000300 หจ.เสมา คอมเมอร์เชียล อาร์ต 27/4/2563 1,000,000       46639 จ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับงานก่อสร้างทุก

ชนิด

18/4 ซอยตาดแคน 4 ถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

536 0493559000871 หจ.ส าลี คอนสตรัคช่ัน 27/4/2563 1,000,000       42202 รับเหมาขยายเขตไฟฟ้า 194 หมู่ท่ี 3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

537 0493560001141 หจ.แสงไทยวัสดุมุกดาหาร 7/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองอุปโภคบริโภค

ทุกชนิด

15  ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

538 0495560000503 บจ.พันปีเศรษฐีมุกดาหาร จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย สินค้าการเกษตรทุกชนิดทุก

ประเภท

80  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านซ่ง อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 49110

539 0493559000765 หจ.บ้านโพธ์ิไทร 2017 30/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน 6 หมู่บ้านโพธ์ิไทร หมู่ท่ี 7 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

540 0493557000067 หจ.สิงห์ศิริ เทรดด้ิง 24/4/2563 500,000          46313 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออกผลไม้ทุก

ชนิด

41/3 ถนนด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

541 0505562016945 บจ.ฟงไทย อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รด จ ากัด

30/4/2563 10,000,000      46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืนๆ ทางการเกษตร ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืนๆ

87  ซอย2 ถนนป่าพร้าว ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

542 0503543000565 หจ.รันเวลทัวร์ 1/4/2563 7,000,000       49209 ให้บริการน าเท่ียว 90/1 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

543 0505561006580 บจ.นิวเท็กซ์ 999 จ ากัด 30/4/2563 5,000,000       23932 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายของท่ี

ระลึก ของฝาก กระเป๋าและผลิตภัณฑ์ท่ีท า

จากหนังสัตว์

99/3  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

544 0505561001642 บจ.ดับเบ้ิลยู แอนด์ เอช (ไทย

แลนด์) จ ากัด

3/4/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหา

เก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

545 0105557037941 บจ.ครีเอทีฟ บิวต้ี อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

17/4/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เคร่ืองส าอางค์

162 หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

546 0505532000714 บจ.เชียงใหม่ วี.อาร์.คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

10/4/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคารท่ัวไป 47/55-56 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

547 0505535001835 บจ.ปิตุพร 1992 จ ากัด 10/4/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 199/36 หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
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548 0505559003722 บจ.ฟู๊ด เวนเจอร์ เชียงใหม่  จ ากัด 30/4/2563 4,900,000       56101 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

9/9 หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

549 0505561002924 บจ.วอร์เทอร์ฟรอนท์ ชิไท จ ากัด 13/4/2563 4,800,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน

227/324  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

550 0505556007905 บจ.สยาม ยาน่า จ ากัด 30/4/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพัก ธุรกิจโรงแรม 

โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์

27/2 ซอย1(ชัยภูมิ) ถนนชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

551 0505562006770 บจ.ธัศต์นสิงห์ จ ากัด 30/4/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการสถานบริการทุกประเภท 

เช่น โรงแรม โรงแรมทุกประเภท

410  หมู่ท่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

552 0505558011586 บจ.เต้ิลเซ่งฮวด เอ็กซ์ปอร์ต  จ ากัด 10/4/2563 3,000,000       01619 ประกอบกิจการงานส่งสินค้าการเกษตร

และพืชผลทางการเกษตร

128  หมู่ท่ี 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

553 0505561007764 บจ.จีเอสเอ็น แองเจิล จ ากัด 14/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางและ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม

16/1  ซอย6 ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

554 0505558009051 บจ.เชียงใหม่ คอนโดบุ๊คก้ิง จ ากัด 23/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาทางด้านการ

ซ้ือ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

274/101 อาคารเดอะชายน์ 

คอนโดมิเนียม ห้องเลขท่ี 101 ถนนเจริญ

ประเทศ

ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

555 0505561017034 บจ.เอส พี เอ็น โฟรเซ่น ฟูดส์ 

(1998) จ ากัด

9/4/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารทะเล 

เน้ือสัตว์ รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ท่ี

ผ่านการแปรรูปและแช่แข็ง

338/1  ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

556 0505561008493 บจ.เล่อเล่อ เทรดด้ิง จ ากัด 28/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาจัด

จ าหน่าย น าเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

557 0505561008523 บจ.แกรนด์ ทูเลอร์ จ ากัด 28/4/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการสอนกิจกรรม

โยคะ แนะน าเทคนิคต่างๆ เก่ียวกับการ

เล่นโยคะ หรือการออกก าลังกาย

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

558 0503549004520 หจ.เชียงใหม่ วัลภา 30/4/2563 2,000,000       68102 ขายท่ีดิน เช่า ให้เช่า บ้านและท่ีดิน อาคาร

 ส าหนักงาน

99/44 หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

559 0503547000501 หจ.ลา ลันเตรนนา ดิ เจโนวา 1/4/2563 2,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 31 ถนนราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

560 0505560003773 บจ.ฮงอึน จ ากัด 21/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เกาหลี

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

8/8 หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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561 0505556009908 บจ.ซี เอ็ม เอ็ม ดี อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

14/4/2563 2,000,000       63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต

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

562 0505561019738 บจ.เอ โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 8/4/2563 1,500,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 58/286  หมู่ท่ี 8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

563 0503558004952 หจ.เดอะเบสท์โฟร์วีล 2/4/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ายานพาหนะทุก

ประเภทและบริการรับฝากให้เช่า

ยานพาหนะทุกประเภท

222/125 หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

564 0503560007840 หจ.เอวา บาย ดร.อัง 29/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และ

 เวชส าอาง

100/4  หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

565 0505559009933 บจ.เอสเค คอนซัลแตนท์ (2016) 

จ ากัด

9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับด้านบริหารงาน

พาณิชยกรรม

222/25 หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

566 0503554002513 หจ.ซุปเปอร์ เอ็กซ์เช้นจ์ 1/4/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือขาย 

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด

30/1 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

567 0115559020809 บจ.เอน รูท ไบเกอร์ จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว 99/11 คูหาท่ี B04 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

568 0505559004222 บจ.โรมีน่า โฮเต็ล จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

2 ถนนนันทราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

569 0105552089765 บจ.พรหมพิมาน เรียลเอสเตท 

เชียงใหม่ จ ากัด

20/4/2563 1,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

78 หมู่ท่ี 7 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

570 0503561001942 หจ.เดอะ โคโลเนียล ชาร์ม 8/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องชุด ห้องพัก 

ห้องส านักงาน ร้านค้า

120/7  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

571 0503563001583 หจ.นิคม ทราเวล เชียงใหม่ 20/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการรถเช่า ให้เช่ารถตู้

 พร้อมคนขับ

188/211  หมู่ท่ี 5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

572 0503563000366 หจ.ธรรมโภคิน 29/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 107  หมู่ท่ี 4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

573 0505558001777 บจ.คุ้มขุนฤทธ์ิสักทอง จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการาขายไม้ ไม่แปรรูป 

เฟอร์นิเจอร์

327 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

574 0503561003210 หจ.ดอยดูดาว โปรเจคต์ 2/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว ท้ังภายในและ

ต่างประเทศ

28/2  ซอย7 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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575 0505557003539 บจ.ไอด้อล ฟู้ด จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

11/5 ถนนหัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

576 0505559001681 บจ.ฮันเตอร์ ฮาร์โมน่ี กรุ๊ป จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 213/14 หมู่ท่ี 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

577 0505560012900 บจ.มามะ เรซอิพี 2017 (ไทย

แลนด์) จ ากัด

9/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก ครีมบ ารุงผิว

76  หมู่ท่ี 10 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

578 0505561003912 บจ.ไนน์ ทู เอท (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า ขายส่งผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม

405  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

579 0505558010831 บจ.ฟ้าล่ัน 2495  จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 39 หมู่ท่ี 4 ต.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

580 0505561019592 บจ.เดล่ี เซนติเนล จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย เต้าหู้ไข่ 

เต้าหู้ถ่ัวเหลือง ท้ังปลีก และส่ง

221/69  หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

581 0505561019606 บจ.ไดมอนด์ มาร์ท จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าท้ังปลีกและ

ส่ง มินิมาร์ท

334  หมู่ท่ี 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

582 0505562001832 บจ.เพิร์ลโกลด์ มาร์ท จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 334  หมู่ท่ี 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

583 0505562013709 บจ.ไอเลิฟแมงโก้ จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังผัก ผลไม้แปรรูป ผลไม้

แช่แข็ง ทุกประเภท

149  หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

584 0505560005326 บจ.หลานอุ้ยค า 106 จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ ให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างทุกประเภท

76/1  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

585 0503557002441 หจ.แคทโมสเฟียร์ 1/4/2563 800,000          56101 ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีจัดเตรียมไว้

บริโภคทันที

233/5 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

586 0502559000020 หส.คิดใหญ่ ด้วยกัน 14/4/2563 700,000          73102 ประกอบกิจการให้เช่าป้ายโฆษณาทุก

ประเภท

177/83 หมู่ท่ี 12 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

587 0505562014802 บจ.ชาตายม จ ากัด 14/4/2563 600,000          56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 179/33  ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

588 0503557001500 หจ.มายด์ม้ินท์ ฟู๊ด 2/4/2563 500,000          10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารท่ีเน่า

เสียง่าย

35/16 หมู่ท่ี 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

589 0503560002473 หจ.รินรดา ดีเวลลอปเม้นท์ 13/4/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด

53/1  ถนนสิทธิวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

590 0503562003205 หจ.ลักซ์ เวดด้ิง สตูดิโอ 23/4/2563 400,000          74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ 1/1  ซอย5 ถนนสนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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591 0503557000201 หจ.สุรีย์ กรุ๊ป 22/4/2563 300,000          46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการทุกประเภท

226/28 หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

592 0503562003264 หจ.ที.เอ็ม.จี. ฟลาวเวอร์ส 999 8/4/2563 250,000          32909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ดอกไม้

กระดาษสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสาและผ้า 

งานหัตถกรรม จ าหน่าย ท้ังในประเทศ

และส่งออก

85  หมู่ท่ี 3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

593 0105562052431 บจ.บิริน (ไทยแลนด์) จ ากัด 8/4/2563 2,000,000       01500 ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร เกษตรกรรม

 การเล้ียงสัตว์ การเพาะปลูก ทุกประเภท

75 หมู่ 4 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 51120

594 0513558000728 หจ.ธนกฤตการก่อสร้าง 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 85/1 หมู่ท่ี 6 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

595 0515561000018 บจ.เวิร์คเมท กรุ๊ป จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีก

อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ส านักงาน

89  หมู่ท่ี 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 51180

596 0513550001121 หจ.โอเล็กซ์อินเตอร์เทรด 27/4/2563 500,000          46319 การขายส่งอาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป 24/1 หมู่ท่ี 4 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

597 0513562000800 หจ.ม่วนใจ๋กรุ๊ป 1881 20/4/2563 60,000           79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 144  หมู่ท่ี 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 51120

598 0525558000410 บจ.ที.พี. ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 29/4/2563 2,000,000       46312 ประกบอกิจการขายส่งสัตว์น้ า เช่น ปลา 

หอย ปู ปลาหมึก ท้ังสด แช่เย็น

173  หมู่ท่ี 16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

599 0523561000831 หจ.ดารัณ(2018) 1/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเขียนแบบ

พิมพ์

64/1  ถนนวังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

600 0523563000234 หจ.บาระมีเซรามิค 7/4/2563 500,000          23101 ประกอบกิจการโรงงานแก้ว โรงงานผลิต

เซรามิค และเคร่ืองเคลือบ โรงานผลิต

เคร่ืองป้ันดินเผา

14/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

601 0533560001019 หจ.บ้านปันตา การก่อสร้าง 22/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 13  หมู่ท่ี 3 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

602 0533563000064 หจ.ลานมันสักใหญ่ 2/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าพืชผลทาง

การเกษตรทุกชนิด

34/8  หมู่ท่ี 7 ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110

603 0545516000047 บจ.ดี เด่นชัยแฟคทอร์ร่ี  จ ากัด 17/4/2563 6,000,000       16210 ผลิตไม้ปาร์เก้ ขายปลีก-ส่ง  ส่งออก

ของเด็กเล่นและ

475 หมู่ท่ี 5 ถนนยันตรกิจโกศล ต.แม่จ๊ัวะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

604 0543539000564 หจ.เอ็น.เอส.พี.เคเบ้ิล ทีวี 8/4/2563 600,000          43210 บริการติดต้ังเคเบ้ิลทีวีและให้เช่าทรัพย์สิน 139 ถนนร่องซ้อ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

605 0553536000113 หจ.เพชรพูนชัย 8/4/2563 1,100,000       47300 จ าหน่ายน้ าเช้ือเพลิง 135/5 หมู่ท่ี 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

606 0555562000283 บจ.ณภัทร พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขายให้เช่า เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์

510  หมู่ท่ี 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
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607 0555562000313 บจ.ณัชชา  โปรเจคท์ จ ากัด 17/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขายให้เช่า เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์

510  หมู่ท่ี 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

608 0553560000713 หจ.ตุ๊ดจ่อย การเกษตร 7/4/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ 13  หมู่ท่ี 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

609 0553553000649 หจ.พิมนรา ซิลเวอร์ 29/4/2563 250,000          92001 ขายปลีกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาก

การกุศลของรัฐบาล

157 หมู่ท่ี 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

610 0565551000074 บจ.แสงสว่างแก๊ส (2008) จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการและจ าหน่าย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)

88 หมู่ท่ี 6 ต.เชียงบาน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

611 0605561000807 บจ.เอสที พรีเมียร์ โปรดักส์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       46101 น าเข้าส่งออกสินค้าทางการเกษตร 216  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

612 0563549000923 หจ.ณัฐพงษ์แอสโซซิเอท 17/4/2563 200,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

รับจัดกาธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงานขาย

และการตลาด

84 หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 56150

613 0575556001834 บจ.อินค าทริป จ ากัด 21/4/2563 5,000,000       47991 ประกอบกิจการขายตรงเก่ียวกับ ขาย เช่า

 ห้องพัก ท่ีพัก ท่ีอยู่อาศัยด้วยระบบ

ออนไลน์

423/25 หมู่ท่ี 21 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

614 0575559002777 บจ.พันธ์สินธุ จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า ท้ัง

ทองรูปพรรณ และทองค าแท่ง รวมถึงอัญ

มณีอ่ืน

241 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

615 0575560001738 บจ.ไอยกานต์ จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า ท้ัง

ทองรูปพรรณ และทองค าแท่ง รวมถึงอัญ

มณีอ่ืน

180/2  หมู่ท่ี 20 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

616 0573562001474 หจ.คาเฟ่ ยามิ 8/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการขายเคร่ืองด่ืมและอาหาร 100/419  หมู่ท่ี 8 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

617 0575562001689 บจ.เอ็ม.เอ. เวิลด์ไวด์ คอฟฟ่ี จ ากัด 30/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเเละ

เคร่ืองด่ืม

300/152  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

618 0573555001791 หจ.บุณยราศรัย 1/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการการบริการให้เช่าห้องพัก 

รายวัน รายเดือน

205/2 หมู่ท่ี 16 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

619 0575559000456 บจ.เจนน่ี พร๊อพ อัพ จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง 92/39 หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

620 0575561003904 บจ.ไทยคอมพาเนียน เมดิคัล จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งอุปรกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ทางการแพทย์

50/10  หมู่ท่ี 14 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

621 0573560005235 หจ.กฤษฎาพัฒน์ เทรดด้ิง 8/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า อุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด ท้ังปลีกและขายส่ง

180  หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
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622 0575562003410 บจ.ไอโอจีซอฟท์ จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า 

ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ

พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

679/44  หมู่ท่ี 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

623 0573558002631 หจ.ทูมอร์โรว์ ก่อสร้าง 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 166 หมู่ท่ี 13 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

624 0573561003571 หจ.3 ขา 24/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก 

อะไหล่รถ ท้ังรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

211  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

625 0573561003589 หจ.ปราณลดา 24/4/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก จัดหา

 วัตถุดิบ สินค้าอ่ืนๆเเก่ร้านอาหารและโรง

เเรม

211  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

626 0575556000439 บจ.สินทรัพย์ พัฒนา อิมปอร์ต 

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

17/4/2563 1,000,000       46621 น าเข้าและส่งออกแร่ดีบุก 59 หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

627 0575563000716 บจ.หงเหมิน 2020 จ ากัด 30/4/2563 800,000          56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคารร้านอาคารและเคร่ืองด่ืม

102/6  หมู่ท่ี 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

628 0573563000935 หจ.มารวย(6328) 3/4/2563 700,000          47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

327  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

629 0575561003441 บจ.ซัน ออโตโมบิล จ ากัด 14/4/2563 400,000          45201 ประกอบกิจการซ่อมเเซม บ ารุงตรวจเช็ค 

ขายอุปกรณ์เก่ียวกับ ยานพาหนะทุก

ประเภท

255  หมู่ท่ี 2 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

630 0573563000234 หจ.ปากรณ์ บิวต้ีริช664 3/4/2563 100,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค

 ขายสินค้าออนไลน์

664  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

631 0575561002941 บจ.รวมใจพัฒนาการศึกษาไทย 

จ ากัด

16/4/2563 50,000           82301 บริการจัดอบรม สัมมนาและรับเป็นท่ี

ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่บุคลากรด้าน

การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนภาครัฐและ

เอกชน

53/68  หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

632 0605557000342 บจ.พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ากัด 28/4/2563 150,000,000    86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาล 96/12 หมู่ท่ี 9 ถนนสายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

633 0603543000351 หจ.นครสวรรค์สตีลอินดัสทร่ี 10/4/2563 4,000,000       24109 กิจการเก่ียวกับโลหะทุกประเภท(ผลิต) 90/2 หมู่ท่ี 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

634 0605527000093 บจ.9 เอ็ม จ ากัด 8/4/2563 2,000,000       68104 ให้เช่าตึกแถว 162/10 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

635 0603560000976 หจ.ขวัญการพาณิชย์ 21/4/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการขายปลีก - ส่ง เฟอร์นิเจอร์ 12  ถนนพุทธมงคล ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

636 0603561000147 หจ.รุ่งประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ 21/4/2563 1,000,000       47591 ขายปลีกและส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 12/5  หมู่ท่ี 3 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
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637 0605552000565 บจ.โอเค วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 48/24 หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

638 0605561000637 บจ.โอ เค ซัคเซส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการบริการติดต้ังกล้องวงจรปิด 178  หมู่ท่ี 9 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

639 0605562000266 บจ.พนิตาฟาร์ม อินเตอร์เทรด จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       10619 ผลิตและจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุก

ชนิด

555/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

640 0603548001046 หจ.แอดวานซ์ สตีลเวิร์คส์ 10/4/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

14/3 หมู่ท่ี 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

641 0603539000768 หจ.สวรรค์ธานีคอนกรีต-ค้าวัสดุ

ก่อสร้างและเคหะภัณฑ์

15/4/2563 400,000          46639 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 121/1 หมู่ท่ี 9 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

642 0613560000305 หจ.อุทัยคอนโทรล 7/4/2563 1,000,000       42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและ

สายสัญญาณส่ือสาร

2/55  ถนนพิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

643 0615562000347 บจ.สิงหราช พีเอสที จ ากัด 30/4/2563 600,000          01132 ประกอบกิจการฟาร์เมล่อน 31/2  หมู่ท่ี 6 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170

644 0623562001619 หจ.เคเอ พิโค 20/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

182/1  ถนนราชด าเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

645 0625544000012 บจ.มิตรก าแพงเพชร เทรดด้ิง จ ากัด 13/4/2563 5,000,000       46321 จ าหน่ายเบียร์ โซดา น้ าด่ืม และสุรา 265/1 หมู่ท่ี 2 ต.เทพนคร อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

646 0623556001149 หจ.กรณิศ ตันเจริญ ก่อสร้าง 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 25/13 หมู่ท่ี 2 ต.นครชุม อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

647 0635556000918 บจ.เอ็นเคดับบลิว อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

22/4/2563 1,000,000       46510 น าเข้าส่งออก อะไหล่และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

19/7 ถนนอิสลามบ ารุง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

648 0633557000561 หจ.เพนชมพู-ไข่มุก ซัพพลาย 8/4/2563 300,000          14120 รับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้าทุกชนิด 255 หมู่ท่ี 6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

649 0635562001190 บจ.วี ช้อปป้ิง ออนไลน์ จ ากัด 24/4/2563 300,000          47912 ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ในรู

ปบบอีคอมเมิร์ช

49/104  ถนนบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

650 0655532000152 บจ.ยุทธชัยอุตสาหกรรม  จ ากัด 20/4/2563 96,300,000      17012 ผลิตและจ าหน่ายกระดาษไหว้เจ้า 383 หมู่ท่ี 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

651 0655553000232 บจ.แท็กซ่ี พิษณุโลก จ ากัด 28/4/2563 5,000,000       49321 ประกอบธุรกิจให้บริการและให้เช่ารถแท็กซ่ี 8888 หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

652 0653561001836 หจ.จริงใจ กรุ๊ป ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ต

ต้ิง 2019

7/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปอาหาร ท่ี

น ามาจากพืชและสัตว์ และเป็นผู้จัด

จ าหน่ายอาหาร

98/8  หมู่ท่ี 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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653 0653562000876 หจ.วี เซิร์ฟ โปรดักท์ 13/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการ ธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีมิใช่ธุรกิจขายตรงและ

การตลาดแบบตรง

91/27  หมู่ท่ี 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

654 0655559001133 บจ.อธิษฎา 3581 จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าและบริการ

 อาหารเสริม เคร่ืองส าอางค์

199/50  หมู่ท่ี 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

655 0653558002631 หจ.กัณฑ์ระวี การโยธา 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 135/7 หมู่ท่ี 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

656 0653557001118 หจ.นิวเคลียร์ อินเตอร์คอมเพลกซ์ 24/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการ รักษาความ

ปลอดภัย ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร 

สถานท่ี ทรัพย์สิน

156/2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

657 0655561000815 บจ.ออร์คิด แคร์ คอสเมติก จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 8/3  หมู่ท่ี 8 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

658 0653562000795 หจ.อ.พุ่มทรัพย์ 29/4/2563 700,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 85  หมู่บ้าน หนองตะแบก หมู่ท่ี 4 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

659 0653546003262 หจ.ชัยฤทธ์ิ ออโต้เซลล์ 16/4/2563 600,000          45103 จ าหน่ายปลีกรถยนต์ 434/62 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

660 0655561001099 บจ.ดาณี กรุ๊ป จ ากัด 13/4/2563 500,000          46494 ประกอบกิจการเคร่ืองคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว 

ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ

245/50  ถนนบึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

661 0653552000962 หจ.หมอวิเศษ 21/4/2563 300,000          21002 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายหรือเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายยาแผนโบราณทุกชนิด

110/45 ถนนพระองค์ด า ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

662 0653545000405 หจ.สองแควไวน์ 28/4/2563 100,000          11029 ผลิต จ าหน่ายส่งสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุรา

แช่พ้ืน

58/14 หมู่ท่ี 4 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

663 0663544000274 หจ.โรงเล่ือยจักร นวรัตน์ 8/4/2563 3,000,000       16101 ประกอบกิจการโรงเล่ือย 392 หมู่ท่ี 9 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

664 0665563000219 บจ.จีเอชซี แอสเสท แฮปปี จ ากัด 24/4/2563 2,500,000       41001 ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน คอนโด 4/180  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

665 0665557000351 บจ.โอรีโอ บิสซิเนส เซอร์วิส จ ากัด 3/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการย่ืนค าขออนุญาต

ท างานภายในประเทศให้กับบุคคลต่างด้าว

173/24 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

666 0663556000142 หจ.จันทร์วิราก่อสร้าง 16/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

65/1 หมู่ท่ี 5 ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

667 0665559000145 บจ.อินเตอศิริ จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       47912 ซ้ือ ขาย ตัวแทน เช่า ให้เช่า ให้ค าปรึกษา 

เก่ียกวับธุรกิจออนไลน์ ท้ังภายในและ

ต่างประเทศ

99 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

668 0663556000061 หจ.หรรษธร เรดิโอ 30/4/2563 500,000          60101 กิจการสถานีวิทยุกระจายสียง 5 หมู่ท่ี 10 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
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669 0663544000282 หจ.ทรัพย์ไพบูลย์ การค้า 10/4/2563 500,000          46316 ขายสินค้าของช า 321/1 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

670 0673558001162 หจ.เพอร์เฟค แบนเนอร์ ดีไซน์ 10/4/2563 1,500,000       93299 บริการให้เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง

141 หมู่บ้านห้วยมะเขือ หมู่ท่ี 5 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

671 0675557000229 บจ.บ้านกล้วย รุ่งเรือง จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 88/1 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190

672 0703560000258 หจ.ธนาเดช การค้า 1/4/2563 200,000          43221 ประกอบกิจการให้บริการรับติดต้ัง มิเตอร์

น้ า

256/370 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

673 0713556000010 หจ.ธ. สุวรรณภูมิ 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 62 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

674 0713557000463 หจ.ทรัพย์เพ่ิมบุญ 7/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการถมดินปรับและการขนย้าย

ดิน การขุด การระบายน้ า

111/1 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

675 0715561000393 บจ.ส.ทองทวีทรัพย์ จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน

ทองรูปพรรณ

75/1  หมู่ท่ี 7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

676 0713555001268 หจ.ปฐมกิจบริการ 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 54 หมู่ท่ี 4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

677 0715560002881 บจ.ฟรันเทีย วิช่ัน จ ากัด 15/4/2563 1,000,000       43303 ประกอบกิจการรับจ้าง ทาสี ตกแต่ง 

ซ่อมแซม ตุ๊กตาดินเผา แจกันดินเผา

115/11  หมู่ท่ี 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

678 0723545000960 หจ.ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค 10/4/2563 5,000,000       60202 ผลิต ติดต้ังเคเบ้ิลทีวี 583/84 หมู่ท่ี 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

679 0723543000377 หจ.เพชร พลอย ดี ก่อสร้าง 21/4/2563 1,400,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 620 หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

680 0723561001118 หจ.เคบีที วีแกน โพรดักส์ 13/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า-

ส่งออก ในประเทศและต่างประเทศ 

อาหารส าเร็จรูป อาหารก่ึงส าเร็จรูป

63  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

681 0723544000052 หจ.เกียงดินลูกรัง (หนองไก่เหลือง) 23/4/2563 1,000,000       42101 รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาถมท่ีด้วยดินลูกรัง

 ขาย

1957 หมู่ท่ี 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

682 0723559000614 หจ.วสันต์ซิงห์ 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 189 หมู่ท่ี 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

683 0723561000642 หจ.ธงปุญญิสา กรุ๊ป 16/4/2563 500,000          47512 ประกอบกิจการจ าหน่ายธง ซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ

1952/8  หมู่ท่ี 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

684 0725556000186 บจ.จารัณเซอร์วิส จ ากัด 27/4/2563 100,000          46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 ทุกชนิด

63 หมู่ท่ี 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

685 0723556001415 หจ.โอทอปสุพรรณบุรี 17/4/2563 100,000          60101 สถานีวิทยุกระจายเสียง 38 หมู่ท่ี 6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

686 0105557105718 บจ.ซันต์ศิลา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 8/4/2563 146,000,000    68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่า

ซ้ือ ขายฝาก จ านอง สังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์

45/16  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
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687 0105553046504 บจ.มาสเตอร์ เวิร์กส์ แอนด์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

1/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา บริหาร

จัดการและควบคุมทางด้านวิศวกรรม

99/26 หมู่ท่ี 5 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

688 0735562006522 บจ.ทูพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็ก 7/2  หมู่ท่ี 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

689 0735553001629 บจ.ซี มาสเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       43210 รับเหมาและติดต้ังงานระบบไฟฟ้า ระบบ

สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง

28/88 หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

690 0733554002376 หจ.ทอง แอนด์ ทอง พลาสติก 27/4/2563 500,000          22299 ประกอบกิจการค้า รับจ้างผลิตพลาสติก

ทุกชนิด

90/1 หมู่ท่ี 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

691 0733556002306 หจ.เอสที ภูมิเกล้า 24/4/2563 200,000          49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหลายชนิด 42/2 หมู่ท่ี 10 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

692 0105546093667 บจ.ชิน กวาง จ ากัด 2/4/2563 30,000,000      18119 การน าเข้า และผลิตสต๊ิกเกอร์เพ่ือจ าหน่าย

ส่ง-ปลีก

30/46 หมู่ท่ี 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

693 0125558022441 บจ.ไทย สันติ เมทัล จ ากัด 9/4/2563 20,000,000      46434 ประกอบกิจการจ าหน่ายของเล่นทุกชนิด 

เช่น ตุ๊กตา พวงกุญแจ ของก๊ิฟชอป

171/60  หมู่ท่ี 13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

694 0103553035217 หจ.ซินเซียร์ ซัพพลาย 17/4/2563 5,000,000       64921 ประกอบกิจการบริการรับค้ าประกันหน้ีสิน

 ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญา

ของบุคคลอ่ืน

97/5 หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

695 0745556001174 บจ.ซินเซียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 17/4/2563 5,000,000       22299 ผลิตและจ าหน่ายหลอดพรีฟอร์มรวมท้ัง

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับพลาสติกทุกชนิด

97/5 หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

696 0105558072317 บจ.กรุงเทพ สเตนเลส วิศวกรรม 

จ ากัด

21/4/2563 2,000,000       24202 ผลิตและจ าหน่ายโลหะภัณฑ์ทุกชนิด 64/1 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

697 0743557001303 หจ.คูล วอเตอร์ 10/4/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการค้าผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมน้ าแร่ น้ าด่ืมRO

123/37 หมู่ท่ี 6 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

698 0105559077924 บจ.สยามฟิวเจอร์อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

2/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า 

ส่งออก สินค้า ประเภทเคร่ืองปรุงรส 

เคร่ืองปรุงอาหาร

118/152 หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

699 0745554004991 บจ.เซ้าท์เอเบิล จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       10752 ผลิตและส่งออกอาหารทะเลทุกชนิดขาย

ปลีกและขายส่งอาหารทะเลทุกชนิด

189/751 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

700 0745560003721 บจ.เอส.ที.โกลบอล ซัพพลาย จ ากัด 10/4/2563 1,000,000       20121 การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจน

เป็นสารประกอบ

20/14  หมู่ท่ี 4 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

701 0745560009141 บจ.เอ.พี. แฟคทอร่ี พาร์ท จ ากัด 27/4/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งานอุตสาหกรรม

45/16  หมู่บ้าน ศุภาลัยเบลล่า หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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702 0745549003787 บจ.พี.พี.เอส  มอเตอร์เซอร์วิส   

จ ากัด

7/4/2563 1,000,000       33121 บริการรับซ่อมเคร่ืองจักร ซ่อมมอเตอร์ 78/4  หมู่ท่ี  10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

703 0745561002477 บจ.แอลซีพี วิศวภัณฑ์ จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

11/6  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

704 0743560000461 หจ.พี.เจ.ซัพพลาย 2016 8/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าประตู หน้าต่าง และ

อุปกรณ์ก่อสร้างอ่ืน ๆ ทุกชนิด

68 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

705 0745548000768 บจ.พี.ซี.บอด้ี (2005) จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการ ซ่อม เคาะปะผุพ่นสี

รถยนต์ เคร่ืองยนต์ช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด

54/2 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

706 0745556004700 บจ.อาร์.แอล.เอส สกรีน จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       13139 ให้บริการพิมพ์ซิลค์สกรีนผ้าและเส้ือผ้าปัก

ลายผ้า

88/8 หมู่ท่ี 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

707 0745562006123 บจ.เดริว (ประเทศไทย) จ ากัด 22/4/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการน าเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูป

สาหร่ายจากต่างประเทศเพ่ือจ าหน่ายใน

ประเทศ ท้ังปลีกและส่ง

59/59  หมู่ท่ี 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

708 0743560000762 หจ.บีไชน์ 24/4/2563 500,000          46443 น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

โฮมสปา

27/155 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

709 0745558004847 บจ.ลุลิโกะ จ ากัด 23/4/2563 200,000          46103 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก ได้แก่

ธัญพืช ครีมทาผิว เคร่ืองส าอางและอ่ืนๆ

43/1 หมู่ท่ี 9 ถนนเศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

710 0743555001306 หจ.เจ.ยู.เค เอ็นจิเนียร่ิง 10/4/2563 125,000          33200 การติดต้ังเคร่ืองจักรกลรวมถึงการซ่อมแซม

เคร่ืองจักรการก่อสร้างเฉพาะงานติดต้ัง

อุปกรณ์

111/75 หมู่บ้านกานดาบ้านริมคลอง หมู่ท่ี

 5 ซอย4 ถนนพระราม 2

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

711 0205555012827 บจ.ศรีราชา มิล จ ากัด 7/4/2563 30,000,000      07299 ประกอบกิจการแต่งแร่ ซ้ือ-ขาย แร่ และ

น าเข้า-ส่งออกแร่ทุกชนิด

82 หมู่ท่ี 7 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

712 0765559000489 บจ.โมอายคาเฟ่ จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟ 

และเบเกอร่ี

90/8 ถนนราชด าริห์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

713 0765562001130 บจ.พีเอ็ม แอนนิมอล กรุ๊ป จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์

มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง

35/11  หมู่ท่ี 4 ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

714 0105557148344 บจ.ซี.จี คลีนน่ิงแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการ ให้บริการรับท าความ

สะอาดท่ัวไป

1021 ถนนบุรีรมย์ ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

715 0765537000397 บจ.ธนิศร (1994) จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ และค้าวัสดุก่อสร้าง

869 ถนนบุรีรมย์ ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120
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รหัส
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716 0765559001345 บจ.ไนน์เฟสดีไซน์อัลฟ่า จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับออกแบบ 

ตกแต่งภายใน ภายนอกทุกประเภท

1414/31 ถนนจอมพล ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

717 0765561001071 บจ.ที แอนด์ ทีที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบธุรกิจซ้ือ มา ขายไป ไม้แปรรูป 213/21  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

718 0765555000565 บจ.ปารมี9999  จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       22220 ด าเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตบรรจุ

พลาสติกโดยการฉีด ข้ึนรูป เป่า เช่น ขวด 

แก้วน้ า และผลิตภัณฑ์พลาสติก

109 หมู่ท่ี 3 ต.หนองชุมพล

เหนือ

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

719 0763561000804 หจ.สร้างทรัพย์ ทรานสปอร์ท 20/4/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประ

เท

48  หมู่ท่ี 6 ต.หนองชุมพล

เหนือ

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

720 0505555003531 บจ.เอมิล จ ากัด 16/4/2563 3,000,000       68102 ซ้ือขายท่ีดิน 627  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

721 0775560000993 บจ.กอล์ฟ แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี 

เอเชีย จ ากัด

8/4/2563 2,000,000       66199 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษาใน

การบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์

482  หมู่ท่ี 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

722 0775560002775 บจ.อลิซ่า หัวหิน จ ากัด 21/4/2563 2,000,000       56101 การบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 222/69  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

723 0775562001938 บจ.ห้วยยาง โยคะ จ ากัด 20/4/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการฝึกสอนโยคะ 140/46  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

724 0773535000142 หจ.แม่ร าพึงปิโตรเลียม 28/4/2563 1,500,000       47300 จ าหน่ายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 94 หมู่ท่ี 6 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

725 0775555001201 บจ.บลูซัฟไฟร อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

10/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหาเช่า รับ เช่าซ้ือ

ถือกรรมสิทธ์ิครอบครองปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืน

8/1872 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ถนนเพชร

เกษม

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

726 0775560002091 บจ.ประจวบ โคโคนัท คลัสเตอร์ 

จ ากัด

3/4/2563 1,000,000       10414 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน

มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและผล

มะพร้าว

9/9  หมู่ท่ี 9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

727 0773562000379 หจ.เจเจ.ธนะทรัพย์ 3/4/2563 700,000          47190 ขายสินค้าอุปโภค และบริโภค 82/21  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

728 0805556001548 บจ.ไพร์ม ช้อยส์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 30/4/2563 2,970,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขายและจัดสรรท่ีดิน 

อาคาร ท่ีพักอาศัย และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนทุก

ชนิด

210 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

729 0803543000091 หจ.ฉ่ัววัฒนา 10/4/2563 1,000,000       96309 รับจ้างจับกุ้ง 266 หมู่ท่ี 1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

730 0803552000481 หจ.เพชรเพโท 1/4/2563 200,000          74909 รับฝึกอบรมให้ตัวแทนประกันชีวิต ประกัน

วินาศภัย

216/40 หมู่ท่ี 2 ต.ปากนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000
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731 0813561000536 หจ.ตัง ไวท์ 7/4/2563 1,000,000       47723 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 250  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

732 0813560000494 หจ.วิษณุ แซทเท้ิลไลท์ 1/4/2563 100,000          47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร 

อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์จานดาวเทียม 

อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด

141  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

733 0825560001298 บจ.คูณการโลหะกิจ จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       68202 ซ้ือขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 1  หมู่ท่ี 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

734 0835549008184 บจ.อิโค - เอ็นไวรอนเม็นท์ส จ ากัด 10/4/2563 2,000,000       68102 ซ้ือขาย/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 68/560  หมู่ท่ี 7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

735 0835562015865 บจ.ซีทูดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด 8/4/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 46/10  หมู่ท่ี 1 ซอยพูนทรัพย์ ถนน

พัฒนาท้องถ่ิน

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

736 0833556000418 หจ.จี มันน่ี พลัส 2/4/2563 1,000,000       66123 การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ การซ้ือหรือขายต๋ัวเงิน

40 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

737 0833557000713 หจ.ลายัน ภูเก็ต รีไซเคิล 2/4/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจการก าจัดขยะชุมชน 32/9 หมู่ท่ี 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

738 0835551010395 บจ.ซันน่ี ชอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 13/4/2563 1,000,000       68102 การซ้ือ จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใด ๆ

393/4 หมู่ท่ี 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

739 0835559008811 บจ.ระนอง ลัคก้ี ทริป จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทน

หรือตามสัญญา

5/58 หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

740 0835562005959 บจ.เค.เอ็ม.เค จ ากัด 2/4/2563 1,000,000       79110 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจเดินทางธุรกิจ

 จัดน าเท่ียวและบริการส ารองห้องพักต่าง ๆ

268/2  ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

741 0833558000181 หจ.เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์ 17/4/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบกทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและภายนอก

150/1 หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

742 0845531000238 บจ.สุราษฎร์ธานีลาเทกซ์ จ ากัด 30/4/2563 19,000,000      22199 จ าหน่ายน้ ายางข้น ยางสกิม,ยางเครฟ 1/2 ถนนราษฏร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

743 0845547006168 บจ.พรหมเกาะ จ ากัด 16/4/2563 7,000,000       68201 ซ้ือขาย และรับเป็นนายหน้าขายฝากบ้าน

และท่ีดิน

5/3 หมู่ท่ี 5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

744 0845559009931 บจ.ซาน ซาน เอ็กซ์พอร์ตแอนด์

อิมพอร์ต(ไทยแลนด์) จ ากัด

10/4/2563 5,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก ซ่ึงไม้

ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

42/4 หมู่บ้านรินทอง หมู่ท่ี 1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

745 0845560006338 บจ.โลตัส เรสเทอเรนท์ แอนด์ บาร์

 จ ากัด

16/4/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและบาร์ 9/8  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
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746 0845554004264 บจ.สมุย ทีอีเอฟแอล จ ากัด 9/4/2563 5,000,000       85491 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการให้ค าแนะน า 

การอบรม เทคนิคด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาอ่ืนๆ

10/36 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

747 0845561009497 บจ.ไทรบ์ แบงค็อก จ ากัด 10/4/2563 5,000,000       93112 ประกอบกิจการของสถานท่ีออกก าลังกาย 

ซ่ึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการ

ท ากิจกรรม สร้างสุขภาพ

91/20  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

748 0843556001333 หจ.มาย เวย์ บังกะโลส์ แอนด์ 

เรสทัวรองท์

13/4/2563 4,000,000       56101 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 62 หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

749 0845560002022 บจ.แอสกิโม คอนซัลต้ิง จ ากัด 10/4/2563 4,000,000       93199 ประกอบกิจการให้บริการด้านกีฬา การ

บันเทิง

16 หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

750 0845553005887 บจ.แอมเพิล ไดว์ว่ิง จ ากัด 20/4/2563 4,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย 139/42 หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

751 0845555004136 บจ.เอ็มวีดี ดีเวลล็อพเม้นท์ จ ากัด 27/4/2563 4,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย 139/42  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

752 0845551000578 บจ.อควาอิเลีย จ ากัด 20/4/2563 4,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทางทะเล สอนด า

น้ าและกีฬาทางน้ าทุกประเภท และรวมท้ัง

ธุรกิจอ่ืนๆ

21/24 หมู่ท่ี 3 ถนนหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

753 0845555004144 บจ.เดโล สมุย จ ากัด 20/4/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

159/47 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

754 0845557004508 บจ.แอมพิเบียน ไดฟ์ คลับ จ ากัด 20/4/2563 4,000,000       77302 ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่ง

ทางน้ าทุกชนิด

73/9 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

755 0845562001775 บจ.อควาอิเลีย ไดว่ิง จ ากัด 20/4/2563 4,000,000       85410 ประกอบกิจการรับสอนด าน้ า 21/24  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

756 0845563001442 บจ.จัมโบ้ ทริป จ ากัด 8/4/2563 4,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 63/114  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

757 0845558005141 บจ.คีย์ สโทน สมุย  จ ากัด 10/4/2563 4,000,000       68202 ประกอบกิจการรับออกแบบจัดท าหนังสือ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด และธุรกิจโฆษณา

144/3-4 หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

758 0845560004416 บจ.เดอะ ด็อกฟาเทอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

27/4/2563 4,000,000       96302 ประกอบกิจการรับเล้ียงสัตว์และเพาะพันธ์

สัตว์ต่างประเทศ

144/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

759 0845555006589 บจ.สคาร์เบอโร จ ากัด 29/4/2563 3,500,000       68103 ประกอบกิจการดูแล บริหาร จัดการท่ีพัก

อาศัยให้เช่า

18/5 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

760 0845559001620 บจ.เซาเทิร์น ซีวิล จ ากัด 9/4/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 46/14 หมู่ท่ี 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

761 0843560000150 หจ.ทองโตนด เรสเทอรอง 27/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

20 หมู่ท่ี 4 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

762 0845549005720 บจ.เอช แฟรงค์ จ ากัด 7/4/2563 2,000,000       68102 ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 2/2 หมู่ท่ี 4 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
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763 0845558002088 บจ.วังกุ้ง เดม่อน จ ากัด 10/4/2563 2,000,000       49321 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

โดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซ่ี

222/1 หมู่ท่ี 6 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

764 0843558001594 หจ.เอ็กซเพลดจ์ 13/4/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการสอนด าน้ า ซ้ือขาย ให้เช่า 

อุปกรณ์ด าน้ า

27/9 หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

765 0845550003417 บจ.วายโอหมิงส์ จ ากัด 13/4/2563 2,000,000       55102 ประกอบกิจการให้เช่าบังกะโล รีสอร์ท 

บ้านพักอาศัย

86/2 หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

766 0845560006940 บจ.โอเช่ียน ไดฟ์ว่ิง จ ากัด 24/4/2563 2,000,000       47630 การขายปลีกเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 100/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

767 0845560009558 บจ.เบลเย่ียม เบเกอร่ี จ ากัด 30/4/2563 2,000,000       56101 ประเภทกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

1/12  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

768 0845562003573 บจ.ดรากอนซัน พะงัน จ ากัด 30/4/2563 2,000,000       81291 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างท าความ

สะอาดพ้ืนผิวภายนอกอาคารทุกประเภท 

รวมท้ังส านักงาน บ้านพัก

64/7  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

769 0845558005869 บจ.พี.เอ็น บังกะโล2015 จ ากัด 9/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

127/253 หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

770 0845558009236 บจ.ทีเอ็มแอล สมุย จ ากัด 20/4/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับงานปูนรวมถึงโรงงานการผลิต

ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากแก้ว

42/3 หมู่ท่ี 2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

771 0845549004235 บจ.ไพรม์ วิว ดีเวลลอปเม้นท์ส 

จ ากัด

7/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพัก โรงแรม รี

สอร์ทและบังกะโลส์

177/38 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

772 0845549006874 บจ.ซิลแวน จ ากัด 20/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม 23/46 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

773 0845559008012 บจ.ดาเซีย เมเนจเม้นท์ จ ากัด 20/4/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย 73/9 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

774 0845555000416 บจ.อิมโมเท็กซ์ จ ากัด 8/4/2563 2,000,000       68103 ให้เช่าท่ีพักอาศัย บังกะโล 44/81 หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

775 0845562004022 บจ.เรเน่ ริช ซอฟต์แวร์ จ ากัด 2/4/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ให้บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน

ขนส่ง

106/17  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

776 0843555002093 หจ.รัตนา-ศิวะ (2012) 16/4/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 18/31 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

777 0843558000571 หจ.เอ็น.ที. อิเลคตริคคอล ซิทเต็ม 15/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า 136/55 หมู่ท่ี 1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

778 0845549009890 บจ.บรมโลหะภัณฑ์ จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานเหล็ก 

งานก่อสร้างทุกชนิด

11/2 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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779 0845559000143 บจ.มิลานายา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 117 หมู่ท่ี 2 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

780 0845561006196 บจ.อินฟินิต้ี กรีนมารีน จ ากัด 29/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์และอาหารสัตว์

157/181  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

781 0843559001164 หจ.รุ่งโรจน์  การโยธา 16/4/2563 1,000,000       42909 รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกชนิด 20/2 หมู่ท่ี 6 ต.ถ้ าสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

782 0845563002597 บจ.ช. พัฒนพงษ์ จ ากัด 23/4/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิต - จ าหน่าย เคมีเกษตร

 ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมนพืชช สารเพ์่ม

ประสิทธิภาพดินเป็นต้น

36/6  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

783 0843555002816 หจ.ช.การชาติ 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 47/9 หมู่ท่ี 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260

784 0843560002471 หจ.โชว์จระเข้ละไม เกาะสมุย 29/4/2563 1,000,000       93292 ประกอบกิจการลานโชว์จระเข้ 25/1  หมู่ท่ี 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

785 0845559008497 บจ.เอ เอส. กรีน แลนด์สเคป 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

29/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดสวน ดูแล

สวน และค้าต้นไม้ประดับ วัสดุปลุกและ

อุปกรณ์ตกแต่งสวน

256 หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

786 0845549006432 บจ.ฝันดี พร๊อพเปอร์ต้ีส์ สมุย จ ากัด 20/4/2563 1,000,000       68102 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า

และบริการทางธุรกิจ

77/20 หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

787 0845556002668 บจ.ซันน่ี ชอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ส 

จ ากัด

13/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการจัดหา เช่า และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใด ๆ

17/10 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

788 0843559002241 หจ.จรีรัตนา ธุรกิจ 21/4/2563 700,000          46693 ขายส่งยางพาราและพลาสติกข้ันต้น 57/51 หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

789 0843560001938 หจ.กฤษติกานต์ รับเบอร์ 27/4/2563 500,000          46693 การขายส่งยางพารา น้ ายางดิบ น้ ายางข้น 

ยางแผ่นรมควัน

16  หมู่ท่ี 6 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

790 0845560010157 บจ.ร่วมวิชช์ จ ากัด 15/4/2563 200,000          85493 ประกอบกิจการสอนเสริม การเตรียมสอบ

เข้ามหาวิทยาลัย การกวดวิชาท่ัวไป

29/10  ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

791 0855562000230 บจ.ส.ธิมา อินเตอร์เทรด จ ากัด 2/4/2563 2,000,000       13921 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปลีก ส่ง 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอนทุกชนิด

28/220  หมู่ท่ี 5 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

792 0853561000013 หจ.แปรรูปกาแฟระนอง 7/4/2563 1,000,000       10761 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกาแฟ 158/41  หมู่ท่ี 5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

793 0853562000254 หจ.เนติพันธ์ุคอนสตรัคช่ัน 16/4/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 4/21  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

794 0865559000577 บจ.ชุมพร เอ.เอส.ที.พาราวู้ด จ ากัด 30/4/2563 5,000,000       16101 ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราและไม้

อ่ืนทุกชนิด

242 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

795 0773544000362 หจ.บุญชูบางเบิดรีสอร์ท 28/4/2563 5,000,000       55101 ให้บริการห้องพัก 2/6 หมู่ท่ี 5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
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796 0865561001135 บจ.สตรอง พัลสิส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/4/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการ น าเข้าส่งออก จ าหน่าย 

อาหาร อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง

5/5  หมู่ท่ี 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

797 0863561000544 หจ.ทรัพย์อนันต์โชคชัยฟาร์ม 27/4/2563 4,000,000       01469 ประกอบธุรกิจเพาะพันธ์ไก่ชน ขายไก่ชน 60/62  หมู่ท่ี 5 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

798 0775549003990 บจ.เอ็กต้ีวัน ไร่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 16/4/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พืช

สวน บุหร่ี เคร่ืองด่ืม อาหารสด-แห้ง 

เคร่ืองบริโภคอ่ืน ฯ

15/1  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

799 0865561000732 บจ.มิลเล่ียน ซอฟท์เสิร์ฟ จ ากัด 30/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ซ้ือมา-ขาย

ไป เคร่ืองท าไอศครีม

38/2  หมู่ท่ี 3 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130

800 0865561000899 บจ.อะกรอส โปรดัคท์ จ ากัด 21/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตผล และผลพลอยได้จากการเกษตร 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีวมวล

70  หมู่ท่ี 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

801 0903559000230 หจ.จีพีเอ็ม เพ้นท์ 14/4/2563 1,000,000       46639 จ าหน่ายสีอุตสาหกรรมและสีทาบ้าน 126/8 หมู่ท่ี 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

802 0905548001525 บจ.ดี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส  จ ากัด 24/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 545 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

803 0905562003530 บจ.พรพระเจ้า จ ากัด 28/4/2563 1,000,000       68101 จัดสรรท่ีดินและจัดสรรบ้านพร้อมท่ีดิน 173/177  หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

804 0905553002186 บจ.ซันนิต้า อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกเน้ือสัตว์ 67 ถนนรอบเมือง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

805 0103557019976 หจ.ไพศาลสหการ 20/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

18/3  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

806 0905562002096 บจ.ซีเคร็ตเฮิร์บ จ ากัด 1/4/2563 1,000,000       46209 ค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชผลทางการเกษตร 

สมุนไพร กาแฟ เคร่ืองส าอาง น้ ามัน

มะพร้าว น าเข้าส่งออก แปรรูปพืชผลทาง

การเกษตร สมุนไพร เคร่ืองส าอาง

67/10  หมู่ท่ี 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

807 0903562000172 หจ.ทีเค หาดใหญ่ ดีเวลล็อปเม้นท์ 30/4/2563 500,000          47721 ซ้ือขายเคร่ืองมือแพทย์ 59/30  หมู่ท่ี 2 ซอยประชาอุทิศ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

808 0903562002094 หจ.กู๊ดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หาดใหญ่ 7/4/2563 500,000          46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการทุกประเภท

41/3  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

809 0903559000990 หจ.เอ็มยู เทคโนโลยี 9/4/2563 250,000          43210 รับเหมาติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมครบ

วงจร

9/192 ซอยแสนสิริ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

810 0903562001624 หจ.ครัวจ๊ะเอ๋ ต้นไทร 23/4/2563 70,000           56101 ร้านอาหาร 175  ซอย4(โชคสมาน 5) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

811 0913560000213 หจ.อมารี ทรานสปอร์ท 9/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งทางบกโดยรถยนต์

บรรทุก

19  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

812 0925559001459 บจ.ซีเคที เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14/4/2563 1,000,000       30110 ประกอบกิจการรับเหมาต่อเรือ ซ่อมเรือ 87/1 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

813 0103557018368 หจ.ชลิดาพร คอนสตรัคช่ัน 17/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

184/1 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

814 0925562001006 บจ.เจบี อินโฟ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 9/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย กล้องและติดต้ัง

กล้องวงจรปิดและบริการหลังการขาย

76/1  หมู่ท่ี 1 ถนนวรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

815 0933562000954 หจ.พรุโนราห์ฟาร์ม 10/4/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการ การเล้ียงสุกรขุน 233  หมู่ท่ี 11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

816 0933561000322 หจ.เอียดเหล้ียมฟาร์ม 15/4/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการเล้ียง โคเน้ือ โคขุน 148  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

817 0945561000561 บจ.ปัตตานี เอ็กเพรส จ ากัด 29/4/2563 5,000,000       49339 ประกอบธุรกิจบริการับขนส่งและขนถ่าย

สินค้า พัสดุภัณฑ์ ทุกประเภท

97/8  หมู่ท่ี 8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000


