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1 0105558190077 บจ.ซีเมนส์ กาเมซ่า รีนิวเอเบิล เอ็น

เนอร์ยี (ประเทศไทย) จ ากัด

18/5/2563 111,900,000   33121 ประกอบกิจการบริการบ ารุงรักษากังหัน

ลม และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน

87  อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซ่ัน

เพลส ช้ันท่ี 22 ยูนิต 4 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2 0105528045125 บจ.บางกอก ซิติ ลิสซ่ิง  จ ากัด 7/5/2563 75,000,000     35101 ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและ

จ าหน่ายพลังงานทุกประเภท

110 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

3 0105563058009 บจ.โซเดียคิว แกลเลอรี จ ากัด 18/5/2563 40,000,000     46632 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ทุกชนิด

88/36  ตรอกว่ิงวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

4 0105534106629 บจ.เดชะลาภ จ ากัด 27/5/2563 30,000,000     68201 ซ้ือท่ีดิน 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

5 0135529000087 บจ.ควอลิต้ี เอนจิเนียร่ิง แอนด์ ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด

20/5/2563 30,000,000     46639 รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง 31  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 18 (ชิน

เขต2/16)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

6 0105548140433 บจ.แบงค๊อค สตาร์ ออโตโมบิลล์ 

จ ากัด

27/5/2563 25,000,000     64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ันท่ี 20 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

7 0105535077657 บจ.สหสิริพัฒนาก่อสร้าง จ ากัด 13/5/2563 20,000,000     41002 รับเหมาก่อสร้าง 1059 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

8 0107559000354 บมจ.เอซีเอ็มเทรดด้ิง จ ากัด 

(มหาชน)

19/5/2563 20,000,000     46443 ประกอบกิจการค้าและจัดจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางค์ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

346/136  ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

9 0105558000511 บจ.อินคริเม้นท์ พี เอเซีย จ ากัด 29/5/2563 14,800,000     46510 ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ให้บริการ 

เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมซอร์ฟแวร์

689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ

เทียร์ ช้ันท่ี 22 ห้องเลขท่ี 2204-2206 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

10 0105562018747 บจ.บีอีเอไทย จ ากัด 29/5/2563 13,570,000     58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เกมส์

ส าเร็จรูป

54  อาคารบีบี บิวด้ิง  ห้องเลขท่ี 2106 

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

11 0105560115397 บจ.แบนโด เอเชีย แอนด์ แปซิฟิค 

จ ากัด

29/5/2563 11,000,000     46109 ประกอบกิจการของบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศเพ่ือจัดซ้ือและขายสินค้า

1/37  อาคารบางนาธานี ช้ันท่ี 18 บี 2 

ซอยบางนา-ตราด 34

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

12 0105536017542 บจ.โกลด์ชิป จ ากัด 7/5/2563 10,000,000     52292 ตัวแทนนายหน้าเรือเดินทะเล 191/30 อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ช้ัน 24 

ห้อง เอ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

13 0105552105825 บจ.ลักชัวร่ี ออโต้ อิมพอร์ต จ ากัด 18/5/2563 10,000,000     45103 ประกอบกิจการขายรถมือสอง และขาย

ของเก่าทุกชนิด

73  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

14 0125561021701 บจ.ปาป้าเพย์ จ ากัด 18/5/2563 10,000,000     66192 ประกอบกิจการบริการการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

1  ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นิติบุคคลเลิกเดือนพฤษภาคม 2563

ท่ัวประเทศ
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15 0105550055804 บจ.มีเดีย โปร จ ากัด 20/5/2563 9,400,000      73101 บริการด าเนินกิจการเก่ียวกับการบริการ

จัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ และผลิตส่ือ

ทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์

728 หมู่ท่ี 4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

16 0105562112859 บจ.โซ ไทย สปา แบงค็อก 2 จ ากัด 15/5/2563 8,000,000      96101 ประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 181/16  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

17 0105554139484 บจ.จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดด้ิง

 จ ากัด

1/5/2563 6,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 538 อาคารแกรนด์ ช้ันท่ี 9 ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

18 0105532004845 บจ.เซรเวกซ์ จ ากัด 12/5/2563 5,000,000      70209 ขายสินค้า เป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ เป็น

นายหน้าทางการ

1006/362 ช้ัน 14 อาคารมาสเตอร์วิว เอ็ก

เซ็กคิวทีฟ ถนนเจริญนคร

แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

19 0105535007021 บจ.สวอนเฮ้าส์ (1992) จ ากัด 12/5/2563 5,000,000      55101 ธุรกิจโรงแรม  ภัตตาคาร 31 ตรอกโรงภาษี (เจริญกรุง 36) ถนน

เจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

20 0105555125941 บจ.สมาร์ท อาร์. โอ. ไอ. จ ากัด 25/5/2563 5,000,000      70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

และค าแนะน าทางด้านการตลาด การ

โฆษณา การบริการออนไลน์

6/84 อาคารลาดพร้าว 25 ช้ัน 3 ซอย

ลาดพร้าว 25 ถนนลาดพร้าว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

21 0105557048722 บจ.โคลส อัพ เดคคอเรชัน  จ ากัด 1/5/2563 5,000,000      64921 บริการค้ าประกันหน้ีสิน ความรับผิด และ

การปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอ่ืนรวมทัััง

รับบริการ

90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

22 0105559018669 บจ.บีแอลไอเอส คอนสทรัคช่ัน 

จ ากัด

26/5/2563 5,000,000      46631 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย รับติดต้ัง แผ่น

ผนังและพ้ืนคอนกรีต

66/166 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 2 

(พาสุข)

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

23 0105559027013 บจ.เซรอซเทค จ ากัด 29/5/2563 5,000,000      26303 ประกอบกิจการออกแบบ วิจัย ผลิต 

จ าหน่าย ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองไฟฟ้า

219/148 หมู่บ้านชัยพิทักษ์ ซอยงามวงศ์

วาน 47 แยก 6 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

24 0105559035822 บจ.ลิจิท จ ากัด 29/5/2563 5,000,000      46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในงานอุตสาหกรรม

9/8 หมู่ท่ี 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

25 0105559158649 บจ.เดอะ โมสต์ กรุ๊ป จ ากัด 8/5/2563 5,000,000      68104 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีต่าง ๆ 5 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

26 0105561100296 บจ.บีบีวัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 12/5/2563 5,000,000      46900 ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าอุปโภคและ

บริโภคทุกชนิด(ม่ือได้รับอนุญาตจา

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

420/26  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

27 0105562057351 บจ.ริช บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ 

จ ากัด

12/5/2563 5,000,000      56101 ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จ าหน่ายอาหาร

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีมี และไม่

มีแอลกอฮอล์

531 ห้อง F1-5  ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

28 0105562148977 บจ.ไท้ฮะเฮง จ ากัด 14/5/2563 5,000,000      46441 ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค 34  ซอยพระแก้ว แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
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29 0105535110069 บจ.ทีมอินเตอร์เนช่ันแนล เทรดด้ิง 

จ ากัด

29/5/2563 4,500,000      46319 น าเข้าและจ าหน่ายอาหารสัตว์-ยารักษา

โรคสัตว์

165 หมู่บ้านอมรพันธ์ุนคร ถนนบึงกุ่ม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

30 0105548006575 บจ.บี.เค. เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 8/5/2563 4,000,000      46411 ประกอบกิจการค้าผ้าทุกชนิด 65 ซอยสารภี 2 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

31 0105548126741 บจ.จีเอส อีแอนด์ซี ไทย จ ากัด 5/5/2563 4,000,000      47521 เคร่ืองมือก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 22 ห้อง

เลขท่ี 2206/2 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

32 0105560059349 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ชีฮาน จ ากัด 19/5/2563 4,000,000      46209 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ข้าว 

ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถ่ัว งา ละหุ่ง ผัก 

ผลไม้ พริก พืชสวน

19/101  อาคารชุดสุขุมวิทสวีท ช้ัน 11 

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

33 0105560173893 บจ.เคที ไบโอ เอนเนอร์จี จ ากัด 25/5/2563 4,000,000      69100 ประกอบกิจการ ท่ีปรึกษาทางด้าน

กฎหมาย การเงิน การค้า ทุกประเภท

ธุรกิจ ท้ังในและต่างประเทศ

236/7  ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

34 0105560183961 บจ.เอชพี มาร์เก็ต วิลเล จ ากัด 8/5/2563 4,000,000      46492 ส่งออกเพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด 315/401  อาคารฟอร์จูน คอนโดทาวน์ 1

 ตึก 4 ช้ัน 1 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนน

สาธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

35 0105561011714 บจ.เอ็มเบรส เอนเนอร์จี จ ากัด 22/5/2563 4,000,000      93112 ประกอบกิจการรับสอนการบริหารร่างกาย

 การออกก าลังกาย

942/9  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

36 0105561077219 บจ.วอน แอนด์ วอน จ ากัด 29/5/2563 4,000,000      ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

75/105  อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ช้ันท่ี

 38  ห้องเลขท่ี อี ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)

 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

37 0105561169598 บจ.ไทยลารูท จ ากัด 13/5/2563 4,000,000      79120 บริการน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ

ภายในประเทศ บริการจองทัวร์ จองต๋ัว

เคร่ืองบิน ท้ังในและต่างประเทศ

54  ซอยบางแวก 58 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

38 0105562150491 บจ.ซ่ีไท่ฟู่ฟู้ด(ประเทศไทย) จ ากัด 5/5/2563 4,000,000      46102 น าเข้า ส่งออก อาหารและวัตถุดิบท่ีใช้ใน

การประกอบอาหาร

6  ซอยประชาอุทิศ 127 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

39 0105549100338 บจ.สยาม โรยัล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป 

จ ากัด

18/5/2563 3,000,000      82990 ให้บริการอ านวยความสะดวกกับผู้

ประสงค์จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในต่า

ปงระเทศ

85/75  ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

40 0105558123493 บจ.วิน แอนด์ วอเตอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

22/5/2563 3,000,000      26511 ผลิตและน าเข้า วัสดุอุปกรณ์ควบคุม

ความช้ืนในอากาศ

113/27  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

41 0105560155925 บจ.สุวรรณวัฒนพร จ ากัด 7/5/2563 3,000,000      68104 ให้เช่าพ้ืนท่ีท าการพาณิชย์ เช่น เปิดตลาด

นัด เช่าพ้ืนท่ีขายของ ท่ีส าหรับจอดรถ

169/69  ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

42 0105562204397 บจ.ไอเฟล เอ็นจีเนียร์ จ ากัด 21/5/2563 3,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน

244  ซอยประชาอุทิศ 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

43 0105563026271 บจ.ศรีกรุง พาร์ทเนอร์ส์ จ ากัด 13/5/2563 3,000,000      64202 ประกอบกิจการน าเงินทุนของบริษัทไป

ลงทุนซ้ือหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ

หลักทรัพย์อ่ืนของบริษัทใดๆ ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือ

ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอ่ืน 

และท าการขาย จ าหน่าย หรือซ้ือกลับมา

ซ่ึงหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร

101  อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค  ห้องเลขท่ี 

1404-05 ช้ันท่ี 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

44 0215560003873 บจ.แอปสมิธ (ไทยแลนด์) จ ากัด 25/5/2563 3,000,000      28199 ผลิต ออกแบบจ าหน่ายติดต้ังอุปกรณ์ วัสดุ

 เคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักรกล

1106 ศูนย์การค้าซัมเมอร์ ฮิลล์  ช้ันท่ี 3  

ห้องเลขท่ี 3093 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

45 0105552088386 บจ.วินเนอร์ คอนเนค  จ ากัด 20/5/2563 2,700,000      46510 น าเข้าและส่งออก ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และ

อุปกรณ์ต่างๆทางด้านการศึกษาเกมส์

เน้ือหาบันเทิงระบบออนไลน์

446/73  อาคารปาร์คอเวนิว 2 ช้ันท่ี 1 

ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

46 0105548095683 บจ.ภูภีม โบรคเกอร์ จ ากัด 26/5/2563 2,100,000      82301 ประกอบกิจการการจัดงานประชุมต่างๆ 97 หมู่ท่ี 7 ตรอกหมู่บ้านนอกเขต ถนน

สุขุมวิท 107

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

47 0103542007241 หจ.น้ าด่ืมคงคาพานิช 21/5/2563 2,000,000      11041 ผลิตและจัดจ าหน่ายน้ าด่ืม 19/5 หมู่ท่ี 9 ซอยมัยลาภ (ซอยบ ารุง

ศิลป์) ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

48 0103543012991 หจ.บลูม สตาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 27/5/2563 2,000,000      45101 จ าหน่ายยานพาหนะและเป็นตัวกลางใน

การจัดหารถยนต์ให้

939/4 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

49 0103551009065 หจ.น้ าเจริญผล 13/5/2563 2,000,000      11041 ประกอบกิจการผลิต และซ้ือขาย น้ าด่ืม 39/21 หมู่ท่ี 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

50 0103562016165 หจ.บราวน์ 333 5/5/2563 2,000,000      47712 ประกอบกิจการจ าหน่ายรองเท้าทุกชนิด 

และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

86  ซอยประชาอุทิศ 32 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

51 0105521007937 บจ.อีสท์แมน ไทยแลนด์ จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      77309 ให้เช่าเคร่ืองจักร 333 อาคารธนาคารกรุงเทพ ช้ัน 18 ถนน

สีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

52 0105530015297 บจ.ดี ดี อัญอุตสาหกรรม จ ากัด 15/5/2563 2,000,000      14139 ผลิต ขายร้ิวติดเส้ือ 198/38 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชร

เกษม

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

53 0105538110159 บจ.รอยัล เอ็น-เทค จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      46592 ค้า เป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับซ่อมรถ

ซ่อมผิวถนนและไหล่ทาง รถกวาดดูดฝุ่น

88 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

54 0105539055348 บจ.เบสท์ ไซน๊อปติค (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

22/5/2563 2,000,000      47721 น าเข้า จ าหน่ายเวชภัณฑ์ 121/6 หมู่ท่ี 5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

55 0105545052681 บจ.วี. เจ. ไดมอนด์ จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      46492 น าเข้า ส่งออก ค้าส่งเพชรพลอย และอัญ

มณีต่างๆ

322/24 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ช้ันท่ี

 13 ถนนสุรวงศ์

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

56 0105552023829 บจ.โอจีพี คอนซัลแทนท์ จ ากัด 21/5/2563 2,000,000      71102 ประกอบกิจการให้บริการทางวิศวะกรรม 

ทางน้ ามัน

2/22  อาคารไอยรา ช้ันท่ี 7  ห้องเลขท่ี 

701 ถนนจันทน์

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

57 0105552056263 บจ.นิวเซนซ์ โปรดัก จ ากัด 7/5/2563 2,000,000      46441 ประกอบกิจการค้า ขาย รับจัดซ้ือ จัดหา 

เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง 

เก่ียวกับสินค้าด้านเภสัชกรรม

63 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

58 0105555083211 บจ.แน่ร่ี นานา โฮเทล จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      14111 ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บเส้ือผ้า

และเคร่ืองแต่งกายทุกชนิด

1408 ช้ัน 2  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

59 0105557180035 บจ.ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ แบงค์คอก 

จ ากัด

5/5/2563 2,000,000      85423 เอกสารประกอบการเรียนรู้การสอนด้าน

ศิลปะ

294/1 อาคารเอเซีย ช้ันท่ี 10 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

60 0105558077432 บจ.เอ็น.พี. เอนเนอร์จี (ประเทศ

ไทย)  จ ากัด

22/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 

ต่อเติม อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

33/4  ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย

 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

61 0105558091800 บจ.ไท่ ว่าน ก๋ัว ทราเวล จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      79120 น าเท่ียวและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการน า

เท่ียวทุกชนิด

4/136,4/137  อาคารชุดอัสสกาญจน์

เพลส รามค าแหง-วงแหวน อาคารเลขท่ี 1

 ช้ันท่ี 1 ถนนรามค าแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

62 0105559011923 บจ.ไป่ ตัว หลง จ ากัด 7/5/2563 2,000,000      46109 นายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการทุก

ประเภท น าเข้าส่งออกซ่ึงสินค้าตาม

วัตถุประสงค์

228/21 ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

63 0105559054789 บจ.เอทีเจ พลัส อินเตอร์ เทรด 

จ ากัด

20/5/2563 2,000,000      47733 ประกอบกิจการ ขาย น าเข้า ส่งออก 

ต้นไม้ทุกชนิด

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 12 ห้องเลขท่ี 1202 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

64 0105559135991 บจ.ทีเจเอสไอ จ ากัด 8/5/2563 2,000,000      96101 ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ สปา 135/2  ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

65 0105559159068 บจ.จ๊ิกซอว์ เทรดด้ิง ซอฟต์แวร์ 

จ ากัด

25/5/2563 2,000,000      47412 ประกอบกิจการรับจ้างและจัดหาเก่ียวกับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์

12/126 หมู่บ้านเนอวานา ซอยกรุงเทพ

กรีฑา 32

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

66 0105560041113 บจ.เบิร์ดสโตน คอนซัลต้ิง จ ากัด 13/5/2563 2,000,000      70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงาน

955/8 ซอยวิจิตรชัย ประชาอุทิศ 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

67 0105560047120 บจ.คังหมิง จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      49329 การบริการให้เช่าเหมารถโดยสาร เพ่ือ

ท่องเท่ียวและรถยนต์ส่วนบุคคลอ่ืนๆ

พร้อมคนขับ

89/9 จีสไตน์ คอนโด  ซอยส.ธรณินทร์ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

68 0105560089337 บจ.อะโทม่ี แบงค็อค แฮปป้ี ทรี 

จ ากัด

18/5/2563 2,000,000      70209 รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า เก่ียวกับงาน

บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต

3757/14  ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

69 0105560130728 บจ.ศุภอักษรรุ่งเรือง จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      68103 ประกอบธุรกิจห้องเช่า หรือ หอพัก

รวมถึงอพาร์เม้นท์

124  ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

70 0105560174067 บจ.เคลล่ีส์ เร้ด อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

28/5/2563 2,000,000      46415 การขายส่งรองเท้า 327  ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

71 0105560189978 บจ.ทาเล็นท์ เบเกอร์ จ ากัด 13/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ขนมปัง เบเกอ

ร่ี พร้อมเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

589  ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

72 0105561024760 บจ.ดราโกเน็ก เน็ตเวิร์ค จ ากัด 15/5/2563 2,000,000      66123 แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 331,331/1-3  อาคารไพล๊อต ช้ัน 9 ถนน

สีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

73 0105561046704 บจ.นันฟาน เทคโนโลยี 2000 จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      46695 ค้าของเก่า ของใช้แล้ว ของมือสอง 12  ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

74 0105561055011 บจ.เอกซ์ตร้า สเปซ จ ากัด 20/5/2563 2,000,000      68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 1091/335  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

75 0105561166483 บจ.เกรท ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 5/5/2563 2,000,000      68102 ประกอบธุรกิจ จัดหา รับเช่า  เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

15  ซอยจันทน์ 16 แยก 18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

76 0105562037857 บจ.โฮม ออฟ ไลท์ โยคะวิดยา 

จ ากัด

15/5/2563 2,000,000      85410 ให้บริการสอน จัดอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกับ

โยคะทุกชนิด

132/28  ช้ันท่ี 4 ซอยอินทามระ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

77 0105562132388 บจ.เวย์ซิม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

18/5/2563 2,000,000      33200 ประกอบกิจการติดต้ังเเละบ ารุงรักษา

ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะเช่นเดียวกับการ

เปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ ฯลฯ

29  ซอยอุดมสุข 39/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

78 0105562175346 บจ.เอ็ม17 เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

21/5/2563 2,000,000      58202 ประกอบกิจการให้บริการระบบ

แอพพลิเคช่ัน บนมือถือและระบบอินเตอรื

เน็ต

725  อาคารเมโทรโพลิศ  ห้องเลขท่ี 17 

ช้ัน 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

79 0105563006416 บจ.เค.ที.อินเตอร์ เวิร์ค จ ากัด 28/5/2563 2,000,000      47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1737/58  ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

80 0103543023160 หจ.เจซีเอ็น โว้ค คลับ 7/5/2563 1,500,000      46443 การค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม ภายในประเทศ

และน าเข้ามาจ าหน่าย

240  ซอยเจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

81 0105560162174 บจ.พิซซ่าเบลล่าไทย จ ากัด 27/5/2563 1,500,000      56103 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จ าหน่าย

 พิซซ่า และอาหารอิตาเล่ียนทุกชนิด โดย

จัดจ าหน่ายและให้บริการบนรถเคล่ือนท่ี 

ร้านขายอาหาร

188/618  อาคาร5 แอร์ล้ิงค์ เรสซิเดนซ์ 

ช้ันท่ี 2 ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

82 0103529010684 หจ.พิมล ชิปป้ิง เซอร์วิส 29/5/2563 1,000,000      52292 ชิปป้ิง 32/5 หมู่ท่ี 3 แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210

83 0103545035165 หจ.พงษ์สุรินทร์ ทัวร์ 15/5/2563 1,000,000      49209 ธุรกิจทัวร์ 50 ถนนพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

84 0103551008816 หจ.กฤตนพ 5/5/2563 1,000,000      45103 ประกอบกิจการซ้ือขายรถยนต์ท่ีใช้แล้ว 14 หมู่ท่ี 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

85 0103552003133 หจ.ส.มิตรเจริญ บริการ (2552) 22/5/2563 1,000,000      49321 ประกอบกิจการรถตู้โดยสาร 226 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 28 ถนน

เพชรเกษม

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

86 0103556059591 หจ.วันว่าง 22/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร 

เพ่ือจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

318/5  อาคารโครงการ เดอะ พาซิโอ 

มอลล์  ห้องเลขท่ี I-209 ช้ันท่ี 2 ถนน

ลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

87 0103557009989 หจ.เอ.วี.บี.บิสสิเนส 13/5/2563 1,000,000      70100 ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย

699/52 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

88 0103558019848 หจ.เอ่ียมโอภา 21/5/2563 1,000,000      46313 ประกอบกิจการขายส่งผัก และผลไม้ 225 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

89 0103560000661 หจ.น้ าผ้ึง การ์เด้น 20/5/2563 1,000,000      47733 จ าหน่ายต้นไม้ 87  ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

90 0103560018543 หจ.ไร่ภูเมฆ 25/5/2563 1,000,000      46201 ประกอบกิจการ ขาย ผลิตผลทาง

การเกษตร

829/30  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

91 0103560018551 หจ.ไร่ภูหมอก 25/5/2563 1,000,000      46201 ประกอบกิจการ ขาย ผลิตผลทาง

การเกษตร

829/30  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

92 0103561000222 หจ.โคลอสแซ็ล เซอร์วิส 12/5/2563 1,000,000      43210 บริการงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับ

อากาศ โทรทัศน์ งานระบบสาธารณูปโภค

และซ่อมบ ารุงทุกประเภท

96/106  ซอยคู้บอน 27 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

93 0103561003558 หจ.เพราะรัก เนอร์สซ่ิงโฮม 20/5/2563 1,000,000      87301 บริการส่งเจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 

ผู้ป่วยพักฟ้ืน และรับดูผู้สูงอายุ

88/49  ถนนนิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

94 0103561013111 หจ.ปืนณัฐนันท์ 8/5/2563 1,000,000      47739 จ าหน่ายอาวุธปืน กระสุนปืน และอุปกรณ์

ปืนทุกชนิด

52  ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

95 0103561013120 หจ.ปืนธัญภัทร 8/5/2563 1,000,000      47739 ประกอบกิจการจ าหนายอาวุธปืน กระสุน

ปืน และอุปกรณ์ปืนทุกชนิด

52  ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

96 0103562004841 หจ.เอพี อินเตอร์เนช่ันแนลกรุ๊ป 26/5/2563 1,000,000      47640 ขายปลีก และส่ง ของเล่น ของสะสม ของ

ใช้เด็กเล็ก เด็กโต โมเดลรถ มือหน่ึง มือสอง

579  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

97 0103562015002 หจ.สุวรรณมาศ กรุ๊ป 33 8/5/2563 1,000,000      47219 จ าหน่ายพริกป่น 49/52  หมู่ท่ี 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

98 0133554004609 หจ.ยู.พี. แมนูแฟคเจอร่ิง 21/5/2563 1,000,000      25922 ประกอบกิจการรับจ้างตัด เช่ือม ข้ึนรูป 

โลหะทุกประเภท

12/532 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

99 0105534064900 บจ.ไอคอน คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      47593 ขายแบตเตอร่ีแพ็คและแบตเตอร่ีชาร์จ

เจอร์ท่ี

235 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

100 0105536057579 บจ.สยามฟายน์โปรดักส์ จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      81300 ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดสวน ปรับ

ภูมิทัศน์

82 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) ถนน

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

101 0105542069788 บจ.สหวัฒน์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      46622 ซ้ือ-ขายส่ง-ปลีกเหล็ก 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

102 0105544114004 บจ.ซัน มูน ซิลเวอร์ จิวเวลร่ี จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      47732 ค้าปลีกอัญมณี, วัตถุท าเทียมทุกชนิด 1136-1138-1138/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

103 0105546014121 บจ.ห้างศูนย์วิจัยและทดสอบอัญ

มณี จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      08991 บริการตรวจวิเคราะห์ และวิจัยอัญมณีทุก

ชนิด

119 อาคาร บีไอเอส ช้ัน 3 ห้อง 3 อี 14 

ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

104 0105546026994 บจ.สกาย เวิล์ด เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

14/5/2563 1,000,000      47113 ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ พืชสวน บุหร่ี 

เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม อาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารส าเร็จรูป

438 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

105 0105546076053 บจ.เอเชียนจอยส์แทรเวล จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบกิจการท่องเท่ียว 125/5 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

106 0105546097107 บจ.ออมนิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      46494 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

212/68 หมู่ท่ี 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

107 0105546151802 บจ.คอน แคร์ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      71101 ประกอบกิจการออกแบบ บริหารงาน 

ซ่อมแซม ร้ือถอน โรงงาน อาคารทุกชนิด

505 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

108 0105547005508 บจ.ฑศพรเจมส์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      47732 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง สินค้า

จ าพวกอัญมณี และผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากอัญ

มณี

388 อาคารสีดา ห้อง 509 ช้ันท่ี 5 ถนน

มเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

109 0105549025255 บจ.เบนซ์ เพชรบุรีตัดใหม่  จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      45101 ประกอบกิจการค้า รถยนต์เก๋ง รถกระบะ 

รถบรรทุก รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 

และยานพาหนะอ่ืน ๆ

2483 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

110 0105550099178 บจ.อะจีลิส เทคโนโลยีส์  จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม 

และบริการทางด้านกฎหมายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

274/5 โครงการรัชฎากาญจน์ ซอยรุ่งเรือง

 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

111 0105551011720 บจ.ยู คูล บายด์ อ้วนออโต้ซัพ

พลาย จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      28291 การผลิตเคร่ืองล้างแอร์อัตโนมัติ รวมท้ัง

อะไหล่ อุปกรณ์

314-316 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

112 0105552015346 บจ.ไบ-เซพท์ เดคอร์ จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      82990 ประกอบกิจการรับจ้างประมูลค่าทรัพย์สิน 37/251 หมู่ท่ี 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

113 0105552050532 บจ.เพลย์ ดราก้อน จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมดให้แก่ บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

894,896 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

114 0105552056182 บจ.อีโว คอร์โปเรช่ัน จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการ บริการด้านโฆษณา ส่ือ

ทาง วิทยุ รวมท้ังงานบันเทิงทุกประเภท

213/32 ซอยลาดพร้าว 126 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

115 0105552129848 บจ.นวกิจธนกร จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46599 จ าหน่ายเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ ทุกชนิด 63 พรมแดน 2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

116 0105552133675 บจ.ซิลเวอร์ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ 

จ ากัด

27/5/2563 1,000,000      46439 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์จากเปลือก

หอย หิน รวมท้ังวัตถุท าเทียมวัตถุดังกล่าว

164/1 ถนนลาดพร้าว 101/ แยก 3 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

117 0105553071011 บจ.จัสติโน่ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

77/156 หมู่ท่ี 7 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

118 0105553083523 บจ.ออล แม็ก คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      46109 เป็นนานหน้า ตัวแทน ตัวแทนต่างใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ใน

ธุรกิจ ประกันภัย หาสมาชิก และการค้า

122/118 อาคารตะวันนาเรสซิเดนท์ 2 

อาคาร ซี ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี 

รังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

119 0105554001768 บจ.ฮอทวีล ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายยางรถยนต์ ล้อ

แม็กซ์ อะไหล่รถยนต์ประเภทต่าง ๆ

รวมท้ังอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิด

48/490 หมู่ท่ี 2 ซอยเสรีไทย 25 ถนนเสรี

ไทย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

120 0105554073246 บจ.เอ็ม เอฟเวอร่ีติง จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบกิจการท่องเท่ียว 67 ซอยเพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

121 0105554074463 บจ.บาลานซ์ สตรัคเจอร์ จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 218/14 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

122 0105554080439 บจ.ซัคซีด พลัส เทรด จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองสแกน

บาร์โค้ด เคร่ืองพิมพ์ฉลาก กระดาษ หมึก 

และวัสดุอุปกรณ์ไอที

62 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

123 0105554107175 บจ.เอส แอนด์ เอ็ม อินเตอร์ฟู้ด 

จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      10304 จ าหน่ายผลไม้แปรรูป ส่งออกผลไม้แปร

รูปและรับจ้างแปรรูปผลไม้

378 หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ถนน

บางบอน 5

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

124 0105554150925 บจ.โมล์เซ่ฟู๊ดแอนด์เบฟเวอเรจ 

จ ากัด

26/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการให้บริการและจ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

41 อาคาร39 บูเลอวาร์ด ช้ัน 2 ซอย

สุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

125 0105555017617 บจ.ทวี อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      82990 ท าการประมูลเพ่ือขายสินค้าตาม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการเป็นนายหน้า ตัวแทน

143 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

126 0105555068980 บจ.ไอแอม 2012 ครีเอช่ัน แอนด์ 

มีเดียส์ จ ากัด

29/5/2563 1,000,000      73102 รับจ้างผลิตออกแบบ ส่ือโฆษณาทุกชนิด 

ตัวแทนซ้ือขายส่ือโฆษณาทุกชนิด

79/25 หมู่บ้านนลินวิลล์ 5 ถนนเคหะร่ม

เกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

127 0105555102215 บจ.ดีมอน เมด จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      46441 ประกอบกิจการค้า ยา เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองมือแพทย์

60 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 ถนน

กรุงเทพกรีฑา

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

128 0105556013101 บจ.เอ็น นาทูลาลิส บิวเต้ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      20232 ประกอบกิจการ ผลิต ขายปลีก น าเข้า

ส่งออก เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริมทุก

ชนิด

4315  ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

129 0105556059313 บจ.พี เจ อาร์ค เทรดด้ิง จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      45301 จ าหน่าย น าเข้า-ส่งออกตัวแทนจ าหน่าย 

อะไหล่รถยนต์

66/115 ถนนลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

130 0105556090130 บจ.ดับเบ้ิลยู.เอส.ไอ.อินเตอร์ลอว์ 

แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      69100 ให้บริการงานด้านกฎหมาย ให้บริการ

ค าปรึกษาแก่นิติบุคคล บุคคล และบริการ

รับว่าคดีความต่างๆ

50 ซอยลาดพร้าว 97 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

131 0105556091616 บจ.เอ็น.ซี.เอส เพาเวอร์ เทรดด้ิง  

จ ากัด

22/5/2563 1,000,000      46411 น าเข้าและจ าหน่ายวัตถุดิบผ้า 35/338 หมู่ท่ี 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

132 0105556097304 บจ.กรีน รีไซเคิล เซอร์วิส จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      73101 ผลิตโฆษณา และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปนดักช่ัน

 เฮ้าส์ ผลิตและสร้างส่ือโฆษณา จัดท า

วิดีโอโฆษณา

47 ตรอกน้อมจิตต์ ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

133 0105556113016 บจ.สกาย(2013) เรียลเอสเตท 

จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่าท่ีดิน ทาวน์

เฮ้าส์ บ้านเด่ียว-บ้านแฝด พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

105 ซอยเจริญนคร 49 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

134 0105556115302 บจ.บี ฮันน่ี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      46319 ซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

 น้ าผ้ึง

79/57  ซอยนวมินทร์ 86 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

135 0105556122996 บจ.พากันดี จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      59112 ให้บริการผลิตละครโทรทัศน์ ผลิตสารคดี

ส่ือโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ บริการตัดต่อ

บันทึกเทปโทรทัศน์

1/20 หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ซอยลาดพร้าว

 101 ซอย 51

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

136 0105557023967 บจ.ท า ดี อินเตอร์เทรด จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      47599 ประกอบกิจการค้ากัดสาดส าเร็จรูป 

ออกแบบ ติดต้ังและผลิตกันสาดทุกชนิด 

ทุกประเภท

9/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 38 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

137 0105557098576 บจ.เกรทเซ่ียงไฮ้ (1966) จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      56101 ภัตตาคาร จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 20/3  ตรอกสีคาม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

138 0105557103561 บจ.เอ นีโอ จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      85491 ประกอบกิจการสอนภาษาอังกฤษ ภาษา

ฝร่ังเศล ภาษาไทย ศิลปะ และรับแปล

เอกสารต่างๆ

9 ซอยพระรามท่ี2 ซอย64 ถนนพระรามท่ี2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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139 0105557124496 บจ.ชิช่าซอฟท์ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      58202 บริการเขียนโปรแกรม ปรึกษาและพัฒนา

ระบบซอฟแวร์ พร้อมจ าหน่ายซอฟท์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์

462/114 คอนโดเดอะนิซซิต้ี อาคารบี 

ช้ันท่ี 7 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) 

ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

140 0105557151973 บจ.ไบโอนิค เอนเทค จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      28199 บริการออกแบบ จัดหา ติดต้ัง ทดสอบ ให้

ค าปรึกษา และอบรมระบบพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

123/70 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 14 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

141 0105557155201 บจ.สุมิตไพบูลย์ 22 จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

142 0105557163173 บจ.แชมเบอร์ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      64921 บริการค้ าประกันหนั่ีสิน ความรับผิด และ

การปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอ่ืนรวมท้ัง

รับบริการ

90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

143 0105557165036 บจ.ศิลปันต์ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

48/128 หมู่ท่ี 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

144 0105557179606 บจ.ปราชญ์ กฎหมายและธุรกิจ 

จ ากัด

26/5/2563 1,000,000      69100 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

กฎหมายและอรรถคดีทุกประเภท

56/147 หมู่ท่ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

145 0105557183441 บจ.เวิร์ฟ คอนซัลต้ิง จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      70209 ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาและ

ด าเนินการทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบ

85/14 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

146 0105558019530 บจ.เอ็ม-เทค อินดัสเทรียล ซัพ

พลาย จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      46599 จ าหน่ายน าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย สินค้า

อุตสาหกรรม ทุกชนิด ป้ัม วาล์ว

5/34 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

147 0105558033419 บจ.นิพานี (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      21001 ประกอบกิจการผลิต วิจัย ทดลอง และจัด

จ าหน่าย ยา ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ อาหาร

เสริมความงาม

51 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 27 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

148 0105558086598 บจ.ไพร์ม โปรดักส์ จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      73200 ประกอบกิจการบริการวิจัยการตลาด 275  ซอยสุขุมวิท 22 (ซอยเศรษฐีทวี

ทรัพย์ 2) ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

149 0105558098944 บจ.เพียงพอ ฟาร์ม จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46693 ขายส่งยางพาราและพลาสติกข้ันต้น 99/134 หมู่บ้านนิรันดร์อเวนิว ซอยนวมิ

นทร์ 51 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

150 0105558113820 บจ.บ้านรัชดา 789 จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

ประเภทกาแฟ

11 ซอยพัฒนเวศ์ม 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

151 0105558148861 บจ.พิริยเวสส์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      47190 การขายสินค้าหลายอย่างคิดรวมท้ังส้ินใน

หน่ึงวันขายได้เป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป

245 ซอยรามค าแหง 106 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

152 0105558157665 บจ.ดีแคร์ คอสเมติก จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางค์ อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

54/56 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์51 ซอยเพ่ิมสิน

 29(ทองงอก)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

153 0105558172699 บจ.ออร์บิท ซัพพลายส์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      81300 ประกอบกิจการรับเหมาปูหญ้าเทียม 

สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามกีฬา

ต่างๆทุกประเภท

314/470 ซอยสรงประภา 16 ถนนสรง

ประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

154 0105558181116 บจ.มัทชะเท็น จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการสถานบริการจ าหน่าย

อาหาร เบอเกอร่ี และเคร่ืองด่ืมต่างๆ

66 ซอยพิพัฒน์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

155 0105558192983 บจ.ทองสิบหาบ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      68104 ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า ท่ีดิน อาคาร 

ตลาด พลาซ่า

5 ซอยหทัยราษฎร์ 15 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

156 0105558193912 บจ.บิซิเด็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้บริการข้อมูลใน

เชิงธุรกิจ บนอินเทอร์เน็ต

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขท่ี76A 

ช้ันท่ี 27 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

157 0105559009104 บจ.บุญพิทักษ์ การช่าง จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      71102 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและเขียน

แบบ งานโยธาทุกประเภท

78/150 ซอยบางกระด่ี 32 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

158 0105559009350 บจ.เอ เกรท เดสทิเนช่ัน จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

10/344 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

159 0105559014191 บจ.พรีเมียร์เฮิร์บ จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      46322 จัดจ าหน่าย และน าเข้า ส่งออก ยา

สมุนไพร อาหารเสริม

100/23 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 1 แยก 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

160 0105559023484 บจ.ไตย บางกอก สตูดิโอ คอล

เลคช่ัน จ ากัด

15/5/2563 1,000,000      59203 ประกอบธุรกิจเพลง ธุรกิจโชว์บิซ ธุรกิจ

เพลงลิขสิทธ์ิเพลงทุกชนิด

1/436 ซอยนวลจันทร์ 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

161 0105559026751 บจ.ทรีเนเทค  จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการค้าและให้บริการ ออกแบบ

 ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

29/77 หมู่ท่ี 1 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

162 0105559028125 บจ.ลัคก้ี (2016) สมายด์ เซ็นเตอร์

 จ ากัด

22/5/2563 1,000,000      86909 ประกอบกิจการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี มี

บริการตรวจสุขภาพ ทุกประเภท

1267 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

163 0105559054401 บจ.วู้ดส์แอนด์โทน จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47591 จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน

 อาคาร

119/49 หมู่บ้านเพล็กซ์ วัชรพล ถนนร่วม

มิตรพัฒนา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

164 0105559071845 บจ.เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      96309 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนข้ึน

ทะเบียนแรงงานต่างชาติ

602 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

165 0105559071853 บจ.ซ๊อคเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายถุงเท้าและ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทุกชนิด

4 ซอยพุทธบูชา41 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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166 0105559080551 บจ.ฟีนิกซเออร์ จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการด้านความบันเทิง รับจัด

งานอีเว้นท์

889/91 ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

167 0105559082154 บจ.ธรณ์ธาดา (ประเทศไทย) จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      46900 น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร

แปรรูป พืชผักทางเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

105/78  ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 25 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

168 0105559083207 บจ.เจดับบลิว ฟอเรสทรี จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      46593 ประกอบกิจการน าเข้าวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเพ่ือน ามาใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

11/2 โครงการลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนท์  

ถนนศรีนครินทร์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

169 0105559090726 บจ.ไอสเปซบาร์ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      82301 บริการจัดอบรมสัมมนา สถานท่ีท างาน 

อบรม สัมมนา แบ่งให้เช่า สถานท่ีเพ่ือการ

อบรม สัมมนา

538 อาคารแกรนด์ ช้ันท่ี 8 ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

170 0105559090734 บจ.โกลด์บีเตอร์ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      47732 ค้า ทอง นาก เงิน เพชร และอัญมณี 682/13 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

171 0105559114064 บจ.ทีทู ออโต้ไดร์ฟ จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      45301 ประกอบกิจการค้า อะไหล่รถยนต์ อะไหล่

รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก 

รถไถ และอะไหล่

683/6 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

172 0105559119023 บจ.เพ่ือเพ่ือน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ใน

ครัวเรือน

530 ซอยลาดพร้าว 109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

173 0105559119082 บจ.แวลูเออร์ส สปอร์ต จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      46109 ประกอบกิจการน าข้า ส่งออก ซ้ือขาย โล

โก้ สต๊ิกเกอร์ ป้ายโฆษณา ของช าร่วย 

งานพิมพ์สกรีน

2/73 หมู่บ้านปริญญลักษณ์ พระราม 2 

ซอยบางขุนเทียน 16

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

174 0105559124621 บจ.เอส ซี เมกา เทค จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46691 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ส่งออก 

กาว เทปกาว

52/75 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

175 0105559131121 บจ.แฟต บอย แอนด์ โค จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46311 ส่ังเข้ามาจ าหน่าย เน้ือสัตว์ช าหละ 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

460 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

176 0105559168296 บจ.จีดี ฟาร์ม จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      01302 ประกอบกิจการเพาะปลูก เพ่ือจ าหน่าย

ท้ังปลีก-ส่ง สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

67 ซอยพุทธมณฑล สาย1 21 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

177 0105559169870 บจ.บูม ฟิตเนส จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      93112 ให้บริการสถานท่ีออกก าลังกายและ

บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

318/5 อาคารG ช้ันท่ี 2 ห้องเลขท่ี G-210

 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

178 0105559170223 บจ.ดู กู๊ด จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      58202 ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และ

แอพพลิเคช่ัน

234 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 

แยก 14-2

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

179 0105559198691 บจ.มิอิโม จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      82302 เป็นตัวแทนการให้บริการต่างๆ โดยผ่าน

ระบบออนไลน์ เช่น จัดงานอีเว้นท์และออ

แกไนซ์

1/1 ตรอกวัดสามง่าม ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

180 0105560005508 บจ.ออคโทเบอร์ 2016 แอร์คาร์โก้

 จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมท้ังรับบริการน าของออกจากท่าเรือ

ตามพิธีการศุลกากร

386/15 หมู่บ้านนาราทาวน์ ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

181 0105560035067 บจ.ดรีมทราเวล แอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 426  ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

182 0105560044538 บจ.ที.เค. คอฟฟ่ี จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      47222 ร้านขายกาแฟ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100/77  อาคารชุดว่องวานิช บี ช้ันท่ี 24 

ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

183 0105560057087 บจ.อีโวลฟ์ ไอที (ประเทศไทย) 

จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      70100 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนส านักงานใหญ่

ในประเทศสิงคโปร์ ด้านซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไอที

4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

184 0105560089094 บจ.ส านักงานกฎหมายโชคชัย 

อินเตอร์ลอว์ จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย

 อรรคคดีความทุกประเภท รับว่าความท่ัว

ราชอาณาจักร ด าเนินการฟ้องร้อง ต่อสู้คดี

 ในทางแพ่ง อาญา ล้มละลาย ติดตามท่

วงหน้ีสิน บังคับคดี

6  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

185 0105560119074 บจ.เอสเคพพิเดีย 457 จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      43302 การปูพ้ืนและผนัง 159/760  ซอยคู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

186 0105560132780 บจ.วรากร เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46103 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก ผ้า 

ด้าย เคร่ืองนุ่มห่ม เสั้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองใช้ และเคร่ืองมือเสริมความงาม

48/682  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

187 0105560143072 บจ.เอวา เกรซ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 8/39 ซอย01กาญจนาภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

188 0105560149542 บจ.ยาลาดา คอลเลคช่ัน จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      13121 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

ท่ีท าจากใยธรรมชาติ หรือ ใยสงเคราะห์ 

เช่น กระเป๋า

107  ซอยร่มเกล้า 42 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

189 0105560171408 บจ.เอ็กซ์ ฟิตเนส จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      93112 ประกอบกิจการสถานบริการออกก าลังกาย

 ครบวงจร (ฟิตเนส)

254  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

190 0105560175420 บจ.ปลูกทรัพย์ จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการท าเค็มการ

อบแห้งการแช่ ในน้ ามันหรือในน้ าส้มสายชู

55/82  อาคารบูทีคคอนโด ช้ันท่ี 7 ซอย

อินทามาระ 49

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

191 0105560179239 บจ.เฮลธ์ เจอร์นีย์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

25/5/2563 1,000,000      70209 ประกอบกิจการให้ค าแนะ เป็นท่ีปรึกษา 

เป็นตัวแทน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ

58  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 24 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

192 0105560181721 บจ.บี 484 จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการเก่ียวกับค้าปลีก-ค้าส่ง 

และ น าเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

151/538  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

193 0105560188041 บจ.ภาวัช 987 เซอร์วิส จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      33200 ประกอบกิจการ รับเหมาติดต้ังเคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

ทุกประเภท

55/8  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

194 0105560194467 บจ.ชินกุล จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      47222 ประกอบกิจการจ าหน่าย ปลีก ส่ง 

เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์อาหารและ

สินค้าทุกชนิด

99/258  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

195 0105560210276 บจ.โชคเจริญทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง 

จ ากัด

5/5/2563 1,000,000      47524 ประกอบธุรกิจการค้าเก่ียวกับโครงสร้าง 

ได้แก่อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้อัด 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่าง ซีเมนต์-ปูนขาว

37/273  ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

196 0105561021639 บจ.เอ็นที ซิต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก

เคร่ืองส าอาง และน้ าหอม ทุกประเภท

588/85  ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

197 0105561024204 บจ.ภาพ เซอร์วิส จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      43210 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ัง ซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมท้ัง ระบบ

ไฟฟ้าทุกชนิด

366  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

198 0105561025642 บจ.ที แอนด์ พี 88 (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน 

อาคารท่ีพัก อาคารส านักงาน งานระบบ

และงานก่อสร้างทุกประเภท

111  ซอยพระรามท่ี2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

199 0105561077952 บจ.รวิวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      43110 ประกอบกิจการรับจ้างร้ือถอน ทุบตึก 41/42  ซอยนิมิตใหม่ 14 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

200 0105561093290 บจ.ทีเอ็นพี คอนซัลแทนท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      70202 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าการกู้ยืมเงิน การขอสินเช่ือ จาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน

18/32  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 8-2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

201 0105561120530 บจ.แพลน เอ พลัส จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      85410 ประกอบกิจการบริการ จัดกิจกรรมส าหรับ

เด็กและเยาวชนทุกชนิด เช่น สอนฟุตบอล

29/41  ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

202 0105561135201 บจ.คลาวด์ บ๊อกซ์ จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      58202 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดท า

แอปพลิเคช่ัน บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

275  ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

203 0105561135723 บจ.ขนิษฐา ดรายคลีน จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      96201 ประกอบกิจการ ซัก อบรีด ผ้าอุตสาหกรรม 165/1  ซอยเอกชัย 69 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

204 0105561145338 บจ.เอ็นลิล อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

8/5/2563 1,000,000      46105 ประกอบกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

ค้าขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเทคโนโลยี และ

ผลิตภัณฑ์

1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ช้ันท่ี 15  ห้องเลขท่ี

 1501/3 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

205 0105561150757 บจ.เดอะ เบดรูม สุวรรณภูมิ จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 59/150  หมู่บ้าน บุราพันธ์ หมู่ท่ี 4 

ถนนสังฆสันติสุข

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

206 0105561168575 บจ.คิง ทรานสพอร์ทแอนด์เซอร์วิส

 จ ากัด

8/5/2563 1,000,000      49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

68/218  ช้ันท่ี 7 หมู่บ้าน ลุมพินีวิลล์ 

ถนนอ่อนน-ลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

207 0105561189050 บจ.คาร์เป็ต โปร จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      96201 ประกอบกิจการรับท าความสะอาดพรม

เฉพาะจุด พ้ืนพรมท่ัวไป ทุกชนิดทุก

ประเภท

54/74  ซอยพหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

208 0105561202498 บจ.เวลล์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      85500 สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการเรียน

การสอน เช่น การให้ค าปรึกษา การแนะ

แนวทางการเรียนการสอน

2  อาคารพรีม่าสาทร  ห้องเลขท่ี 601 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

209 0105561206825 บจ.เอสไอดี แมททีเรียลส์ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46109 ประกอบกิจการน าเข้า - ส่งออก จัดซ้ือ 

จัดหา จัดจ าหน่าย สินค้าทุกประเภท

169/193  หมู่บ้าน มัณฑนา 3 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

210 0105561215565 บจ.สเต็ปอัพ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการทางด้านโฆษณา เป็น

ตัวแทนการสร้างสรรงานโฆษณาและ

วางแผนส่ือต่างๆ

77/61  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

211 0105562002395 บจ.ฮันเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      70209 ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาและแนะน า

เก่ียวกับด้านการรักษาความปลอดภัยของ

อาคาร สถานท่ี และบุคคล

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8  

ห้องเลขท่ี 805 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

212 0105562034190 บจ.เอสพีจี แอสเซ็ท พาร์ทเนอร์ 

จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      70209 ประกอบกิจการด้านการให้ค าปรึกษาใน

การบริหารจัดการธุรกิจ

103/71  ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

213 0105562068281 บจ.ไฮโฟลว์ จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย  และรับจ้างผลิตสินค้า วัตถุ

อุปกรณ์ สร้างบ้าน คอนโด สุขภัณฑ์

99/25  ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

214 0105562072628 บจ.ไนน์ เร้นท์ อีเว้นท์ ซัพพลาย 

จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเวนท์ ครบ

วงจร รับออกแบบโครงสร้างบูธและ

ผลิตบูธพร้อมติดต้ัง ทุกรูปแบบ ให้เช่า 

อุปกรณ์การจัดงานทุกประเภท

108  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

215 0105562077395 บจ.แคมบริดจ์ อินโน ไซเอนซ์ 

(เอเซีย) จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      47190 น าเข้าและจ าห่น่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 507  ถนนแบนชะโด แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

216 0105562081171 บจ.เรสท์เนลส์ แอนด์ สปา จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      96104 ประกอบกิจการตกแต่งเล็บเชิงธุรกิจครบ

วงจร

88  ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

217 0105562082453 บจ.วีเคพี สตาเบิล ซัพพลายด์ 

จ ากัด

5/5/2563 1,000,000      47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมท้ังอะไหล่เเละอุปกรณ์

สินค้าดังกล่าว

6/10  ซอยสวนสยาม 11 เเยก 4 (อมร

พันธ์นคร 6) ถนนสวนสยาม

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

218 0105562083786 บจ.อ่ิมบุญ เนอสซ่ิงโฮม จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      87301 ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับดูแลผู้

สูงวัยหรือผู้ป่วย

46  ซอยสวนผัก 19 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

219 0105562084979 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล เอวิเอช่ัน 

ซัพพลาย แอนด์ ซัพพอร์ท จ ากัด

8/5/2563 1,000,000      46105 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออก 

เคร่ืองจักร รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของ

เคร่ืองบิน

77/281  หมู่บ้าน ชลลดา ซอยพหลโยธิน 

54/1 แยก 4-45

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

220 0105562095300 บจ.ฮา5ตัว จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      73101 รับงานโฆษณา ออแกไนซ์ ถ่ายรายการ 

ผลิตรายการ ขายโฆษณา ผลิตคอนเทนท์ 

รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์

756/158  หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง

พระราม 9-อ่อนนุช ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

221 0105562099500 บจ.รวมกันลงตัว จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      90001 ประกอบกิจการ ผลิต เน้ือหา บทความ

ต่างๆ ส าหรับช่องทางการส่ือออนไลน์และ

ออฟไลน์

599/205  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

222 0105562100621 บจ.เคเคพี ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      69100 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย 1/374  ซอยสายไหม 23/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

223 0105562106042 บจ.เดอะ เวลต้ี ไอเดีย จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      25922 บริการผลิต กลึง เช่ือม ชุบ กัด ใส และ

ออกแบบ ช้ินงานโลหะตามแบบ

217/134  ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

224 0105562106280 บจ.บีเอ็นบี วีซ่า เซอร์วิส แอนด์ 

ทราเวล จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 5/4  ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

225 0105562114274 บจ.เบิร์สท์ โหมด (ประเทศไทย) 

จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      70209 ท าการตลาดสินค้าในงานวิศวกรรม-เป็นท่ี

ปรึกษาด้านการตลาด

602/169  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

226 0105562133589 บจ.เอส แอนด์ เอส พรมมันชู 

ทรานสปอร์ต จ ากัด

5/5/2563 1,000,000      49339 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างขนส่ง

สินค้าอุปโภคและบริโภค แบบจ้างเหมาท้ัง

รายวันและรายเดือนภายในประเทศ

72/99  ซอยอยู่วิทยา 16 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

227 0105562136871 บจ.มีดวงดี กรุ๊ป จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      56101 ให้บริการร้านอาหารรวมท้ังขายเเฟรนไซส์ 27  หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

228 0105562184833 บจ.เอชดี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการบริการโฆษณาบนส่ือ

ออนไลน์

199/98  ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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229 0105562186216 บจ.ยูเอสพี เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

27/5/2563 1,000,000      46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ สินค้าส าเร็จรูป 

และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

252  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

230 0105562209836 บจ.เบทเทอร์บ๊อกซ์ จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      47912 ประกอบกิจการทางอินเทอร์เน็ต 81/2  ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

231 0105563059625 บจ.มาเจริญคลินิก จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      86201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าทางการแพทย์และอนามัย

16/9-16/10  ซอยหมู่บ้านชวนช่ืน ถนนมา

เจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

232 0105563059641 บจ.เสริมสุขคลินิก จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      86201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าทางการแพทย์และอนามัยแก่

สถานพยาบาล

149/6  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

233 0105563059676 บจ.พร้อมสุขคลินิก จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      86201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าทางการแพทย์และอนามัย แก่ส

ถาพยาบาล โรงพยาบาล

74/9-74/10  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

234 0125554006468 บจ.มิตรพาณิชย์ ก่อสร้าง จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

 ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

1/1067  ซอยรามค าแหง 190/2 ถนน

รามค าแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

235 0205559033683 บจ.มิวนิต้ี ไลฟ์ จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์เคร่ืองหอม

88/83  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

236 0455555000231 บจ.เอชเอ็มที คาร์ไบด์ โปรดักส์ 

จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      28199 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิตและจ าหน่าย

อะไหล่เคร่ืองจักร

40/68 ซอยเลียบคลองสอง24 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

237 0575554001489 บจ.ไฮลิฟว่ิง พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      68104 ประกอบกิจการบริการให้เช่าสถานท่ี จัด

งานเล้ียง งานแต่งงาน งานวันเกิด หรือ

งานร่ืนเริงอ่ืนๆ

357/10 ซอยพหลโยธิน54/4 แยก 1-4(กู้

เกียรติ2)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

238 0105562113821 บจ.วีอาร์เอ็น หัวหิน จ ากัด 28/5/2563 990,000         55101 ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 491  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

239 0105559149372 บจ.ช้อปป้ี คาร์ จ ากัด 20/5/2563 960,000         45101 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ มือสองทุกชนิด ผ่านทาง

เว็บไซด์ แอปพลิเคช่ันออนไลน์

1294  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

240 0103549015185 หจ.พี.เอ.พี.พี. 13/5/2563 900,000         68103 ประกอบกิจการห้องแบ่งให้เช่า 615/3 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

241 0103562007794 หจ.ไม้งามหลุยส์อินเตอร์ 1/5/2563 600,000         31001 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้/วัสดุอ่ืนๆ 28  ซอยประชาร่วมใจ 11 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

242 0105560053936 บจ.ทรีเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

22/5/2563 600,000         82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ

ตามวัตถุประสงค์

259/1 ซอยชุมชนแสงทอง ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
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243 0103543014594 หจ.ธรี จี กราฟฟิค 15/5/2563 550,000         18119 รับออกแบบ ให้บริการส่ิงพิมพ์ และส่ือ

โฆษณา

250/147 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

244 0103549016017 หจ.พี.ซี.เอส.คอมพิวเตอร์ 29/5/2563 500,000         47411 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อะไหล่ และอุปก ารณ์ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

7/74 หมู่ท่ี 15 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

245 0103553028164 หจ.เอ็มอีเค เอ็นจิเนียร่ิง 20/5/2563 500,000         28199 รับจ้างท าของ ผลิต ประกอบ แก้ไข 

ซ่อมแซม ช้ินงาน อะไหล่เคร่ืองจักรท่ีใช้ใน

งานอุตสาหกรรม รวมท้ังจ าหน่าย

49 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

246 0103559009960 หจ.ดินแดง มาร์เก็ตต้ิง 27/5/2563 500,000         70100 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชนกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย

556 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

247 0103560010828 หจ.จิลัน เอ็นจิเนียร่ิง 25/5/2563 500,000         33149 ประกอบกิจการซ่อมบ ารุง รับเหมาและ

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

8  ซอยสวนผัก 37 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

248 0103563002354 หจ.เลมอน ไบค์ 14/5/2563 500,000         45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

ประดับยนต์

42/46  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

249 0105559186162 บจ.สวนไทย59 จ ากัด 5/5/2563 500,000         46201 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งซ่ึง

ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป

39  ซอยราชพฤกษ์ 14 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

250 0105562015331 บจ.ส านักงาน เอซีจี ทนายความ - 

การบัญชี จ ากัด

12/5/2563 500,000         69200 ประกอบกิจการตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษา

ทางบัญชีและภาษี

670/398  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

251 0105562196688 บจ.ไนน์สตาร์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

12/5/2563 500,000         46521 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 16  ซอยฉิมพี 3 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

252 0103551029210 หจ.เบรลา สตอร่ี 19/5/2563 400,000         56210 รับจัดงานเล้ียง สังสรรค์ 384 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

253 0103561017745 หจ.เอ-ทีม เนเจอร์ แลนด์สเคป 15/5/2563 300,000         81300 รับออกแบบจัดสวน ดูแลสวน ออกแบบ

ตกแต่งภูมิทัศน์ ท าบ่อปลา น้ าพุ น้ าตก 

โอ่งน้ าล้น

18/367  หมู่บ้าน บ้านรามอินทรา 71 

ซอยคู้บอน 27 แยก 35

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

254 0105559151181 บจ.มาร์โช่ เทรดด้ิง จ ากัด 22/5/2563 300,000         73101 รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ

การตลาด รับจัดอีเว้นท์และงานแสดงสินค้า

39/303 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

255 0103556009993 หจ.จิตนา กรุ๊ป 22/5/2563 200,000         46443 เป็นนายหน้า ค้าสินค้า ประเภท

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม

671 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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256 0103561013332 หจ.เอแอนด์ที เซอร์วิส กรุ๊ป 8/5/2563 200,000         47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา

12/6  ซอยศิลปเดช แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

257 0103562010141 หจ.พีเอสเอ็นเอส ซัพพลาย 12/5/2563 200,000         47734 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองใช้ อุปกรณ์

เก่ียวกับสัตว์เล้ียง

633/3-4-5  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

258 0105553043785 บจ.เอเช่ียน คอนแทรค เซอร์วิส 

จ ากัด

13/5/2563 200,000         70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาทาง

ธุรกิจและการจัดการ

449/283 ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

259 0105557184928 บจ.แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป จ ากัด 29/5/2563 200,000         70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าและจัดฝึกอบรม เก่ียวกับการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าท างาน

9/156 อาคารดิแอดเดรส ชิดลม ซอย

สมคิด ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

260 0103554001171 หจ.กลมใส ค้าสลาก 19/5/2563 100,000         92001 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท

29 ซอยเอกชัย 95/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

261 0103556050331 หจ.บริงเกอร์ส 27/5/2563 100,000         82990 บริการด้านธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

30 ซอยพ่ึงมี 46 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

262 0103561012948 หจ.เมิร์ค กัน 19/5/2563 100,000         46696 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ขายส่ง 

และขายปลีก อาวุธ และเคร่ืองกระสุน

18  ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

263 0105548139681 บจ.เรียลต้ี เพรสทีจ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

27/5/2563 100,000         64992 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบใน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ันท่ี 20 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

264 0105548139702 บจ.เลย์ ชิง ฮอง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/5/2563 100,000         64202 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ันท่ี 20 

ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

265 0105562174501 บจ.เอ็ม17 เซอร์วิส โฮลด้ิง จ ากัด 21/5/2563 100,000         64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ่นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชน

725  อาคารเมโทรโพลิศ  ห้องเลขท่ี 17 

ช้ัน 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

266 0105554065553 บจ.ไซโคลอจิเคิล เซอร์วิสเซส 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

14/5/2563 70,000          86901 ประกอบกิจการให้บริการเป็นปรึกษาด้าน

จิตวิทยา จิตบ าบัด และให้การฝึกอบรม

ด้านการพัฒนาบุคคลและจิตวิทยา

9/2 ซอยสุขุมวิท 43 (แสงมุกดา) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

267 0105531048644 บจ.อี เอสเตท จ ากัด 28/5/2563 60,000,000     46209 ท าสวน ให้เช่าสวน ค้าพืชไร่ สวนเกษตร 44 หมู่ท่ี 13 ซอยสุขสวัสด์ิ 70 ถนนสุข

สวัสด์ิ

ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

268 0115556008859 บจ.อาณาบุรี แอสเสท แมเนจเม้นท์

 จ ากัด

29/5/2563 11,000,000     68104 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า

และบริการทางธุรกิจ

999/1 หมู่ท่ี 2 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

269 0115561017321 บจ.ไถซิน วูด โปรดักส์ จ ากัด 19/5/2563 10,000,000     16101 ประกอบกิจการผลิต ไม้แปรรูปทุกชนิด 950/69  หมู่ท่ี 4 ซอย8 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
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270 0103553029292 หจ.ทรัพย์ชุมพวง 20/5/2563 5,000,000      43120 ประกอบกิจการ ขนตัก ขนย้าย กรวด หิน

 ดิน ทราย และแร่ธาตุ ขุด ลอก คลอง 

หนองน้ า บึง

4301 หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

271 0115562016701 บจ.อี ดี ดับบลิว พรีซิช่ัน กรุ๊ป 

จ ากัด

20/5/2563 5,000,000      28221 การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการข้ึนรูปโลหะ 17/18  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

272 0115562023201 บจ.ซีเอ็มที ไฮเปอร์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

12/5/2563 5,000,000      46443 ประกอบกิจการน าเข้า ซ้ือมา ขายไป 

เคร่ืองส าอาง

68/92-93  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 5 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

273 0105534026960 บจ.อินเตอร์เฮลท์โปรดักส์ จ ากัด 7/5/2563 4,000,000      10799 ผลิต ค้าส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บ ารุงสุขภาพ

1801/40 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

274 0105556067413 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล เบดด้ิง 

โซลูช่ันส์ จ ากัด

29/5/2563 4,000,000      46494 ประกอบกิจการน าเข้า ขายปลีกขายส่ง ท่ี

นอน ผ้าปูท่ีนอน เคร่ืองประดับตกแต่งท่ี

นอน และสินค้าอ่ืนของบริษัท

399/101  หมู่ท่ี 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

275 0115561028455 บจ.รีนัล เอราวัณ จ ากัด 7/5/2563 3,000,000      86903 ประกอบกิจการบริการล้างไตให้กับผู้ป่วย 7/531  หมู่ท่ี 7 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

276 0115552002996 บจ.วิจัยและพัฒนาพอร์ลิเมอร์ 

จ ากัด

25/5/2563 3,000,000      72109 รับบริการงานวิจัย ค้นคว้าเก่ียวกับพอลิ

เมอร์ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์

121/168 หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

277 0115545009263 บจ.คัดสรร สารภัณฑ์ มีดี จ ากัด 25/5/2563 2,500,000      79110 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

121/167,121/168 ซอยธนสิทธ์ิ หมู่ท่ี 11

 ถนนเทพารักษ์

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

278 0105557090826 บจ.นากามูระ โปรโตไทป์ โปร

ดักช่ัน จ ากัด

1/5/2563 2,000,000      45301 ประกอบกิจการโรงงานผลิตช้ินส่วน 

ยานหนะ ทุกชนิด

85/92  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

279 0113557000248 หจ.เจเอสพี มารีน 7/5/2563 1,500,000      30110 การให้บริการสร้างเรืออลูมิเนียท้องแบน

และเรือสปีดโบ๊ท

584/10 หมู่ท่ี 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

280 0115560014892 บจ.จีบผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือ

สังคมและชุมชน จ ากัด

25/5/2563 1,100,000      82990 ประกอบกิจการ เป็นส่ือกลางในการวิจัย 

และพัฒนากระบวนการทัศน์องค์ความรู้ 

ทักษะนวัตกรรม

111/1-4 หมู่ท่ี 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

281 0113561002543 หจ.แอดวานซ์ เซอร์วิส ปู่เจ้า 12/5/2563 1,000,000      53100 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีมิใช่

ของรัฐ

88/8  หมู่ท่ี 2 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

282 0115559024359 บจ.ไทยเทสต์ 2016 จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46319 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต รับจ้างผลิต

 อาหารแซ่แข็ง ท้ังภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ

24 ซอย21 (ป๊ัมน้ ามัน) ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

283 0115561001255 บจ.ดับบลิว แอดเวอร์ไทซิง จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      73101 ประกอบกิจการให้บริการส่ือโฆษณา 333 อาคารพีที เรสซิเดนซ์ ห้องเลขท่ี เอ

104 หมู่ท่ี 8 ถนนเทพารักษ์

ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
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284 0115562015993 บจ.เซ็นทรัลจักรกล จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิด

น าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง

1990  หมู่ท่ี 7 ซอยแบร่ิง6 ถนนสุขุมวิท

107

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

285 0113558005189 หจ.เคอาร์ ซัพพลาย พาร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส

1/5/2563 1,000,000      77101 บริการให้เช่ารถยนต์ทุกชนิดรถขัดพ้ืนใน

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

199/329 หมู่ท่ี 3 ซอย7/12 ถนนบางพลี-

ต าหรุ

ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

286 0113561004431 หจ.ย่ังยืน(คาร์โปร) 12/5/2563 1,000,000      53200 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีมิใช่

ของรัฐ

431/82  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

287 0113562001788 หจ.ภัทร์ศรันย์กรุ๊ป เคหะบางปู 12/5/2563 1,000,000      53100 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีมิใช่

ของรัฐ

1652/2,1652/3  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

288 0113562003578 หจ.รุ่งเรืองโรจน์ โลจิสติค 27/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 189/95  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

289 0115558005148 บจ.อาร์อาร์เอ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 109/688  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

290 0115562007222 บจ.ธนกานต์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด

25/5/2563 1,000,000      62012 ประกอบกิจการให้ค าแนะน าด้านการเขียน

โปรแกรม สอนเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น

จนถึงข้ันสูง

545/211  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

291 0115553008394 บจ.แฮปป้ี ไลฟ์ แอส วัน ทราเวิล 

จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      79110 ประกอบกิจการบริการท าทัวร์ท่องเท่ียวใน

เมืองไทย

359/557 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

292 0113561003299 หจ.ภพชัย ทรานสปอร์ต 8/5/2563 1,000,000      52292 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า คนโดยสาร 

ท้ังทางบก น้ า อากาศ ท้ังในและ

ต่างประเทศ ตามพิธีการศุลกากร

12/66  หมู่ท่ี 6 ซอยพูลเจริญ ถนนบาง

นา-ตราด

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

293 0113562002890 หจ.ภัทร์ศรันย์ (ไพรมาร่ี) 7/5/2563 1,000,000      53200 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีมิใช่

ของรัฐ

42/19  หมู่ท่ี 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

294 0105544045452 บจ.เลมอน จุ้ยส์ จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      59111 บริการรับจ้างผลิตสารคดีให้กับหน่วยงาน

ราชการ

55/79  หมู่ท่ี 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

295 0105559187118 บจ.พาราทีค กรุ๊ป จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      24102 ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจในการเป็น

ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า ส่งออก นายหน้าและ

ตัวแทนจ าหน่ายเหล็กทุกประเภท

2/3 หมู่ท่ี 14  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 

ช้ัน16 ยูนิต เอ ถนนบางนา-ตราด กม.6.5

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

296 0115554013677 บจ.คีออส อินโนเวช่ัน (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      46521 ประกอบกิจการค้าขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทุกชนิด

59/224 หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

297 0115558014643 บจ.เจเจ แอนด์ ไอ แพค จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46694 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปสินค้า

ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกเพ่ือใช้ใน

การบรรจุสินค้าอุปกรณ์แพคก้ิงฯ

222/70 หมู่บ้านพฤกษาปูริ หมู่ท่ี 11 ซอย

ก่ิงแก้ว 37 ถนนก่ิงแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

298 0115559019185 บจ.อุชุกิจ จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      24202 ประกอบกิจการเป็นผู้ออกแบบพร้อมผลิต

อลูมิเนียม

6/27 หมู่ท่ี 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

299 0115561031456 บจ.ชนชล เดคคอเรช่ัน จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      46621 ประกอบกิจการค้าอะคริลิคอลูมิเนียม 149/256  หมู่ท่ี 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

300 0115562009519 บจ.เอ็มเจ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      68201 ประกอบกิจการตัวแทนขาย

อสังหาริมทรัพย์ และท่ีปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

335/440  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

301 0113561004449 หจ.วีพีแอล เทรดด้ิง 21/5/2563 1,000,000      46593 ประกอบกิจการค้าซ้ือมาขายไปประเภท

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง

339/95  หมู่ท่ี 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

302 0115563003450 บจ.เอ็นอาร์จียู จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังเคร่ือง

นวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานของเคร่ือง

222/847  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

303 0115555018117 บจ.ร๊อคพา จ ากัด 1/5/2563 500,000         46443 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกซ้ือขาย

เคร่ืองส าอาง

52 หมู่ท่ี 9 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

304 0115553003767 บจ.ฟู่ฟง เอนเทอร์ไพซ์ แอน ไมน่ิง

 จ ากัด

15/5/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

รวมถึงคนโดยสาร

8/297 หมู่ท่ี 8 ซอยเมืองใหม่แพรกษา 

ถนนแพรกษา

ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

305 0112561000051 หส.เฮลธี ไบรท์ 15/5/2563 100,000         86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ 50/75  หมู่บ้าน ทิพย์มงคล หมู่ท่ี 9 ถนน

ศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

306 0105539094301 บจ.ซี.แอล.เอเซียเทคโนโลย่ี จ ากัด 7/5/2563 10,000,000     28199 การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจักรกล 

(วัตถุประสงค์ข้อท่ี 24)

28 หมู่ท่ี 9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

307 0105561123903 บจ.โน้ตแลนด์ แคนดิดส์ เวิลด์เทรด

 จ ากัด

28/5/2563 5,000,000      46109 ประกอบกิจการค้าตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

88/5  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

308 0125554013626 บจ.บี.เค.เอ. คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 21/5/2563 5,000,000      43301 จ าหน่าย-ติดต้ัง อลูเนียม โครง-บาร์ อบสี 

โครงซีลาย โครงผนัง ติดต้ังกระจก

อลูมิเนียม ประตูบานเล่ือน

55/19-20 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

309 0125555002377 บจ.เดอะซัน พาวเวอร์ สเปเชียล 

จ ากัด

15/5/2563 5,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวกับการน าเท่ียวทุกชนิด

49/69  ซอยบางใหญ่ซิต้ี 21/3 ถนน

กาญจนาภิเษก

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

310 0105558087985 บจ.เมอริท อินโนเวช่ัน จ ากัด 22/5/2563 3,000,000      46900 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย เพ่ือ

การบริโภคและอุปโภคทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

4 ซอยติวานนท์ 27 แยก 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

311 0125553005395 บจ.เดอะมิลเล่ียนแนร์ มีเดียส์ จ ากัด 5/5/2563 3,000,000      46441 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองสมุนไพรบ ารุงผิว

ทุกชนิด

101/327 หมู่ท่ี 10 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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312 0105558026820 บจ.นาคราช 2015 จ ากัด 1/5/2563 2,000,000      69100 ประกอบกิจการ รับด าเนินงานทางด้านท่ี

ปรึกษากฎหมาย การว่าความ และท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

690/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

313 0125546006063 บจ.พี.ที.เอ็น.ทรานสปอร์ต จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      53200 บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ 112/36 หมู่ท่ี 10 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

314 0125560011958 บจ.เคลียร์ ไลฟ์ จ ากัด 7/5/2563 2,000,000      01299 ผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจาก

ธรรมชาติหรือออการ์นิค ตลอดจน

ให้บริการใดๆท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

80/32 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์การ์เด้น

แอนด์สปอร์ต หมู่ท่ี 2

ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

315 0125561034056 บจ.ลีดเดอร์ คิงส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 27/5/2563 2,000,000      46522 ประกอบกิจการน าเข้า ขายส่ง ขายปลีก 

จ าหน่าย สินค้าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ตกแต่ง

555/78  หมู่ท่ี 4 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

316 0125550003201 บจ.ซาราโน่  จ ากัด 19/5/2563 1,500,000      46510 การขายส่งเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าใน

ครัวเรือน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

69 หมู่ท่ี 4 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

317 0125552016881 บจ.พี ซี เจ อินเตอร์เนช่ันเนล เท

รดด้ิง จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      46900 ให้บริการจัดจ าหน่าย น าเข้า ส่งออกสินค้า

 ประเภทอุปโภค บริโภค เคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม กาแฟเพ่ือสุขภาพ

99/39 หมู่ท่ี 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

318 0125560004871 บจ.ดี วี การ์ จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      47190 จ าหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

เคร่ืองประดับ ก๊ิฟช้อป

433/30 อาคารลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รัตนาธิเบศร์ บี1 ช้ันท่ี 1 ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

319 0125560007284 บจ.ห้าวันสามคืน จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      79110 บริการธุรกิจตัวแทนขายหรือบริการด้าน

การเดินทาง การท่องเท่ียว ให้แก่

สาธารณชนท่ัวไปและดูแลลูกค้าทางธุรกิจ

211/26 หมู่ท่ี 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

320 0123546004832 หจ.เค.เอ็ม. เทอรัสโซ 28/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 ประมูลงาน

164/1 หมู่ท่ี 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

321 0123557005789 หจ.กฤษณะ การเดินรถ 7/5/2563 1,000,000      49201 ให้บริการรับจ้างขนส่ง โดยรถสาธารณะ

ประจ าทาง ท้ังในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

56 หมู่ท่ี 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

322 0125556014891 บจ.เบนซ์  เบส  เอเจนซ่ีซัพพลาย 

จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ

ตามวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมดให้แก่บุคคล 

คณะบุคคลนิติบุคคล ส่วนราชการ

65/179 หมู่บ้านเฟ่ืองสุข 2 หมู่ท่ี 5 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

323 0125559002321 บจ.ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      43301 ประกอบกิจการบริการรับเหมาตกแต่ง

ภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

103/243 หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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324 0125559023239 บจ.ลักซูร่ี สไมล์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      20232 ประกอบธุรกิจวิจัยตรวจสอบ เป็นผู้ผลิต 

และจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทุกชนิดทุก

ประเภท

65/179 หมู่บ้านเฟ่ืองสุข 2 หมู่ท่ี 5 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

325 0125562032731 บจ.ฟอลคอน เจเนอรัล จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการค้าแบบซ้ือมา ขายไป 

เก่ียวกับเส้ือผ้าส าเร็จรูปและสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิดทุก ประเภท

94/193  หมู่บ้าน สิวารัตน์ 9 หมู่ท่ี 11 

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

326 0123552000525 หจ.ภรถวายการก่อสร้าง (2009) 7/5/2563 1,000,000      43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 6/10 หมู่ท่ี 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

327 0123554010561 หจ.ไทย-บิมสเทคฟู๊ดส์ 26/5/2563 1,000,000      46313 ประกอบกิจการส่งออก จ าหน่าย ตัวแทน

จ าหน่าย ผัก ผลไม้ และสัินค้าการเกษตร

ทุกชนิด

100/1466 หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

328 0123555003908 หจ.ริสโตรานเต แอนด์ โคโคโร 

คอฟฟ่ี

29/5/2563 1,000,000      56101 ขายอาหาร เคร่ืองด่ืม สุรา บุหร่ี ไวท์ เบียร์ 98/329 หมู่ท่ี 1 ซอย12/2 ถนนราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

329 0123558001558 หจ.ปืน การาจ 14/5/2563 1,000,000      45301 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองยนต์ ช้ินส่วน 

อะไหล่อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

ท้ังเก่าและใหม่

77/3 หมู่ท่ี 1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

330 0105545088066 บจ.ซี.ซี.ดี.มัลติ โซลูช่ัน จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      70209 ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดต้ังระบบ

ประหยัดพลังงาน

125/144 หมู่ท่ี 5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปาก

เกร็ด 15 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

331 0125548006061 บจ.กฤชวดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์

144/149 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

332 0125548014411 บจ.ยอดค า จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

39/462 หมู่ท่ี 3 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

333 0125552016822 บจ.ธัญวลัย คอฟฟ่ี มายด์ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

48/1  หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

334 0125559008302 บจ.วัน ทีดี จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      43210 ประกอบกิจการรับเหมา รับบริหาร รับ

เป็นท่ีปรึกษา รับซ่อม ระบบไฟฟ้า ไฟอ

ลามทุกประเภท

49/1014 หมู่ท่ี 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

335 0125559023611 บจ.เอ ดี พลัส ดีไซน์ จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      74101 ประกอบกิจการรับออกแบบเขียนแบบ

ตกแต่งภายนอกและภายใน

411 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

336 0125562003367 บจ.แรบบิท เจอร์นีย์ จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      79909 ประกอบกิจการจ าหน่ายและเป็นนายหน้า

 จ าหน่ายต๋ัวโดยสารยานพาหนะ ต๋ัว

เคร่ืองบิน รถโดยสาร

19/95  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

337 0125562020628 บจ.9 กรุ๊ปพลัส จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป เช่น อาหาร เคร่ือง

ดืม อาหารเสริม สมุนไพร เคร่ืองส าอาง 

ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน เป็นต้น

19/123  หมู่ท่ี 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

338 0135553013525 บจ.ร็อคก้ี แร็คคูน  จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      73101 รับจ้างโฆษณา 19/200 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

339 0125557021042 บจ.โอม คอนซัลแทนต์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      62021 ให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์

42/210 หมู่บ้านเยาวพรรณ หมู่ท่ี 3 ถนน

บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

340 0125558023499 บจ.ม้าหมุน แอนด์ มัม จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      46443 จ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีท าจากสมุนไพรไทย 95/59 หมู่ท่ี 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

341 0125560001464 บจ.เค.ซี.เอส. ออโต้พาร์ท จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46105 ประกอบกิจการ น าเข้า และค้าเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ อะไหล่ และช้ินส่วนของ

รถยนต์เก่าและใหม่

89/479 หมู่ท่ี 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

342 0125560016402 บจ.มาเทพ กรุ๊ป จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      56101 บริการร้านอาหาร ค้าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท

95/47 หมู่ท่ี 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

343 0123561003141 หจ.กมนทรรศน์ 29/5/2563 1,000,000      46109 ท าการประมูลเพ่ือขายสินค้าตาม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

71/45  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

344 0125552016679 บจ.ย่ิงรวย จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      46414 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์การเล่น

กีฬา เคร่ืองอุปโภค

66/96 หมู่ท่ี 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

345 0125560005877 บจ.ทิพาภูตะ จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาและ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

63/209  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

346 0125561015205 บจ.พี.เอส.ที.โมเดิร์น ดีไซน์ จ ากัด 12/5/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้างต่อเติมตกแต่งภายใน 91/15  ถนนหมู่บ้านบางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

347 0125562027355 บจ.ที เค เซอร์วิส (2019) จ ากัด 18/5/2563 500,000         70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาด้านแรงงาน 

ติดต่อประสานด้านแรงงาน

249/142  หมู่ท่ี 6 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

348 0123561002454 หจ.มยุฒศักด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง 15/5/2563 300,000         33200 ประกอบกิจการบริการ ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง 

ชุดโอเวอร์ฮอลมอเตอร์ แหวน ลูกสูบ เส้ือ

สูบ  วาล์ว

55/56  หมู่ท่ี 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

349 0123560002523 หจ.อารีย์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 27/5/2563 200,000         95220 ประกอบกิจการรับซ่อมตู้เย็น ห้องเย็น 

เคร่ืองท าน้ าแข็ง เคร่ืองท าความเย็นทุก

ชนิด จ าหน่ายอะไหล่ติดต้ังห้องเย็น

95/13  หมู่ท่ี 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

350 0125560024839 บจ.มิโดร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 29/5/2563 200,000         47733 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ต้นไม้ 

และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

23  ซอยประชาราษฎร์ 12 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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351 0125562016311 บจ.ราชพฤกษ์  โฮลด้ิง 2019 จ ากัด 21/5/2563 100,000         46695 บริการเป็นตัวแทน รับซ้ือเหล็ก โลหะ 

ทองแดง ขวด พลาสติก ท่ัวไป

98/191  หมู่ท่ี 4 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

352 0105537086165 บจ.ผลิใบ มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน  

จ ากัด

29/5/2563 100,000         47611 ขายของ (หนังสือ) 16/151 หมู่ท่ี 9 เมืองทองธานี ถนน

บอนด์สตรีท

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

353 0123552000193 หจ.พิบูลย์ เฟรชมิลล์ 8/5/2563 50,000          46314 ประกอบกิจการค้านม ผลิตภัณฑ์นมทุก

ชนิดเป็นนายหน้า ตัวแทนในการค้านม

และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับนมทุกชนิด

194/48 หมู่ท่ี 2 ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

354 0105549129832 บจ.ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 25/5/2563 900,000,000   35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้า และไอน้ า

47/1  หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

355 0105553015200 บจ.พี เอ็น ดี พลัส จ ากัด 27/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 3/18 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

356 0105556020638 บจ.แฟมิล่ี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 27/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

3/18 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

357 0135559000671 บจ.สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาว

เวอร์ จ ากัด

29/5/2563 5,000,000      93191 ประกอบกิจการบริหารจัดการทีมฟุตบอล

เพ่ือเข้าแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของ

ประเทศไทย

99/1 หมู่ท่ี 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

358 0135561007121 บจ.วราภรณ์ วอเตอร์ ริชเชสท์ 

กลอร่ีโกรว์ จ ากัด

1/5/2563 3,000,000      22220 ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ มีกระบวนการ 

ฉีด เป่ารีดและข้ึนพลาสติก บรรจุภัณฑ์

2/3  หมู่ท่ี 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

359 0105517011194 บจ.เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ จ ากัด 12/5/2563 2,000,000      68103 ค้าอสังหาริมทรัพย์ 98/68 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

360 0135559019991 บจ.คลองหลวง  ไตเทียม จ ากัด 29/5/2563 2,000,000      86909 ให้บริการบ าบัดทดแทนการฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียม

32/410 หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

361 0133556007401 หจ.สุภัชชา อินเตอร์เทรด 5/5/2563 1,000,000      47911 จ าหน่ายสินค้าตามค าส่ังซ้ือและตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ส่ังซ้ือ

412/129 หมู่ท่ี 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

362 0135559011818 บจ.ออนเนสต้ี อินเตอร์เทรด จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46102 น าเข้าส่งออกอาหาร อาหารแช่แข็ง สาร

ถนอมอาหาร

84/83 หมู่ท่ี 3 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

363 0135562019026 บจ.ทองใบทรัพย์รุ่งเรือง จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      82301 ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมด้านการขาย 432/276  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

364 0133553005024 หจ.ธรรมรักษา คอสเมติคไทย 5/5/2563 1,000,000      46443 จัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ัวไป 38/16  หมู่บ้าน พรพิมานกรีนวิว" หมู่ท่ี 1" ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

365 0105525016825 บจ.นวนครบริการ (1982) จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา

ทุกประเภท

98/50 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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รหัส
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366 0135554003540 บจ.เคแอลวาย เทรดด้ิง จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างท้ังปลีก 

และ ส่ง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน

5/13 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

367 0135558011717 บจ.ภูสกิน อินเตอร์ แล็บ จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      20232 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางและอุปกรณ์ด้านความงาม

35/368 หมู่บ้านภัสสร 12 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

368 0135559010854 บจ.ยูเอฟเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

5/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการน าเข้า เคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ 

น้ ามันหล่อล่ืน น้ ายาเคมี และอุปกรณ์ทุก

ชนิด

88/94 หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

369 0135561006231 บจ.เคแอล. โรป้า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      46105 น าเข้าส่งออก ออกแบบ ผลิตเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมพร้อมอะไหล่ ช้ินส่วนท่ี

เก่ียวข้อง

2/102  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

370 0135561006320 บจ.บี คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      80100 งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้าน

บริการท าความสะอาด

36/61  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 29 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

371 0135550034874 บจ.พรอพเพอร์ต้ี เมเนจเมนท์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      43210 ประกอบกิจการดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุง

งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น

ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ฯ

50/469  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

372 0135560026726 บจ.พอร์ช ลักซูร่ี กรุ๊ป จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      46443 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ก่ึงยารักษาพร้อมท าความ

สะอาดทุกประเภท

97/333  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

373 0133557004081 หจ.โภคิน (2014) 29/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 90/52 หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

374 0133559000831 หจ.อัพเพอร์ ซัพพลาย 13/5/2563 1,000,000      46431 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

อุปกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองใช้

ส านักงาน ฯลฯ

39/16 หมู่บ้านนนทิชา การ์เด้นท์ หมู่ท่ี 10 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

375 0133562000366 หจ.อาธีน่า เรนโบว์ แอนด์ ไวไว 18/5/2563 1,000,000      47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายจิวเวอร่ี และ

เคร่ืองประดับทุกชนิด

59/116  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

376 0105553081822 บจ.ณัฐธิณี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ

 ผลิตภัณฑ์ จากวัสดุก่อสร้าง

88/165  หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ วิลล์ รังสิต 

หมู่ท่ี 6

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

377 0135559004374 บจ.บีทีพี เอเจนซ่ี จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      82302 ให้บริการด้านการจัดนิทรรศการ 79/85 หมู่บ้านพฤกษา 79 หมู่ท่ี 8 ซอย4

 ถนนล าลูกกา

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

378 0135561010602 บจ.ซีเค.ไอที จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      96202 การซักผ้าโดยเคร่ืองซักผ้าชนิดหยอด

เหรียญ

5/99  หมู่บ้าน หมู่บ้านธัญธานี home on

 green v2 หมู่ท่ี 2

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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379 0135561015710 บจ.ร่ ารวยดี 2018 จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46104 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า 

จ าหน่าย แอพพลิเคช่ัน หรือโปรแกรม

ประยุกต์ประเภทต่างๆ

49/43  หมู่บ้าน ดิสคอฟเวอร่ี บาหลีไฮ 

หมู่ท่ี 6 ถนนพระองค์เจ้าสาย

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

380 0135562026430 บจ.โอกาสะ จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าท่ัวไป 

ได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

223/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

381 0133550025563 หจ.พี พี ที อิริเกช่ัน ซิสเต็มส์ 12/5/2563 800,000         52292 ประกอบกิจการ ตัวแทนขนส่งสินค้าใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ทุกประเภท

50/286 หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

382 0133562004311 หจ.ซุปเปอร์ เอท มาร์เก็ต 8/5/2563 500,000         47190 ขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคทุก

ชนิด

355/1682  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

383 0133562002687 หจ.สุธาภรณ์ 789 18/5/2563 100,000         70209 ให้ค าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมในการ

ด าเนินธุรกิจด้านการตลาด แก่พนักงาน

88/150  หมู่บ้าน ภัทรินทร์ หมู่ท่ี 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

384 0145562003367 บจ.ระพีพงษ์ เพลส แอคเซส จ ากัด 19/5/2563 5,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายอสังหาริมทรัพย์ 42  หมู่ท่ี 6 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

385 0145560000981 บจ.ซีเอสที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 199/120 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

386 0143556000163 หจ.ทีบี ไวร์-คัท 5/5/2563 1,200,000      22299 รับจ้างผลิตช้ินส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

27/5 หมู่ท่ี 7 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

387 0143554001421 หจ.ทรีโอ เทค 19/5/2563 1,000,000      46599 ซ้ือ ขาย พร้อมรับติดต้ังอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัย

44/6 ถนนอู่ทอง(ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

388 0143557001490 หจ.อนุกูลทรัพย์ ทรานสปอร์ต 22/5/2563 1,000,000      49202 รถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง 57/1 หมู่ท่ี 3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

389 0145537001224 บจ.เอ็น.เอช.แทรเวล แอนด์ บิซ

เนส จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      79110 จ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 61/1 หมู่ท่ี 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

390 0145549002077 บจ.เอ็นพีพี เอ็นจิเนียร่ิง พริซิช่ัน 

จ ากัด

15/5/2563 1,000,000      78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเพ่ือน าส่งโรงงาน

อุตสาหกรรม

7/16 ถนนอู่ทอง(ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

391 0145550001771 บจ.สยามอยุธยาเจแปน จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานตาม

วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนด

222/1 หมู่ท่ี 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

392 0145557000681 บจ.ดีดี ออโต้ 2508 จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      45101 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขายรถยนต์

รถจักรยานยนต์และอะไหล่

12/4 ถนนคลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

393 0145561002201 บจ.รีแฟช่ัน จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46414 น าเข้า จ าหน่ายเส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง 

รองเท้า กระเป๋า ก๊ิปชอปทุกชนิด

68/361  หมู่ท่ี 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

394 0145560004510 บจ.พิรุฬกิจ วิศวกรรม จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 29/1  หมู่ท่ี 2 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
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395 0143553000758 หจ.บี ที เอส ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส

19/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 41/2 หมู่ท่ี 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

396 0143556002671 หจ.วันเพ็ญ  การก่อสร้าง 18/5/2563 1,000,000      43210 ประกอบกิจการรับจ้างวางระบบไฟฟ้า 

ระบบท่อน้ าประปา รับเหมาก่อสร้าง และ

ต่อเติมอาคาร

14/7 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

397 0143552000819 หจ.รุจิหาญ ทรานสปอร์ต 19/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า 59 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

398 0143556000104 หจ.ส. อะไหล่อุตสาหกรรม 19/5/2563 1,000,000      46599 จ าหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทุกประเภท

58 หมู่ท่ี 12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

399 0143556001593 หจ.สิรพรรณ กรุ๊ป 8/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและต่างปรเทศ

8/137 หมู่ท่ี 16 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

400 0143560001764 หจ.ณัฐกร กรุ๊ป ทรานสปอร์ต 21/5/2563 1,000,000      49339 ขนส่ง 4/2  หมู่ท่ี 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

401 0145556001331 บจ.ดี.เอส.เอ็น.  เอ็นจิเนียร่ิง  

แอนด์  คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 1/174 หมู่ท่ี 16 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

402 0145561000968 บจ.ออริจินอล คอฟฟ่ี จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46318 ขายส่ง ขายปลีกเมล็ดกาแฟ 313/115  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

403 0143560002507 หจ.88 สมุนไพร 8/5/2563 1,000,000      47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมุนไพรทุกชนิด เช่น สมุนไพรแปรรูป 

สมุนไพรอบแห้ง

99/183  หมู่ท่ี 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

404 0143562002121 หจ.โชคปราณี รวยถาวร 8/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 108/49  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

405 0145549001569 บจ.เอสบีพี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

8/5/2563 1,000,000      78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานโดย

มิได้มีลักษณะเป็นส านักงานจัดหางาน

39/398 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

406 0145555002679 บจ.3พีเอ็นเจ  ทูลล่ิง จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      46599 ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร อิเล็กทรอนิกส์ 49/89 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

407 0205561023037 บจ.จอมราชา ออโต้พาร์ท จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      45302 ประกอบกิจการน าเข้าอะไหล่รถยนต์จาก

ประเทสเกาหลี ค้าขายอะไหล่รถยนต์ 

ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

206/69  หมู่ท่ี 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

408 0143553001681 หจ.ภิญโญ แอร์ อีควิปเม้นท์ 8/5/2563 1,000,000      28191 การผลิตเคร่ืองจักรท าความเย็น 775 หมู่ท่ี 5 ถนนเลียบคลองชลประธาน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

409 0143542000867 หจ.วรันธร คอนสตรัคช่ัน 29/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 30/2 หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

410 0145561002596 บจ.พรอสเพอะ วีฮิเคิล  พาร์ท ซัพ

พลาย จ ากัด

25/5/2563 1,000,000      45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย อะไหล่รถยนต์และยานพาหนะ

11/6  หมู่ท่ี 6 ต.บางเด่ือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

411 0143560000679 หจ.รุ่งเรือง เทคโนโลยี 21/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 34  หมู่ท่ี 2 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

412 0143543001174 หจ.วโรตม์การท่องเท่ียว 12/5/2563 500,000         49339 ให้บริการขนส่งทุกประเภททุกชนิด 30/163 หมู่ท่ี 5 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
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413 0143545002097 หจ.แสงสุริยงค์ 19/5/2563 500,000         68201 ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท

8/9 หมู่ 1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

414 0143551001889 หจ.รุจิภานันท์ 19/5/2563 500,000         70209 รับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจ

เก่ียวกับการบริหารงานขาย และการ

ขยายตลาด

21/38 ถนนเดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

415 0143563000289 หจ.รวินท์พร พานิช 19/5/2563 500,000         46109 ประกอบกิจการด าเนินการเป็นตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าของบริษัท เอส เอ็ม ซี อาร์

ดีเฟรชพลัส จ ากัด

199/234  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

416 0143548002683 หจ.ฐิติกาญจน์ การช่าง 7/5/2563 400,000         46492 การขายส่ง เพชร พลอย และหินมีค่า 69/95 หมู่ท่ี 4 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

417 0143557002356 หจ.ทรัพย์สองพ่ีน้อง 25/5/2563 400,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 79 หมู่ท่ี 5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

418 0143546000977 หจ.ขุนตรี ขนส่ง 22/5/2563 250,000         49339 บริการด้านขนส่ง (ขนส่งสินค้า) 147/5 หมู่ท่ี 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

419 0143552001629 หจ.เด่นชัยการช่าง อยุธยา 28/5/2563 200,000         45201 ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนต์และ

รถบัส ทุกประเภท

79/2 หมู่ท่ี 7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

420 0153560000105 หจ.กัณตพัฒน์ โฟนเทค 18/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 16/9 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

421 0153557000027 หจ.ภูริณัฐ คอนสตรัคช่ัน 5/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 49 หมู่ท่ี 4 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

422 0153561000486 หจ.ถาดทอง ก่อสร้าง 2018 27/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ถนน ถมดิน 

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท าความ

ร้อน และระบบปรับอากาศ

152/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120

423 0163555001051 หจ.อ่ าทอง  คอนสตรัคช่ัน 25/5/2563 25,000,000     41001 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

338 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

424 0163558001175 หจ.วสุธรณวัฒน์ 25/5/2563 1,200,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 193 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนดึง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

425 0163559000041 หจ.เคมีเทค ไทย เทรดด้ิง 21/5/2563 1,100,000      46691 จ าหน่ายซ้ือขาย แลกเปล่ียน สินค้า

สารเคมี อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีใช้

กับไม้ทุกชนิดรวมท้ังสินค้าอ่ืน

73/17 หมู่ท่ี 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

426 0163553000901 หจ.ธีธัช ทรัพย์ เพ่ิมพูน 25/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างทุกชนิด

80/29 หมู่ท่ี 3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

427 0163556001216 หจ.เอ็มเอสทีกรุ๊ป 25/5/2563 1,000,000      43210 วางระบบไฟฟ้า 42/1 หมู่ท่ี 3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

428 0163557000281 หจ.พรเทพคอนสตรัคช่ัน 25/5/2563 1,000,000      41002 การรับเหมาก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า

ประปา

42/1 หมู่ท่ี 3 ถนนนเรศวร ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

429 0165559000689 บจ.กรสิริญพ์ มิลล์ ไทย จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46314 ประกอบกิจการ ศูนย์กระจายนมพาสเจอร์

ไรส์ ไทยเดนมาร์ค จังหวัดลพบุรี

171/3 หมู่ท่ี 5 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
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430 0165560000034 บจ.โกลด์ โมเดิร์น จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

51/423 หมู่บ้านศรีไทรทอง หมู่ท่ี 8 ซอย4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

431 0165560001421 บจ.คิงส์คอร์น ฟู้ด จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46692 ประกอบกิจการค้าส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร

185/1  หมู่ท่ี 4 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15130

432 0163553000138 หจ.รวมมิตร เอ็นเตอร์ไพรซ์ 22/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 169 หมู่ท่ี 1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

433 0163553000375 หจ.หิมะ ก่อสร้าง 2010 22/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 70 หมู่ท่ี 8 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

434 0163549000935 หจ.ที.เค.วี.สยาม เพาเวอร์ เบ็ลท์ 22/5/2563 600,000         22199 ประกอบกิจการโรงงานผลิต สายพาน 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

119 หมู่ 2 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

435 0163559000016 หจ.สนองคุณ อินเตอร์ 29/5/2563 300,000         42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและ

สายสัญญาณส่ือสาร

99/271 หมู่ท่ี 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

436 0163559000121 หจ.โกลเด้นแลนด์ 2016 22/5/2563 200,000         46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายดินทุกประเภท 328/1 หมู่ท่ี 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

437 0183560000466 หจ.นิวสเตจ 25/5/2563 1,000,000      43301 ประกอบกิจการตกแต่งสถานท่ีในงาน

ต่างๆท้ังเอกชนและภาครัฐ ปูพ้ืนพรมและ

ไม้

321  หมู่ท่ี 2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

438 0153556000376 หจ.ทองช่ัง เซอร์วิส 14/5/2563 1,000,000      97000 ประกอบกิจการรับจ้างหาคนงานขับ รถ

รับ-ส่ง เจ้าหน้าท่ี

312  หมู่ท่ี 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

439 0193537000072 หจ.อ.อุปกรณ์ไฮโดรลิค 5/5/2563 3,000,000      46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกสายไฮโดรลิค 11/6  หมู่ท่ี 1 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

440 0193548001466 หจ.มีศรี เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 5/5/2563 3,000,000      46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอ

ลิกส์

11/6  หมู่ท่ี 1 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

441 0103557024520 หจ.พราว อินเตอร์ไพรส์ 27/5/2563 1,000,000      ประกอบกิจการ ขนส่ง ขนย้าย ให้บริการ 

บ าบัด แปรรูป ขยะอุตสาหกรรม ขยะ

ท่ัวไป หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว

11/1  หมู่ท่ี 10 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

442 0193562001125 หจ.อิทธิพล คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิส 22/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี พักอาศัย 

สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

96/102  หมู่ท่ี 5 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

443 0105562127112 บจ.เคล่ือนบางล าภู จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46612 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย จ าหน่าย น้ ามัน

เช้ือเพลิง ทุกชนิด

237/87  ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

444 0195558000618 บจ.เออี อันซีน กู๊ดส์ จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางค์ย่ีห้อ ฟอเรส สกินแคร์ 

(Flawless Skin Care)

42 หมู่ท่ี 2 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

445 0195560000697 บจ.ดีอ้อน อินเตอร์เทรด จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46612 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนค้าส่งน้ ามัน

เช้ือเพลิง

51  หมู่ท่ี 2 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

446 0195539000047 บจ.สยามเทคไวร์รอด จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      23954 ผลิตโครงเหล็ก วงบ่อ (ท่อซีเมนต์) 32 หมู่ท่ี 11 ต.หนองไข่น้ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

447 0143551000203 หจ.ดับเบ้ิลยู.เจ.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง 5/5/2563 500,000         25922 ประกอบกิจการให้บริการกลึงงาน 

ซ่อมแซมช้ินงาน แก้ไขช้ินงาน ท่ีท าด้วย

โลหะ

73  ซอยเมืองแก้ว 1 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

448 0193556002140 หจ.พารุ่ง 5/5/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

69/4 หมู่ท่ี 2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

449 0193546000217 หจ.พุ่มหิรัญ กรุ๊ป 18/5/2563 400,000         49329 รับจ้างขนส่ง (พนักงาน) 37  หมู่ท่ี 10 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

450 0193556000651 หจ.อู่สุวัด เอ็นจีวี 5/5/2563 200,000         45201 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองยนต์ รถยนต์

ทุกประเภท รวมท้ังจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

 และติดต้ังแก๊สรถยนต์เอ็นจีวี

33 หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

451 0205554010898 บจ.แกรนด์ เอเวนิว จ ากัด 20/5/2563 23,000,000     68101 ประกอบกิจการขายบ้านพร้อมท่ีดิน 2-4 ถนนศรีราชานคร 5 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

452 0205547004560 บจ.ลักซ์ คอนซัลแตนท์  จ ากัด 28/5/2563 10,000,000     30200 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า

และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา

23 ซอยพรนายก ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

453 0205543003321 บจ.พีเอสเอส ริช มาสเตอร์ จ ากัด 26/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 661 ถนนพิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

454 0205562000499 บจ.สุรมีท จ ากัด 5/5/2563 5,000,000      64929 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติ

บุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน และให้กู้ยืม

เงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอ่ืน โดยจะมี

หลักประกันหรือไม่ก็ตาม

86/27  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

455 0205535000793 บจ.อ านวยยนต์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/5/2563 5,000,000      38110 ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

เฉพาะท่ีก าหนดไว้ของภาคผนวกท่ี1 บัญชี

ส่ิงปฏิกูลวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

148/2 หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

456 0205548023827 บจ.แอล์ฟ แอนด์ แจน โฮลด้ิง จ ากัด 26/5/2563 5,000,000      68101 ประกอบกิจการ ก่อสร้างอาคารชุด ซ้ือขาย

 ให้เช่าห้องชุด รวมท้ังพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

585/13  หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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457 0205563013713 บจ.เวิลด์ พีบี เฮลธ์ โซลูช่ัน จ ากัด 22/5/2563 5,000,000      96104 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ให้บริการ

ด้านสุขภาพและความงาม และจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

330  หมู่ท่ี 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

458 0205539003584 บจ.แหลมฉบัง คลังสินค้า จ ากัด 28/5/2563 5,000,000      52109 คลังสินค้า 300 หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

459 0205558022939 บจ.คาดิมา โฮลด้ิงส์ จ ากัด 1/5/2563 4,000,000      68201 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

315/183-184  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

460 0205555013718 บจ.เมอิวะ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

21/5/2563 4,000,000      46599 ประกอบกิจการค้าเก่ียวกับเคร่ือง

อิเล็คทรอนิค เคร่ืองประหยัดพลังงาน

ต่าง ๆ

27/199 หมู่ท่ี 5 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

461 0205545009572 บจ.บี.เอ็ม.อาร์. เซอร์วิส จ ากัด 28/5/2563 3,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ขาย

ฝาก จ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ

2/17 หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

462 0205555017365 บจ.โคฟร้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 20/5/2563 3,000,000      46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและเอเย่นต์

จัดจ าหน่ายท้ังขายส่งและขายปลีก

111/1 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

463 0205557005771 บจ.บลู เทค ๙ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

20/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด

30/33  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

464 0203540000460 หจ.วิศรุตรวมช่าง 5/5/2563 2,000,000      47411 รับจ้างวางท่อประปา และจ าหน่าย

คอมพิวเตอร์และ

46/16 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

465 0205552019405 บจ.ซีวายซี แอนด์ พีอาร์เอส จ ากัด 29/5/2563 2,000,000      46201 ประกอบกิจการค้าข้าว และสินค้าเกษตร

และพืชผลการเกษตรทุกชนิด

263-264 หมู่ท่ี 11 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

466 0105560188327 บจ.อีโค ครอปส์ แอนด์ อิมพีเรียล 

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด

18/5/2563 2,000,000      46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายไผ่สวนเกษตร 

ต้นไม้ พันธ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ อุปกรณ์

ในการตกแต่งสวนทุกชนิด

472/10  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

467 0205551019436 บจ.เอ็นจอย กอล์ฟ จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      93111 สนามไดรฟ์กอล์ฟ ฝึกสอนตีกอล์ฟ ขาย

อุปกรณ์กอล์ฟ และให้บริการเก่ียวกับการ

เล่นกอล์ฟ

42/5  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

468 0205555017888 บจ.เดียคอน บลู จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      69100 ประกอบะธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

47/46 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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469 0205556015196 บจ.ฮิทโช จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      55101 ให้บริการธุรกิจด้านการโรงแรมตลอดจน

รวมถึงอาหารเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเช่นการจัด

เล้ียงสังสรรค์ อบรมสัมมนา

352/172-173  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

470 0205556032589 บจ.โรตี เกาหลี ทัวร์ จ ากัด 5/5/2563 2,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

171/14 หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

471 0205557019853 บจ.เอมบาสซ่ี คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 แลนด์สเคป เซอร์วิสเซส จ ากัด

7/5/2563 2,000,000      68102 ประกอบกิจการด้านการซ้ือ ขาย เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

217/18 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

472 0205561006787 บจ.เท็น นาเปล จ ากัด 1/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

352/87  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

473 0205561008411 บจ.เกรซ แองเจ้ิล (โอเรียนส์) บรีท

ธ่ิง เวลล์เนสส์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

27/5/2563 2,000,000      47219 ซ้ือขายประเภทอาหารเสริม วิตามินและ

เกลือแร่ต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพทุกชนิด 

สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ

28/7  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

474 0205561021921 บจ.บี แอนด์ โอ โปรดักช่ัน จ ากัด 29/5/2563 2,000,000      68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

17/3  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

475 0205561041078 บจ.เว่นยา พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 20/5/2563 2,000,000      96201 กิจการซักรีดเส้ือผ้า 165/335  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

476 0205558009665 บจ.ไทย วิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      25921 ประกอบกิจการรับจ้างและบริการชุบ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโลหะ เหล็ก และวัสดุ

อ่ืน ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท

76/7 หมู่ท่ี 10 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

477 0205561028349 บจ.ป๊อป คลีน จ ากัด 28/5/2563 2,000,000      45203 กิจการคาร์แคร์ 223  หมู่ท่ี 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

478 0203553005708 หจ.กันต์ มาร์ท 12/5/2563 1,500,000      70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด การจัดจ าหน่าย

188/259 หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

479 0203545003688 หจ.มอเตอร์ไซค์ดี 28/5/2563 1,000,000      45401 จ าหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ 843/69 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

480 0203550007688 หจ.อีสต์ศิริยนต์ มอเตอร์ 26/5/2563 1,000,000      45401 ประกอบกิจการ ขายส่งจักรยานยนต์ 

อะไหล่และช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

50 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

481 0203561002747 หจ.อังคปุณยา 29/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

23/99  หมู่ท่ี 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

482 0205558029852 บจ.อุดมสุข พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

เซอร์วิส  จ ากัด

21/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีราชการ

 ถนน สะพาน เข่ือนอุโมงค์

1/50 หมู่ท่ี 5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

483 0205560019494 บจ.สมบัติทรัพย์เจริญรุ่งเรืองการ

เบาะ จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      15129 ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองหนัง

แท้ หนังเทียม(PVC)ผ้า และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

3/15  หมู่ท่ี 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

484 0205561005560 บจ.อีสเทิร์น คอนซัลทิง แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

15/5/2563 1,000,000      69100 ให้ค าปรึกษาเร่ืองการจัดต้ังบริษัท โรงงาน

 ห้างร้านหรือบริษัทในรูปนิติบุคคลต่างๆ 

การขอใบอนุญาตต่างๆ

5/16  หมู่ท่ี 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

485 0205561009492 บจ.รุ่งนครเจริญยนต์789 จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      25922 กิจการโรงกลึง 99/269  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

486 0205561019731 บจ.พิมแพร ดีไซน์ จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      81300 ประกอบกิจการรับจัดสวน ออกแบบ 

ตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้

9/11  หมู่บ้าน ไลฟ์ ซิต้ีโฮม อ่างศิลา หมู่ท่ี

 5

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

487 0203556000600 หจ.ริช แอนด์ เฟรนด์ ทรานสปอร์ต 13/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก น้ า อากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

24/83 หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

488 0203556008571 หจ.บีจีโอ ทรานสปอร์ต 27/5/2563 1,000,000      49209 ประกอบกิจการรับจ้างท่ัวไป รถรับ ส่ง

พนักงานตามโรงงาน ห้างร้านบริษัท

289/16 หมู่ท่ี 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

489 0205552016864 บจ.สมบัติทอง พร็อพเพอร์ต้ี 

(2009) จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      68101 ประกอบกิจการขายบ้านพร้อมท่ีดิน 2-4 ถนนศรีราชานคร 5 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

490 0205560016738 บจ.ทีม-อัพ เซิร์ช จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      70209 กิจการให้บริการวางแผน ให้ค าปรึกษา 

ด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

54/39  หมู่บ้าน ม่ังมีศรีสุข หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

491 0205561004709 บจ.เค.ที.เอ็น. เซอร์วิสเซส จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      70209 กิจการให้ค าปรึกษาด้านอาชีวอนามัย 126/505  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

492 0203557003904 หจ.ที.เค.เอเซีย ซัพพลาย 25/5/2563 1,000,000      33121 ประกอบกิจการรับตรวจสอบ ซ่อมแซม 

ติดต้ัง ดัดแปลง ประกอบชุด และ

บ ารุงรักษาพร้อมอะไหล่

9/51 หมู่ท่ี 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

493 0205560021898 บจ.เอส พี เอส บิวท์ด้ิง จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานทั่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

29/22  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

494 0205560021928 บจ.อีสเทิร์น เวิลด์ กรีน จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท

1/37  ซอย2 (ถนนเทศบาลพัฒนา 1) ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

495 0205561021719 บจ.ที.ไอ.ที. โปรเกรซ จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      46593 ประกอบกิจการซ้ือ ขายเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ตลอดจนวัสดุส้ินเปลืองโรงงานทุกชนิด

189/19  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

496 0203559003022 หจ.พิฆเนส การโยธา 14/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

100/58 หมู่ท่ี 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

497 0203561005002 หจ.ไอ.เอส.เอส.คอสเมติกส์ 18/5/2563 1,000,000      46442 การขายส่งเคร่ืองหอม 102  ถนนสุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

498 0203550001485 หจ.มงคลเทพชัย 2007 22/5/2563 1,000,000      79110 ประกอบกิจการจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

ภายในและภายนอกประเทศ

215/17 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

499 0203555001769 หจ.โชคมณีสุวรรณ 2012 22/5/2563 1,000,000      79120 ประกอบกิจการประเภท ทัวร์ น าเท่ียวทุก

ประเภท

597/12 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

500 0203556007876 หจ.โซ๊ยต๋ี ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ 25/5/2563 1,000,000      46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองชงกาแฟ 

แคปซูลกาแฟ และกาแฟส าเร็จรูป

315/24 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

501 0203560003677 หจ.เอ็ม พี เอส เซอร์วิส 2017 18/5/2563 1,000,000      77101 กิจการรถเช่าทุกชนิด 163  หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

502 0205546015568 บจ.โดเมสติค ไซด์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      68103 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

279/13  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

503 0205549008678 บจ.เทรดด้ิง เดสทิเนช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

20/274  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

504 0205551014248 บจ.โคซ่ี เอสเตท จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      68104 ประกอบกิจการประเภทซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

680/8 หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

505 0205551018944 บจ.เดนิส ออร์ลอฟ จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      68201 ประกอบกิจการประเภทเป็นตัวแทนซ้ือ

ขายอสังหาริมทรัพย์

105/30 หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

506 0205554021091 บจ.อะเมซอน จอมเทียน เรสซิ

เด้นซ์ จ ากัด

26/5/2563 1,000,000      68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ซ่ึงทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอก

ผลของทรัพย์สินน้ัน

352/202 หมู่ท่ี 12 ถนนพระต าหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

507 0205557002209 บจ.ยิง โกลบอล จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      68101 ซท้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สิน

77/160 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

508 0205559012651 บจ.เอส อาร์ เอส เมียนม่า อินเตอร์

 กรุ๊ป จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      46102 ประกอบกิจการค้าน าเข้าและส่งออกพืชไร่

 พืชสวน สัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช าแหละ 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง

72/2 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

509 0205560000998 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท อินเตอร์เทรด จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าทุกประเภทท่ีระบุ

ในวัตถุประสงค์

141/37 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

510 0205560034183 บจ.พัทยา สาเก จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านขายอาหารปรุงแต่ง

และอาหารส าเร็จรูป สุรา เบียร์ และ

เคร่ืองด่ืม

98/1  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

511 0205561022481 บจ.ฟอร์จูน 2018 จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

99/91  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

512 0205561023274 บจ.วาเน่ มาเน่ จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      55101 ประกอบกิจการโรงแรม จ าหน่ายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม

42/9  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

513 0205562027940 บจ.บีโอ ออร์แกนิค จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46694 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากธรรมชาติ

เป็นสินค้าเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์

79/14  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

514 0203557003785 หจ.ที.เอส.แมชชีนเนอร่ี แอนด์ ซัพ

พลาย

14/5/2563 1,000,000      28199 ประกอบผลิตช้ินส่วน วัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่เคร่ืองจักรกล 

ข้ึนรูปตามแบบท่ีต้องการ

88/99 หมู่ท่ี 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

515 0203562002589 หจ.ไป่ซัง ทรานสปอร์ต 26/5/2563 1,000,000      49323 กิจการขนส่งสินค้า ขนส่งพนักงาน รถเช่า 82/193  หมู่ท่ี 2 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

516 0205559020433 บจ.ส.อารียาสุข ทราน สปอร์ต 

จ ากัด

18/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

685 หมู่ท่ี 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

517 0205561003231 บจ.ธนเบญ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

34/7  หมู่ท่ี 3 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

518 0205561023380 บจ.อี.เอส.พี. ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

27/5/2563 1,000,000      43210 กิจการวางระบบไฟฟ้า 125/35  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

519 0205560030200 บจ.เมอร์ก จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47213 กิจการจ าหน่ายผลไม้ 392/217  หมู่ท่ี 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

520 0103561012662 หจ.ลลิสสา สปา 13/5/2563 1,000,000      96101 กิจกรรมสปา 4/51  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

521 0203558004246 หจ.ทีทีบี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

26/5/2563 1,000,000      71102 ประกอบกิจการวิศวกรรม JIG FIXTURE 

งานออกแบบดีไซน์ตามแบบลูกค้า งานส่ัง

ท า

2/47 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

522 0203560000244 หจ.บูรพา เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย 1/5/2563 1,000,000      46599 กิจการจ าหน่ายวัสดุเหลือใช้ วัสดุส้ินเปลือง

 อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆท่ีใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

160/83 หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

523 0203560004690 หจ.ต้นเกษ ค้าวัสดุ 8/5/2563 1,000,000      47525 กิจการค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดรวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิด

299/47  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

524 0203562004182 หจ.อมย้ิมโฟน 14/5/2563 1,000,000      47413 กิจการจ าหน่ายมือถือ 4/222  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

525 0205552018417 บจ.โชคภาวิณี จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      43120 ประกอบกิจการรับจ้างถมท่ี 189/23 หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

526 0205559020468 บจ.ซี. อี ซัพพลาย จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      45101 ประกอบกิจการค้าจ าหน่าย อะไหล่ 

รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์ทุกชนิด

124/98 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

527 0205560018480 บจ.สวัสดี กิจรุ่งเรือง จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      45101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่ารถยนต์ รถ

โฟล์คลิฟท์ รถหัวลาก หางลาก และ

ยานพาหนะอ่ืนทุกประเภท

123/37  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

528 0205560023670 บจ.คิมุระ เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      46593 กิจการจ าหน่ายติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักรและผลิตภัณฑ์ในงาน

อุตสาหกรรม

129/44  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

529 0205560038065 บจ.เอส เอส บี สกุลเงิน จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานทุกชนิด

260/175  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

530 0205561015751 บจ.เอ็นดี เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

29/5/2563 1,000,000      46109 ประกอบกิจการจัดหา และขายวัสดุ

อุปกรณ์และอะไหล่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุก

ชนิด

307/108  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

531 0203561004065 หจ.เจ.เค.เอ็ม พารวย เทรดด้ิง 

แอนด์ เซอร์วิส (2018)

1/5/2563 1,000,000      45302 ประกอบกิจการค้าขายอุปกรณ์อะไหล่

รถยนต์ทุกชนิดท้ังหมด

207  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

532 0205559017980 บจ.เซอร์วิส มาย ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

22/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

คนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

 ท้ังภายในประเทศฯลฯ

224/67 หมู่ท่ี 8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

533 0205558030885 บจ.ซัน-มารีน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      33190 ประกอบกิจการซ่อมแซม ออคเช่ือม วาง

ท่อ ค้นหา เก็บกู้ใต้น้ า ดูดโคลนทราย ท า

ความสะอาดใต้ท้องเรือ

192/1 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

534 0203557004609 หจ.เอส เค ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 7/5/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการขาย อุปกรณ์วัสดุใน

โรงงานและอ่ืน

127/161 หมู่บ้านคันทรีเมืองใหม่ หมู่ท่ี 3

 ซอย6

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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วัตถุประสงค์
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535 0203560001411 หจ.ปราโมทย์ ร่วมเจริญ การช่าง 14/5/2563 500,000         25921 ประกอบกิจการ ลอกสี ขัดสี เคลือบสี ทาสี

 พ่นสี เคลือบผิวโลหะอุปกรณ์และช้ินส่วน

ต่างๆ

131 หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

536 0203555004091 หจ.คอมซายน์ ไอที โซลูช่ัน 15/5/2563 500,000         95110 ประกอบกิจการรับ-ซ่อม จ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

121 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

537 0205559031974 บจ.รักษาความปลอดภัย สตรอง 

การ์ด จ ากัด

15/5/2563 400,000         80100 ประกอบกิจการให้บริการยามรักษาความ

ปลอดภัย

95/1 หมู่ท่ี 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

538 0203560003201 หจ.เบรน แอนด์ ไบร์ท เบฟเวอเรจ 22/5/2563 200,000         46314 ขายส่งผลิตภัณฑ์นม 167/26  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

539 0203559002123 หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น เซอร์วิส 2016 5/5/2563 200,000         82990 เป็นนายหน้าตัวแทนต่างๆในกิจการและ

ธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่การหาสมาชิก

สมาคมและการค้าหลักทรัพท์

4/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

540 0205562022565 บจ.แคปช่ันค าคม จ ากัด 14/5/2563 100,000         70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์

62/27  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

541 0115560007136 บจ.ฟัง แชค อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

5/5/2563 15,000,000     46499 ประกอบกิจการ น าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศซ่ึงผลิตภัณฑ์พลาสติก

7/376  หมู่ท่ี 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

542 0215560002320 บจ.เหว่ย ล่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 22/5/2563 5,000,000      28230 ให้บริการรับจ้าง ออกแบบ ผลิต ซ่อมแซม

 แม่พิมพ์ทุกประเภท

666/1  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

543 0215559009146 บจ.ฟิวเจอร์ รูม จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      86201 รับตรวจสุขภาพท่ัวไป รับจัดการ ให้บริการ 198/3 หมู่ท่ี 6 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

544 0215562003722 บจ.พลวุฒิไฟฟ้า จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการค้าวัสดุส้ินเปลือง วัสดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ ทุกชนิดทุกประเภทท่ีเก่ียวข้อง

ในงานอุตสาหกรรม

222/10  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

545 0215549003285 บจ.เอส. เอ็ม. อาร์. มารีน ซัพ

พลาย  จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

จัดส่งอาหารสด-แห้ง เคร่ืองด่ืม เคร่ือง

อุปโภค ให้แก่เรือประมง ฯ

38/73-74 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

546 0215559006872 บจ.มัลติ เอวิเอช่ัน เซอร์วิส จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46591 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้าซ่ึง

อุปกรณ์การบิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เก่ียวกับการบินทุกประเภท

242/54 หมู่ท่ี 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

547 0215560000254 บจ.เอ็นดับเบ้ิลยูที เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

29/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 207/25 หมู่ท่ี 1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
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548 0215559004071 บจ.น้ าด่ืมสะอาดรสชาติดี จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น้ าด่ืม 

ทุกชนิด ทุกประเภท

35/27 หมู่ท่ี 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

549 0215547001641 บจ.เค-แลนด์ เอ็นจิเนีย จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 18/31 หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

550 0225555001027 บจ.หงษ์จ่ิว ไท้จง เม๊าย่ี จ ากัด 29/5/2563 10,000,000     68101 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 

การค้าอสังหาริมทรัพย์ และอาคารชุด

86 หมู่ท่ี 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 22140

551 0235561000614 บจ.เกาะหมาก ริเวอร์ไซด์ จ ากัด 20/5/2563 4,000,000      55101 ประกอบกิจการ รีสอร์ท ให้บริการท่ีพัก

ตากอากาศ

84  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120

552 0745552004004 บจ.ท่ากุ่ม อาร์ที  จ ากัด 5/5/2563 3,000,000      46209 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายน้ า

ยางพารายางพาราแปรรูป

7 หมู่ท่ี 1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

553 0205542003336 บจ.เอชิ - เอนิส จ ากัด 27/5/2563 2,000,000      68202 ท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 21/50-51 หมู่ท่ี 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

554 0235559000718 บจ.เอ แอนด์ พี โฮลเซล จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      47222 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภท

51/1 หมู่ท่ี 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120

555 0233560000171 หจ.เชอริส 88 เทรดด้ิง 7/5/2563 500,000         46313 การขายส่งผักและผลไม้ 178/2 หมู่ท่ี 3 ซอยป่าหมาก 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

556 0243557000174 หจ.เอส แอนด์ เอ ซิเคียวริต้ี การ์ด 22/5/2563 2,000,000      80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย 16 หมู่ท่ี 4 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

557 0245561000517 บจ.เอ็ม.เอ.ซี. ซิสเต็ม โซลูช่ัน จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      47593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้า อะไหล่ และติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ระบบ

ไฟฟ้าทุกชนิด

401/8  ถนนประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

558 0243537000420 หจ.จ.บุษบงษ์ ก่อสร้าง 19/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 217 หมู่ท่ี 14 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

559 0243562000144 หจ.ฉะเชิงเทรา คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ซีวิล เอ็นจิเนียร่ิง

22/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีอยู่อาศัยและงานก่อสร้างอย่าง

อ่ือนทุกชนิด

80/3  หมู่ท่ี 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

560 0255562001053 บจ.ประเสริฐกิจ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

15/5/2563 1,000,000      47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิด

น าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง

99/1  หมู่ท่ี 17 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

561 0245557002411 บจ.อาร์เต้ พาร์ทเนอร์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

28/5/2563 100,000         69200 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าเก่ียวกับบัญชี การตรวจสอบงบ

การเงิน

30/217 หมู่ท่ี 8 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

562 0255562001061 บจ.มณีโชคประสาร ฟาร์ม จ ากัด 12/5/2563 5,000,000      01500 การท าฟาร์มผสมผสาน 97  หมู่ท่ี 14 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

563 0265557000249 บจ.พุทธสุวรรณ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

29/5/2563 500,000         43301 ประกอบกิจการติดต้ังกระจก อลูมิเนียม 

มุ้งลวด

170 หมู่ท่ี 12 ถนนนครนายก-บ้านสร้าง ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

564 0273550000217 หจ.หมูอินเตอร์ เทรดด้ิง 1/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า

340 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
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565 0273561000736 หจ.นิตย์ตายา ออร์โต้ คาร์ 28/5/2563 1,000,000      45103 ประกอบกิจการเต๊นท์ขายรถยนต์ 48  หมู่ท่ี 4 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

566 0305543001107 บจ.ฮ็อพเบียร์เฮ้าส์ จ ากัด 18/5/2563 11,000,000     47219 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 389  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

567 0303542001161 หจ.ซีร์สตึงคอนส์ 15/5/2563 5,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 258/1 หมู่ท่ี 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

568 0303550000771 หจ.ตักศิลาการโยธา 18/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 70 หมู่ท่ี 8 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

569 0303561001359 หจ.ปาลิกา (1988) 18/5/2563 3,000,000      41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกชนิด

344/90  หมู่ท่ี 9 ต.หม่ืนไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

570 0135560026432 บจ.โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

27/5/2563 2,000,000      70209 บริการให้ค าปรึกษาทางด้านการตลาด 332  หมู่ท่ี 18 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

571 0305560002361 บจ.พี.เอส.ภูมิสิทธ์ิ จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษาฯ

359 หมู่ท่ี 7 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

572 0303561001014 หจ.รวมชัยมาร์ทประทาย 7/5/2563 1,170,000      47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค

ทุกชนิด

64  หมู่ท่ี 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

573 0303562001930 หจ.พรน้ าเพชร99 29/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภค

1/1  ซอยท้าวสุระ 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

574 0305555002278 บจ.รัชดากร พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      68104 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมท้ัง

จัดสรรท่ีดินแบ่งขายให้เช่า

38, 40, 42, 44 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

575 0305560007011 บจ.เอสแอนด์ที เนเชอรัล กรุ๊ป 

จ ากัด

8/5/2563 1,000,000      46443 ขายส่งเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์สปา 266  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไข่น้ า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

576 0303559000171 หจ.ช.วนิดา ก่อสร้าง 25/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้างต่างๆ รวมท้ังงานโยธาทุก

ประเภท

83/1 หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

577 0303553000845 หจ.ทองแดงแมกโคร 19/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกชนิด

133  หมู่ท่ี 4 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

578 0305556003600 บจ.เพชรเขาใหญ่ จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม

 รับจัดท าธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขยายตลาด

300 หมู่ท่ี 1 ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

579 0305562002270 บจ.แลนด์คาฮิลฟู้ดส์ จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      10504 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมแปรรูป นม

เปร้ียว ผลิตภัณฑ์นมท่ีมีส่วนประกอบ

19  หมู่ท่ี 9 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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580 0305558001639 บจ.บีแอลอาร์ ซัพพลาย แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      33122 ประกอบกิจการรับซ่อมแซม ตรวจสอบ 

สอบเทียบบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางด้าน

วิศวกรรม

16 หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งข้ีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

581 0303537000186 หจ.จันทร์เพ็ญการโยธา 5/5/2563 1,000,000      42101 รับเหมาก่อสร้างโยธา 64 หมู่ท่ี 9 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

582 0303561001171 หจ.ลัดดาวัลย์การโยธา 7/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 160  หมู่ท่ี 8 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

583 0303561001197 หจ.ร าพึงการโยธา 18/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 296/1  หมู่ท่ี 10 ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30370

584 0303544000544 หจ.โคราช โมบาย เซ็นเตอร์ 19/5/2563 500,000         47413 ประกอบกิจการค้า แลกเปล่ียน ซ่อม 

โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร 

เคร่ืองโทรคมนาคม วิทยุส่ือสาร

399/7 หมู่ท่ี 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

585 0303557004471 หจ.พูนศิริการช่าง 26/5/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 277/12 ถนนมหาชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

586 0303559005539 หจ.เคแอนด์ซี การสร้าง 19/5/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้างต่างๆ 154 หมู่ท่ี 2 ต.หม่ืนไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

587 0303562002626 หจ.เผ่าพัชร ทราเวล 26/5/2563 200,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

807  ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

588 0303560002564 หจ.มี แอนด์ ยู อินเตอร์เทรด 7/5/2563 100,000         46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 130/10  ซอยมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

589 0313530000237 หจ.ตลุงชัย 5/5/2563 5,000,000      42101 รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 394 หมู่ท่ี 3 ถนนภักดีด ารง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

590 0313553000799 หจ.อะมะโรภัณฑ์ 27/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 124/2 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

591 0315561000010 บจ.แก้วรัตนวานิช จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      45203 ประกอบกิจการ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน สนิม 

ส าหรับยานพาหนะทุกประเภท

252  หมู่ท่ี 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

592 0313559000898 หจ.ประสงค์ทรัพย์ หนองบุญมาก 19/5/2563 1,000,000      10795 ประกอบกิจการโรงงานผลิดน้ าแข็ง 15/1 หมู่ท่ี 2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

593 0325557000418 บจ.เพชรทวีท่าตูม จ ากัด 26/5/2563 3,000,000      64929 ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้โดยมีโฉนดท่ีดิน

เป็นหลักประกัน

299 หมู่ท่ี 9 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

594 0323561000085 หจ.บ้านมังกรอินเตอร์เนช่ันแนล 14/5/2563 1,000,000      16101 ประกอบกิจการแปรรูปจากไม้ยางพารา 128 หมู่ท่ี 9 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

595 0325562000153 บจ.คูลพาร์ท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

27/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

356  หมู่ท่ี 13 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

596 0333551000678 หจ.เนตรชาย 15/5/2563 600,000         49321 ประกอบกิจการรถตู้ให้เช่าพร้อมพนักงาน

บริการ

92/4 หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

597 0343554001101 หจ.วัฒนาแอร์ 28/5/2563 3,000,000      46421 จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และรับซ่อม 20 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

598 0345556001151 บจ.เพชรทวีอุบล จ ากัด 27/5/2563 3,000,000      64921 ประกอบกิจการรับจ านอง จ าน าทรัพย์สิน 

โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงิน

167/3 ถนนสุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

599 0343549001166 หจ.ย่ิงมงคล มอเตอร์ อุบลราชธานี 14/5/2563 1,000,000      45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ทุกชนิด

771 หมู่ท่ี 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
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600 0343562001760 หจ.บุ่งข้ีเหล็ก คอนสตรัคช่ัน 7/5/2563 500,000         46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ

108  หมู่ท่ี 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

601 0343562001743 หจ.ลอตเตอร่ีซ่ิง 14/5/2563 260,000         92001 ประกอบกิจการด าเนินการเพ่ือออกสลาก

กินแบ่ง การขายสลากกินแบ่งทุกประเภท

43  หมู่ท่ี 4 ต.โคกช าแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

602 0353553000098 หจ.ซูเลียน เลิงนกทา เอเยนซ่ี 22/5/2563 1,000,000      46322 ประกอบกิจการขายเคร่ืองด่ืมธัญญาหาร

ส าเร็จรูปชนิดผง

234/24 หมู่ท่ี 12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

603 0355559000172 บจ.แอดไวซ์ มหาชนะชัย จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46510 ประกอบกิจการค้า ติดต้ัง ดูแล ระบบ

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที

208 หมู่ท่ี 8 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

604 0353554000369 หจ.กัมพล น าโชค 14/5/2563 300,000         92001 เป็นตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สลากการกุสล สลากพิเศษ สลากเลขท้าย 

3 ตัว และ 2 ตัว

177-183 ถนนอุทัยรามฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

605 0363562000585 หจ.เลิศเรืองสิริวัฒนา 13/5/2563 5,000,000      47190 ประกอบกิจการค้าพืชสวน บุหร่ี ยาเส้น 178  หมู่ท่ี 2 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

606 0363563000015 หจ.มณีรัตน์ทรานสปอร์ต168 15/5/2563 1,000,000      46209 ประกอบกิจการขายพืชผลทงการเกษตร 

เช่น อ้อย

121  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

607 0373548000166 หจ.ซูเลียนอ านาจเจริญ เอเยนซ่ี 22/5/2563 1,000,000      46322 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืมธัญญาหาร

ส าเร็จรูป

219/2-3 หมู่ท่ี 19 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

608 0373558000274 หจ.เอ.พี กลการ 25/5/2563 1,000,000      46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 162/3 หมู่ท่ี 6 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000

609 0373561000336 หจ.เกษมทรัพย์การช่าง 7/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 141  หมู่ท่ี 2 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

610 0373559000073 หจ.อินด้ี คอนสตรัคช่ัน 7/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 88 หมู่ท่ี 9 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37210

611 0373559000189 หจ.กิติลักษณ์ การสร้าง 22/5/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 116 หมู่ท่ี 11 ต.นาผือ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

612 0373560001029 หจ.ซีเอช เอ.ดี รีแพร่ิง เซอร์วิส 7/5/2563 300,000         47412 ประกอบกิจการค้าโปรแกรมซอฟแวร์

ติดต้ังระบบต่างๆ

108/3  หมู่ท่ี 2 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

613 0373560000553 หจ.เจริญรัตน์ พืชผล 5/5/2563 200,000         46315 ประกอบกิจการรับซ้ือข้าว มันส าปะหลัง 

และสินค้าเกษตรทุกชนิด

330  หมู่ท่ี 9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

614 0385562000102 บจ.โกลเด้นฟีลด์ เน็ทเวิร์ค 

เทคโนโลยี จ ากัด

22/5/2563 2,000,000      61101 ให้บริการเก่ียวกับการส่ือสารทาง

อินเตอร์เน็ตทุกชนิด

96  หมู่ท่ี 13 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

615 0383562000283 หจ.เจริญม่ันคงพาราวู้ด 21/5/2563 2,000,000      16210 ผลิตไม้วีเนียร์ ไม้อัด และไม้ทุกชนิด 181  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

616 0105559084190 บจ.เทรด มูนดูส จ ากัด 12/5/2563 2,000,000      46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าผลไม้ และเคร่ืองด่ืมอ่ืน

144  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

617 0383560000375 หจ.บ๊ิกโบ้ บึงกาฬ 12/5/2563 1,000,000      29202 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายพ่วงข้าง

(ซาเล้ง)

49 หมู่ท่ี 13 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

618 0393557000483 หจ.หนองบัวล าภู ดีเวลลอปเม้นท์ 7/5/2563 5,000,000      47912 จ าหน่ายอาหารพืช จ าหน่ายสินค้าผ่าน

ระบบออนไลน์

313 หมู่ท่ี 10 ต.ล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000

619 0393560000693 หจ.อ.เจริญทรัพย์ 99 29/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 15  หมู่ท่ี 15 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 39170

620 0405536000728 บจ.วัฒนายนต์ซูซูกิ จ ากัด 26/5/2563 70,000,000     45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

อะไหล่รถจักรยานยนต์และรับจ้างซ่อม

รถจักรยานยนต์

999 หมู่ท่ี 2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

621 0405562004191 บจ.ยินดีแคปปิตอล จ ากัด 12/5/2563 10,000,000     66199 รับจ านองท่ีดิน จ านองอสังหาริมทรัพย์

และจ านองอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้รับ

ฝากหรือรับเงินจากประชาชนและใช้

ประโยชน์จากเงินน้ัน""

162/11  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

622 0403554002506 หจ.เอ็น พี แอสเซท 18/5/2563 9,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 15/8 หมู่ท่ี 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

623 0405562002805 บจ.หมูอ้วน เงินด่วน จ ากัด 1/5/2563 5,000,000      64922 ให้กู้ยืมเงินและให้สินเช่ือประเภทอ่ืน 32  หมู่ท่ี 10 ต.บัวเงิน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

624 0403560002644 หจ.เดลล่า 1972 22/5/2563 2,000,000      47723 ประกอบกิจการขายสบู่และเคร่ืองส าอาง

ทุกชนิด

22/79  หมู่ท่ี 19 ถนนบ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

625 0403560004442 หจ.ป่ินทองไพวรรณ 29/5/2563 1,500,000      41002 การก่อสร้าง 26  หมู่ท่ี 5 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150

626 0403551001690 หจ.สุนันท์ บิวซิเนส 18/5/2563 1,000,000      82911 ติดตามเร่งรัดหน้ีสินและติดตามทรัพย์สิน

คืนตามกฏหมาย

3/28 หมู่ท่ี 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

627 0403560001702 หจ.ชนะเสภา ฟาร์ม 27/5/2563 1,000,000      47732 จ าหน่ายเคร่ืองประดับและอัญมณีอ่ืนท้ัง

แท้และเทียมทุกชนิด

51  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

628 0403561001285 หจ.ร่ ารวยรุ่งเรืองกรุ๊ป 1/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิดรวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

224/36  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

629 0405552000737 บจ.บ้านธนาบุรี  จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      77101 กิจการให้เช่ารถยนต์ทุกชนิด 599 หมู่ท่ี 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

630 0405561001252 บจ.เอ็มเจ ดีไซน์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

19/5/2563 1,000,000      71101 รับออกแบบอาคารทุกประเภท เขียนแบบ

ก่อสร้างและแบบย่ืนขออนุญาต รับเขียน

แบบ

171/76  หมู่ท่ี 15 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

631 0403558001211 หจ.ธนกฤตภัทรก่อสร้าง 12/5/2563 1,000,000      47524 ขายปลีกขายส่งวัสดุก่อสร้าง 79 หมู่ท่ี 1 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

632 0403560004434 หจ.สุทินพาวเวอร์ ทาวเวอร์ 29/5/2563 1,000,000      41002 การก่อสร้าง 1  หมู่ท่ี 3 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150

633 0403562001823 หจ.ทรัพย์ทวีคูณ4 13/5/2563 1,000,000      68104 ให้เช่า กายขาย การซ้ือและการ

ด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

387  หมู่ท่ี 2 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

634 0403561002214 หจ.องศา โยธา 25/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 226  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

635 0405562004352 บจ.วัน สุข อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      10303 รับจ้างและรับจ้างผลิตน้ าผักและผลไม้

สินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ทุกชนิดเพ่ือ

จ าหน่ายปลีก

275  หมู่ท่ี 18 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

636 0403550001866 หจ.ค าใหญ่คลีนน่ิง 19/5/2563 1,000,000      46499 ประกอบกิจการค้าส่ง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการท าความสะอาด

107/1 หมู่ท่ี 9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

637 0403556004611 หจ.ภูผา เรดิโอ 25/5/2563 600,000         60101 วิทยุกระจายเสียง 42 หมู่ท่ี 4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

638 0403562004806 หจ.บ้านสวนวิศวะ 5/5/2563 400,000         23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของ

ตกแต่งท่ีท าจากเซรามิก

52  หมู่ท่ี 3 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

639 0403556001914 หจ.พัฒนภูชิตษ์ (59) 19/5/2563 200,000         47114 ขายสินค้าอุปโภคบริโภค 55/59 หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

640 0415561001856 บจ.ซีบีเอ็น เบฟเวอเรจ จ ากัด 25/5/2563 5,000,000      47219 ประกอบกิจการค้าบุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ าแร่ น้ าผลไม้

89/16  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

641 0415562002376 บจ.จีอาร์ เทรดด้ิง กรุ๊ปส์ จ ากัด 14/5/2563 5,000,000      66191 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางด้านการ

ประกอบธุรกิจของบุคคล

140/9  ถนนหน้าสถานีรถไฟ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

642 0413558001709 หจ.เพ่ิมพูน การเกษตร 26/5/2563 1,400,000      46692 ค้า ผลิต ปุ๋ยทุกชนิดและวัสดุอุปกรณ์

การเกษตรทุกประเภท

311/9 หมู่ท่ี 4 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370

643 0113562003705 หจ.มหาช่างสยามเทรดด้ิง 25/5/2563 1,000,000      47521 ประกอบกิจการขายเคร่ืองมือช่างและ

ฮาร์ดแวร์และบริการรับซ่อมเคร่ืองมือช่าง

21/1  หมู่ท่ี 11 ถนนบ้านหนองลีหู ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

644 0415561001481 บจ.พีเอส เฮลที กรุ๊ป จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      46102 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย

ลีก-ส่ง อาหารเสริมควบคุมน้ าหนักอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ

489/53  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

645 0423563000243 หจ.มูฟออนเลยเทคโนโลยี 28/5/2563 1,000,000      35101 ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

7  หมู่ท่ี 2 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

646 0433563000103 หจ.ที.ทองล้วน 12/5/2563 1,000,000      01302 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายก้อนเห็ด 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเก่ียวกับเห็ด

12  หมู่ท่ี 10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

647 0435562000276 บจ.อาร์เมอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      46421 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีกขายส่ง ช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์

ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมือช่าง

63  หมู่ท่ี 10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

648 0433562001009 หจ.หนองคายอินเตอร์เคลม 18/5/2563 800,000         66210 รับจ้างประเมินราคาทรัพย์สินท่ีเสียหาย

จากอุบัติเหตุ

16  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเด่ือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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ไปรษณีย์

649 0445562001108 บจ.ยินดีแคปปิตอลสารคาม จ ากัด 1/5/2563 10,000,000     66199 รับจ านองท่ีดินจ าน าสังหาริมทรัพย์และ

จ านองอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้รับฝางเงิน

หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์

จากเงินน้ัน""

359/1  หมู่ท่ี 11 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

650 0113549008715 หจ.ปรีชาการ คอนสตรัคช่ัน 22/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

211 หมู่ท่ี 14 ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

651 0445557000182 บจ.จ าลองชัยพยัคฆภูมิลีสซ่ิง จ ากัด 27/5/2563 5,000,000      64999 ประกอบกิจการตัวกลางทางการเงิน 917 หมู่ท่ี 14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

652 0445561000604 บจ.ทิมเบอร์เมท จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      56101 จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป 316  หมู่ท่ี 11 ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

653 0443555000051 หจ.ภัทร์นรินทร์ปิโตรเลียม 1988 21/5/2563 1,000,000      47300 สถานีบริการแก๊สรถยนต์ 157 หมู่ท่ี 7 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

654 0443556000250 หจ.มาประลองการโยธา 18/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 71 หมู่ท่ี 2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

655 0443527000140 หจ.เสกสรรอนันต์ 18/5/2563 300,000         47300 ขายสินค้า จ าหน่ายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง 259 หมู่ท่ี 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

656 0443556001523 หจ.อนุนาค 15/5/2563 100,000         70209 รับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้และค าแนะน า

ด้านการตลาด การขาย

6 หมู่ท่ี 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

657 0455560000929 บจ.ซีเจเค กรุ๊ป จ ากัด 29/5/2563 5,000,000      45401 จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 99/2  ถนนหายโศรก ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

658 0455562000837 บจ.มายด์สกิน (ร้อยเอ็ด) จ ากัด 29/5/2563 3,000,000      20232 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ดูและผิวหน้าและผิวกาย รวมถึง

เวชส าอางค์ทุกชนิด

563  หมู่ท่ี 15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

659 0455562000357 บจ.วรรณีวัสดุ จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      47524 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง 12  หมู่ท่ี 8 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

660 0455562000721 บจ.กรีนแพลนเน็ต 101 จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      45401 ประกอบกิจการค้าขาย รถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า รถยนต์ท่ีประหยัดพลังงาน

216  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

661 0453557000156 หจ.แสนธานี ดีเวลล็อปเม้นท์ 5/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 93 หมู่ท่ี 3 ต.วารีสวัสด์ิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

662 0453562000835 หจ.ช.งามการเกษตร 12/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าทางบก 125  หมู่ท่ี 1 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

663 0455560000805 บจ.ไหมไทย โฮลด้ิง จ ากัด 29/5/2563 100,000         55101 ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 99  ถนนหายโศรก ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

664 0463562000622 หจ.เพชรพนมไพร คอนสตรัคช่ัน

2019

26/5/2563 5,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 185  หมู่ท่ี 6 ต.ดินจ่ี อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ 46180

665 0463555001341 หจ.อนุสรณ์ ทีวี แอนด์ เรดิโอ 26/5/2563 750,000         60101 ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 316 หมู่ท่ี 10 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46180

666 0473560001541 หจ.ปภาดาสตาร์เซอร์วิส 15/5/2563 500,000         96101 กิจกรรมสปา 9  หมู่ท่ี 11 ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

667 0355555000178 บจ.เพชรทวี ธาตุพนม จ ากัด 25/5/2563 3,000,000      70209 ท่ีปรึกษาด้านบริหาร 5 หมู่ท่ี 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

668 0483559000145 หจ.เอ็นพีเจนิวัฒน์ 5/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 111 หมู่ท่ี 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

669 0483560000960 หจ.เทพสุนทร ธุรกิจ 22/5/2563 1,000,000      32209 การผลิตเคร่ืองดนตรี ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

243  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
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670 0483553000356 หจ.พ่อคนตรงก่อสร้าง 5/5/2563 200,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 46 หมู่ท่ี 3 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

671 0493543000361 หจ.ประดู่ภูพาน เอ็นจิเนียร่ิง 29/5/2563 5,000,000      42901 ประกอบกิจการรับจ้าง ขุดลอก คู คลอง 21 หมู่ท่ี 1 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110

672 0355550000064 บจ.เพชรทวีมุกดาหาร จ ากัด 26/5/2563 4,500,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 109/2 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

673 0493556000047 หจ.ฐปนวัฒน์โยธา 28/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 14/5 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

674 0495559000015 บจ.โรจน์สถิตย์ จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      43210 ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า 

รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบ

131 หมู่บ้านค าเขือง หมู่ท่ี 14 ต.ค าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

675 0493559000757 หจ.ป.มิกก้ี 2016 1/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 175 หมู่บ้านสุริโย หมู่ท่ี 6 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

676 0493558000141 หจ.จ.จรูญรุ่งเรือง 5/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์

98 หมู่บ้านนามน หมู่ท่ี 7 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

677 0505561011770 บจ.ลาเท็กซ์  ไทย จ ากัด 8/5/2563 8,000,000      46693 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งยาพารา

ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นแผ่น  แผ่นบาง เป็น

แถบ เส้นหรือลักษณะอ่ืน

308  หมู่ท่ี 1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

678 0505554000393 บจ.ซีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล บิส

ซิเนส  จ ากัด

19/5/2563 5,000,000      10291 ผลิตซ้ือขายปลีกส่งน าเข้าส่งออก 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า สัตว์บก สด แช่แข็ง

49 ซอย4(ถนนบ ารุงราษฎร์) ถนนบ ารุง

ราษฎร์

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

679 0553550000435 หจ.ซอเสียงเจริญก่อสร้าง 13/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 162  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

680 0503561004704 หจ.เดอะลิฟว่ิงฮิลส์ เชียงใหม่ 27/5/2563 5,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย หรือจัดการให้

ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

5  ซอย11 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

681 0505559003986 บจ.ที เอ็น เอส เชียงใหม่ จ ากัด 21/5/2563 5,000,000      86909 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

และพัฒนาบุคลิกภาพ

18  หมู่ท่ี 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

682 0503558007391 หจ.เดอะ วิสดอม 99 22/5/2563 4,000,000      47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม

2  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

เชียงใหม่แอร์พอร์ต ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 

365-366 ถนนมหิดล

ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

683 0105560054401 บจ.เคเจ บรอส จ ากัด 12/5/2563 2,000,000      47723 ซ้ือ ขายปลีก ขายส่งเคร่ืองส าอาง

ภายในประเทศ

229/16 หมู่ 2 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

684 0505562007059 บจ.เดอะไทม์ แคทเทอร่ิง จ ากัด 1/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

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

685 0505563004975 บจ.แสนสุข ล้านนา จ ากัด 12/5/2563 2,000,000      70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านอุตสหกรรม 226/209  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

686 0505562001620 บจ.ยูนีต้ี เฮ้าส์ แอสเสท กรุ๊ป จ ากัด 13/5/2563 2,000,000      68102 ประกอบกิจการพัฒนาท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย

เพ่ือขาย

124  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

687 0503550000273 หจ.พีพี เชียงใหม่ 15/5/2563 1,000,000      68103 การให้เช่าอพาร์ตเมนท์ การด าเนินงาน

ด้านอสังหาริมทรัพย์

192/319 หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

688 0503559005553 หจ.ซุปเปอร์เอ็กซ์เชนจ์ บีเฟิสต์ 26/5/2563 1,000,000      66123 รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 152/1  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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689 0503559005596 หจ.ซุปเปอร์เอ๊กซ์เช้นจ์ ไนท์บาซาร์ 26/5/2563 1,000,000      66123 การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ(เม่ือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

104/1 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

690 0505559002220 บจ.ฮันน่ีมิลล์ การ์เด้น จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      81300 ประกอบกิจการจัดสวน รวมท้ังการ

ออกแบบ ซ่อมแซม ดูแลรักษา

345/156 หมู่ท่ี 4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

691 0505560012055 บจ.มะลิ ไทยมาสสาจ จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      96101 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกกับกิจ

กรมบริการนวดแผนโบราณ

215/2  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

692 0505560004664 บจ.เอ็นที เอเจนซ่ี จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      96303 ประกอบกิจการให้บริการเก้าอ้ีนวดไฟฟ้า

หยอดเหรียญ

124  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

693 0503559003321 หจ.ซุปเปอร์เอ็กซ์เช้นจ์ นัมเบอร์วัน 26/5/2563 1,000,000      66123 ประกอบกิจการ ให้บริการ ซ้ือขาย

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทุกชนิด

165 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

694 0503559005570 หจ.ซุปเปอร์เอ๊กซ์เช้นจ์ พระสิงห์ 26/5/2563 1,000,000      66123 การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ (เม่ือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

102 ถนนราชด าเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

695 0503561006511 หจ.ซุปเปอร์เอ็กซ์เช้นจ์ มูลเมือง 26/5/2563 1,000,000      66123 ประกอบกิจการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 129/2  ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

696 0505558001211 บจ.คอยน์สวิตช์ จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      64999 ประกอบกิจการซ้ือขายเงินดิจิตอลออนไลน์ 181/34 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

697 0505559014813 บจ.เชียงใหม่ ลอง ซิน จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      55102 ประกอบกิจการบริการให้เช่าห้องพัก เกส

เฮ้าส์

99/43 หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

698 0503561006928 หจ.ซี.เอส.อนงค์ 27/5/2563 1,000,000      49331 ประกอบกิจการขนส่งห้องเย็น 399/147  หมู่บ้าน ศิริพร หมู่ท่ี 3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

699 0505560005598 บจ.ทริปเปิล เจ เมดิคอล จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือทางการแพทย์

298/2  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

700 0505562008411 บจ.พันธ์ุสยาม เทรดด้ิง จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      47721 ประกอบกิจการค้าสมุนไพร ผัก ผลไม้แปร

รูป

297  หมู่ท่ี 7 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

701 0105548041371 บจ.ไฮเปอร์ โค๊ตต้ิง จ ากัด 5/5/2563 1,000,000      20221 ประกอบกิจการผลิต ผสมสี น้ ายาแคมี

ภัณฑ์ ทุกชนิด

166 หมู่ท่ี 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

702 0503562003311 หจ.นครพิงค์รีเฟอร์ เซอร์วิส 12/5/2563 1,000,000      86909 ประกอบธุรกิจ บริการรับและส่งผู้เจ็บป่วย

ไปโรงพยาบาล

96  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

703 0505562007067 บจ.ลานนา เทเล แอสเซท จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      47912 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ 

โดยวิธีการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

21  ถนนหัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

704 0503557002239 หจ.ดอยธา บิวด้ิง 2016 21/5/2563 900,000         41002 การรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง

ภายใน

5 หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

705 0503547004433 หจ.โลแก้ว 2004 29/5/2563 600,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 99 หมู่ท่ี 6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

706 0503554004303 หจ.เอสซี เรียลเอสเตท 61 กรุ๊ป 14/5/2563 500,000         41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 3/2 ซอย1 (ถนนหน้าวัดเกตุ) ถนนหน้าวัด

เกตุ

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

707 0505562002201 บจ.ภัควรินทร์63 จ ากัด 21/5/2563 500,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 227  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

708 0503547006827 หจ.ทู เซอร์วิส 15/5/2563 300,000         46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท

3/4 ซอย5ก(ถนนนันทาราม) ถนนนันทา

ราม

ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

709 0503560000217 หจ.แอ็ดวานซ์ คอนเซ็ปส์ อิน ดี

เวลลอปเม้นท์

22/5/2563 100,000         31009 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 55/206 หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

710 0505559009062 บจ.เอเนส คอสเมติก จ ากัด 27/5/2563 50,000          79120 ประกอบกิจการให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียวและผู้จัดน าเท่ียว รวมท้ังการ

บริการนักท่องเท่ียวและเป็นตัวแทน

ให้บริการส ารองห้องพัก

303/20 หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

711 0502562000019 หส.คู้ดฟอเรสต์ฟรุ๊ตส์ 13/5/2563 40,000          47213 ประกอบกิจการขายผลไม้อบแห้ง 8/55  หมู่ท่ี 2 ซอย8 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

712 0503562002578 หจ.อี.เอฟ.พี. กรุ๊ป 25/5/2563 10,000          47219 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองด่ืม เคร่ืองปรุง

อาหาร

99/156  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

713 0513558000680 หจ.อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 19/5/2563 5,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและรับ

ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม งานก่อสร้างทุก

ชนิด

34/12 ถนนสนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

714 0513562000362 หจ.เจเจ คอนสตรัคช่ัน แอลพี 26/5/2563 5,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า และให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

99  หมู่ท่ี 11 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

715 0513558000477 หจ.บี.เจ.เทรดด้ิง 2015 1/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 18 หมู่ท่ี 11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

716 0513562000851 หจ.สุทธิพงษ์บิสซิเนสคาร์แอนด์

คาร์แคร์

8/5/2563 1,000,000      45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

337  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

717 0523562000770 หจ.โอ-โกลฟ 12/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า

ท่ัวไป

746/1  หมู่ท่ี 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

718 0525562000984 บจ.ชินกร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      08103 ประกอบกิจการระเบิดหิน และย่อยหิน 261  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 52110

719 0523559000969 หจ.เพอร์มิลเล่ียนกรุ๊ป 20/5/2563 100,000         47912 ซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ประเภท

เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองประดับ

100 หมู่ท่ี 7 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 52120

720 0533539000629 หจ.ทุ่งนครพัฒนา 18/5/2563 5,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 141/22 ถนนศรีอุตรานอก ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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721 0535562000275 บจ.ต้นเพชรพัฒนา จ ากัด 15/5/2563 5,000,000      68102 ประกอบกิจการค้าและจัดสรรท่ีดินค้าท่ีดิน

เปล่าและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือ

จ าหน่าย

283  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

722 0533546000469 หจ.ต่ายล ายงค์ ลิชซ่ิง 14/5/2563 1,000,000      66301 รับจัดไฟแนนท์ 106 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

723 0533558000639 หจ.ณัฐพัฒน์ แมชชีนเนอร์ร่ี 8/5/2563 1,000,000      33122 ประกอบกิจการรับซ่อมเคร่ืองจักรกลทุก

ชนิด

39 หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

724 0543551000226 หจ.หงษ์ 37 1/5/2563 500,000         69100 รับเป็นผู้จัการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้

บุคคลอ่ืน

202/1 หมู่ท่ี 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

725 0543546001643 หจ.แม่ยมรุ่งเรือง 18/5/2563 100,000         70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหาร

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

400/196 หมู่ท่ี 2 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

726 0553561000971 หจ.คุ้มเจ้าหลวง 25/5/2563 5,000,000      46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สมุนไพร อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพทุกชนิด

291  หมู่ท่ี 2 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210

727 0553562000559 หจ.อัครวงศ์ 2019 13/5/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการธุรกิจขนส่ง 325  หมู่ท่ี 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

728 0553556000020 หจ.ปัว วาไรต้ี 15/5/2563 300,000         60101 ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 122 หมู่ท่ี 10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

729 0553536000539 หจ.ส.ธนสิริกร 19/5/2563 50,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 43/1 ถนนรอบก าแพงเมืองด้านใต้ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

730 0575555000982 บจ.ดรุณราษฎร์วิทยา จ ากัด 14/5/2563 7,000,000      85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน (เม่ือได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

7 หมู่ท่ี 3 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

731 0575560002653 บจ.ยูเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      23953 ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์

ผสมเสร็จ จ าหน่ายหิน ดิน ทราย เหล็ก 

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

261  หมู่ท่ี 13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

732 0575561002924 บจ.เวิลด์ ไวด์ วีซ่า จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      96309 บริการรับท าวีซ่าท่ัวโลก รับจองต๋ัว

เคร่ืองบิน ท้ังใน-ต่างประเทศ รวมถึงรับ

ท าประกันการเดินทางทุกชนิดทุกประเภท

519/7  หมู่ท่ี 14 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

733 0575561001472 บจ.ดับเบ้ิลดี โคออพเพอร์เรช่ัน 

จ ากัด

20/5/2563 1,000,000      47723 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองส าอาง และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางค์ ท้ังในและต่างประเทศ 

รวมถึงการน าเข้าและส่งออก

32  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

734 0575558002242 บจ.พี วี โปรเทค จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      46421 จ าหนายอุปกรณ์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์

แอลอีดี

303/32 หมู่ท่ี 5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
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735 0575561000743 บจ.โบแกนิก จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค ยา

สมุนไพร เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือ

เเพทย์

688  หมู่ท่ี 4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

736 0575558001327 บจ.เชียงราย วันเดอร์ คิดส์ ฟอร์ 

เออีซี จ ากัด

25/5/2563 500,000         85410 ประกอบกิจการรับท าการฝึกสอนและ

อบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกับการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

491 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

737 0575562003428 บจ.แจนเซ่น วงศ์ จ ากัด 22/5/2563 500,000         82301 ประกอบกิจการจัดอบรม ออกแบบในงาน

 จัดคอร์สให้ค าแนะน า จัดสอน ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต

51/122  หมู่ท่ี 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

738 0603557000146 หจ.มันน่ี เอ็นจิเนียร์ร่ิง 28/5/2563 3,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง ถมดิน และงานโยธาทุก

ประเภท

194/2 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

739 0105561095098 บจ.เฮเว่น กรีน จ ากัด 14/5/2563 2,000,000      70209 ประกอบกิจการให้บริการรับค าปรึกษา

ด้านการตลาดทุกประเภท

709/98  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

740 0603562001937 หจ.ต้ังใจ โปรดักท์ 5/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด 50  หมู่ท่ี 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

741 0605561000131 บจ.เฮเว่น กรีน กอล์ฟ จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      79909 ประกอบกิจการให้บริการรับจองห้องพัก

และขายห้องพักรับจองแพ็คเก็ตท่องเท่ียว 

สนามกอล์ฟทางอินเตอร์เน็ต

709/98  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

742 0603551000691 หจ.ภิรมณ์ทรัพย์ 88 29/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 129/10 หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

743 0603556001572 หจ.อินทรรุ่งเรือง 18/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 299 หมู่ท่ี 4 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

744 0603560000887 หจ.นพเก้า 2017 7/5/2563 1,000,000      01630 ประกอบกิจการลานมัน 9/9  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

745 0603558000271 หจ.ศ.หนุมาน 12/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 36 หมู่ท่ี 8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

746 0603562001911 หจ.โบว์ 999 5/5/2563 1,000,000      47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด 234/6  หมู่ท่ี 3 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

747 0603558000077 หจ.จ่าเพ่ิมทัวร์ 28/5/2563 1,000,000      49339 ขนส่งสินค้า ให้เช่ารถตู้ 176/4 หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

748 0603539001268 หจ.พี.แอนด์ เค. ฟอเรสต์ กรุ๊ป 19/5/2563 200,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 117/9 หมู่ท่ี 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

749 0603539000946 หจ.วิภาพงษ์ (1996) 18/5/2563 200,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 2 หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

750 0625552000310 บจ.ไทยบัวหลวง ก่อสร้าง จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

86 หมู่ท่ี 5 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

751 0635559001141 บจ.เอสอีเอ อีเลแฟนท์ การ์เม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

12/5/2563 1,000,000      14120 ประกอบกิจการโรงงานรับจ้างตัด เย็บ ถัก

 ทอง เส้ือผ้าทุกชนิด ทุกประเภทเพ่ือ

จ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

1127 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

752 0643558000433 หจ.อติกานต์ ก่อสร้าง 2509 28/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 99/4 หมู่ท่ี 7 ต.ทับผ้ึง อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120

753 0643558000557 หจ.น าชัย ไพศาล 28/5/2563 1,000,000      41002 รัเหมาก่อสร้าง 37 หมู่ท่ี 2 ต.วังทอง อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

754 0645561000513 บจ.ตปธน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 355/2  หมู่ท่ี 13 ต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64150

755 0643558000611 หจ.อมรภัครุ่งรัศม์ิ 28/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 199/48 หมู่ท่ี 10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

756 0653559001042 หจ.ศิษย์หลวงพ่อก่อสร้าง 2016 8/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 290/24  ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

757 0653555004110 หจ.ซีโฟร์ อินเตอร์คอมเพลกซ์ 13/5/2563 1,000,000      80100 รักษาความปลอดภัย 834/233 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

758 0653559000861 หจ.บลูเบอดรัม 19/5/2563 1,000,000      11049 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองด่ืม 151/3 หมู่ท่ี 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

759 0653559001000 หจ.วาสุ(2016) 28/5/2563 1,000,000      56302 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและ

อาหาร ด าเนินธุรกิจภายใต้แฟรนไชส์

90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

760 0655559001443 บจ.เอ็น.เอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ 

จ ากัด

7/5/2563 1,000,000      46319 ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก อาหารเสริม

เพ่ือสุขภาพ สเต็มเซลล์ คอลลาเจน

88 หมู่ท่ี 4 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

761 0653561000104 หจ.สามก าลัง ก่อสร้าง 25/5/2563 500,000         41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 222/22  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

762 0653562000302 หจ.บึงถังทอง 19/5/2563 500,000         29302 รับจ้างผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ 777/75  หมู่ท่ี 9 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

763 0653559001743 หจ.วาสินีพาณิชย์ 18/5/2563 300,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 101 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

764 0665558000281 บจ.คอร์เนอร์สโตน เทรดด้ิง จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      46109 นายหน้า ตัวแทนค้าต่างในธุรกิจทุก

ประเภท เช่น ตัวแทนส่งออก ขายส่ง

199/9 หมู่ท่ี 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

765 0663559000305 หจ.อยู่ร่ ารวย 15/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 131 หมู่ท่ี 2 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

766 0663559000666 หจ.นาไทยฟาร์ม (2016) 8/5/2563 1,000,000      68202 ประกอบกิจการ รับจ้างบริหารอาคารชุด 

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ของรัฐ

และเอกชนต่างๆ

61/2 หมู่ท่ี 2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

767 0663557000294 หจ.อ่ิมฤทัย  กรุ๊ป 15/5/2563 1,000,000      41002 ประกิจการรับเหมาก่อสร้าง 131 หมู่ท่ี 2 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

768 0663561000554 หจ.พีรโรจน์.กรุ๊ป 18/5/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 45/2  หมู่ท่ี 11 ต.ไผ่รอบ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

769 0673536000511 หจ.เสาวลักษณ์ ก่อสร้าง 7/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 152 หมู่ท่ี 4 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

770 0673543000378 หจ.ปุณณะบุตร ก่อสร้าง 7/5/2563 500,000         43909 รับเหมาท่ัวไป 199 หมู่ท่ี 1 ต.น้ าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

771 0135551003824 บจ.ประภัทรพงศ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

5/5/2563 10,000,000     46639 ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้าง ทราย

 หิน

123 หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

772 0703559000860 หจ.ตุลาพร คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์

226/4 หมู่ท่ี 3 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

773 0715540000203 บจ.อินทร์โอม จ ากัด 27/5/2563 3,000,000      68102 ค้าอสังหาริมทรัพย์ 25/7 หมู่ท่ี 1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

774 0715559001744 บจ.789 ริเวอร์แคว จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      55101 ประกอบกิจการโรงแรม 11/11 หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

775 0715560003160 บจ.คอสเมดิก อินโนเวช่ัน จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ 

ทุกประเภท

55-57  ถนนบวร ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

776 0715561000946 บจ.มุกดารัสม์ิ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      46443 ประกอบกิจการน าเข้าผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฯ

110/70  หมู่ท่ี 10 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

777 0715561000211 บจ.ซีพีเอส ไพล์ล่ิง แอนด์ คอนกรีต

 จ ากัด

26/5/2563 1,000,000      43901 ประกอบกิจการตอกเสาเข็ม และการสร้าง

ฐานราก ให้เช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการก่อสร้างฐานราก

116/2  หมู่ท่ี 12 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

778 0713562000964 หจ.นาฮา การพิมพ์ 26/5/2563 1,000,000      18119 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ พิมพ์หนังสือ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณา นามบัตร แค็ตตาล็อก 

โบรชัวร์ ปฏิทิน สติกเกอร์

34/9  หมู่ท่ี 6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

779 0713557001222 หจ.ป.เน่ืองสกุล 29/5/2563 500,000         47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สินค้าเบ็ดเตล็ด 218/2 หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

780 0715562001521 บจ.เสริมชัยทรานสปอร์ต จ ากัด 21/5/2563 500,000         49339 ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุกขนส่งสินค้า

ท่ัวไป

73/7  หมู่ท่ี 4 ต.รางสาล่ี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

781 0725562001610 บจ.ชัยวรมัน เฮิร์บ จ ากัด 14/5/2563 5,000,000      46103 ประกอบกิจการส่งออก น าเข้า 

เคร่ืองส าอาง

165/5  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

782 0723561000065 หจ.มาราการพาณิชย์ 7/5/2563 2,000,000      47711 ขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 555/11  หมู่ท่ี 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

783 0723560001050 หจ.กิตติวัฒน์  กรััุป 1/5/2563 2,000,000      43309 ประกอบกิจการรับจ้างติดต้ัง แก้ไข 

ซ่อมแซม ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม ประตู 

หน้าต่าง ฉากก้ันห้อง แบบบานเล่ือน 

แบบผลัก บานกระทุ้ง หรือบานอลูมิเนียม 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

40/2  หมู่ท่ี 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

784 0725562000222 บจ.มาลีฮวนน่า จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      11044 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมให้พลังงานรวมถึงเคร่ืองด่ืมเกลือ

แร่

43/1  หมู่ท่ี 6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

785 0725535000268 บจ.ดอนแจงบริการ จ ากัด 1/5/2563 1,000,000      47300 ป๊ัมน้ ามัน,รับเหมาก่อสร้าง 284/1 หมู่ท่ี 8 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

786 0723552001011 หจ.วี อินเตอร์ การ์ด 13/5/2563 200,000         80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย 93/3 หมู่ท่ี 1 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

787 0723553000990 หจ.มณเฑียรธรรม 1/5/2563 200,000         70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 284/1 หมู่ท่ี 8 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

788 0735563001389 บจ.เอ็น ดับบลิว บี จ ากัด 14/5/2563 5,000,000      47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง ถ่าน

หิน ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

พลังงานและสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

642/33  ถนนทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

789 0735560002376 บจ.โชคถาวร อินเตอร์เทรด จ ากัด 13/5/2563 5,000,000      46315 จ าหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากข้าว

ทุกชนิด

12 หมู่ท่ี 2 ต.สระพัฒนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

790 0735559006410 บจ.เอ็ม-แรร์ จ ากัด 29/5/2563 4,000,000      68201 ประกอบกิจการให้บริการจัดหา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า

89/149 หมู่ท่ี 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

791 0105516013894 บจ.ประชาสิน จ ากัด 26/5/2563 3,700,000      96101 บริการนวดแผนโบราณ นวดน้ ามัน นวดเท้า 6  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

792 0733556001687 หจ.สุริยะเครน 1/5/2563 1,000,000      46592 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถเครน เครน 

และอะไหล่เครน

5/1 หมู่ท่ี 11 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

793 0733561000600 หจ.จี เอ็ม พี 999เซอร์เวย์ กรุ๊ป 8/5/2563 1,000,000      66210 ส ารวจภัยอันเน่ืองมาจากวินาศภัยทุก

ประเภท เจรจาต่อรอง ตกลง ตรวจสภาพ

รถยนต์และประเมินความเสียหาย

405  ซอยนาสร้าง 2 ถนนนาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

794 0733558000173 หจ.เอ็น.เอ.แวนทวีทรัพย์ 5/5/2563 1,000,000      45203 ประกอบการเก่ียวกับประดับยนต์ครบวงจร 85/28 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

795 0735560002635 บจ.อะชิรา อาร์คิเทค จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 แก้ไข ดัดแปลง อาคาร โรงงานต่าง

รวมท้ังรับปรึกษาออกแบบแปลนค านวน

การ

119/2 หมู่ท่ี 5 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

796 0735560005391 บจ.โชติกา เฮง โฮลด้ิง จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      64202 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัท

มหาชน

159/318  หมู่ท่ี 6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

797 0735561005239 บจ.เอ็นอีที แลนด์ จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      43120 ประกอบกิจการรับจ้างถมดิน หิน ทราย 

ทุกชนิด

89/411  หมู่ท่ี 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

798 0735562007341 บจ.โชติ สถาปนิก สตูดิโอ จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 89/301  หมู่บ้าน พฤกษ์ลดาป่ินเกล้า สาย

 5 หมู่ท่ี 1 ซอย14/8 ถนนป่ินเกล้านคร

ชัยศรี

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

799 0735557001291 บจ.ซี ซี วัน กรุ๊ป จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      16230 ประกอบกิจการผลิตลังไม้ส าหรับบรรจุ

สินค้า

504 หมู่ท่ี 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

800 0105557008933 บจ.บางกอกกิจ โลจิสติกส์  จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

สินค้าและคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า 

ทางอากาศท้ังภายในประเทศ

483/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

801 0105556102171 บจ.นดา อินเตอร์เทรด จ ากัด 25/5/2563 1,000,000      15201 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

รองเท้าส าเร็จรูปท่ีท าจากหนังแท้และเทียม

159/15 หมู่ท่ี 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

802 0735560004310 บจ.เจ โฮม วัสดุ จ ากัด 13/5/2563 1,000,000      47524 ประกอบกิจการซ้ือขาย วัสดุก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างเก่าและใหม่ฯ

21/45  หมู่ท่ี 2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

803 0305557001686 บจ.ที.เค.เดอะเบสท์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศซ่ึงสินค้าเคร่ืองกรองน้ าจาก

อากาศและช้ินส่วน

80 หมู่ท่ี 8 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

804 0733558001315 หจ.ศูนย์รับแจ้งปัญหาทางการ

เกษตร

26/5/2563 1,000,000      20121 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย ปุ๋ย

ชีวภาพ

99 หมู่ท่ี 3 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

805 0105535025576 บจ.มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 29/5/2563 200,000         43303 รับออกแบบตกแต่งภายในภายนอก และ

รับจ้างท าป้าย

3/1 หมู่ท่ี 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

806 0733554000055 หจ.จุรีพร ล็อทโต้ 14/5/2563 110,000         92001 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท

38/47 หมู่ท่ี 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

807 0733554000047 หจ.อินทรักษา ค้าสลาก 14/5/2563 100,000         92001 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท

38/47 หมู่ท่ี 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

808 0735560006185 บจ.พีซีเค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 26/5/2563 100,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม

อาคาร ส่ิงก่อสร้าง

9/318  หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

809 0745563002130 บจ.แพลน-บี คอนซัลทิง เซอร์วิส 

จ ากัด

22/5/2563 2,000,000      70209 ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน 

ระหว่างบริษัทในไทยกับต่างประเทศ

99/414  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

810 0105560008841 บจ.พีเค แฮร์คัท จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      96103 ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม 100/475  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

811 0745557002913 บจ.เอ็มไอที เท็กซ์ แอนด์ เซอร์วิส 

(1993) จ ากัด

27/5/2563 1,000,000      46599 จ าหน่ายเคร่ืองจักรและอะไหล่ 124/44 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

812 0745560001612 บจ.ก.การช่าง แอนด์ สตีล จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47524 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง 123/131 หมู่ท่ี 6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

813 0745560004271 บจ.ฟู้ดส์ ดีลิเชียส ควิซีน จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

1400/3  ถนนนรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

814 0745561007622 บจ.บุญนารายณ์ เทรดด้ิง จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      47219 ซ้ือขายน้ ามันพืชไก่ 56  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

815 0743539000210 หจ.ซันน่ี พาราวูด 27/5/2563 1,000,000      46632 ขายไม้ยางพาราส าเร็จรูป 30/9  หมู่ 5  ซอยอรรคภัทร  ถนนเพชร

เกษม

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

816 0743561000341 หจ.โชคเจริญ 88 21/5/2563 1,000,000      46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

234/146  หมู่บ้าน อ่ิมอัมพร 9 หมู่ท่ี 2 

ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

817 0743558001340 หจ.บี.บี ทวีทรัพย์ 1/5/2563 250,000         10291 ประกอบกิจการแปรรูปและถนอมอาหาร

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทุกชนิด

47/5 หมู่ท่ี 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

818 0763549000140 หจ.พี.เค.ลอนดร่ี 8/5/2563 1,500,000      96202 ประกอบกิจการซักอบรีด 846/8 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

819 0765561000270 บจ.ที.เค.อาร์. อโกร จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      47733 จ าหน่าย ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ เมล็ด

พันธ์ ปุ๋ย ยา

86  หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

820 0775551002598 บจ.บลอม ไทย พร็อพเพอร์ทิส 

จ ากัด

13/5/2563 4,000,000      55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

264 หมู่ท่ี 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

821 0775556002731 บจ.เอ.แอล.เอฟ.เอ. ฟู๊ด แอนด์ 

ดร้ิงส์ จ ากัด

14/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

 สุราเบียร์ และบุหร่ี

10/408 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

822 0775560003127 บจ.ฮาร์โมนี วิลลาส์ จ ากัด 20/5/2563 2,000,000      68102 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุก

ประเภท

610  หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

823 0775562000575 บจ.คิวทีเอ็มซีซี จ ากัด 29/5/2563 2,000,000      68102 การรับซ้ือขายท่ีดิน 14/27  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

824 0775547002520 บจ.ปา ปา จอห์น กริล เรสเตอรอง

  จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม พร้อมท้ังให้มีการแสดงดนตรี

เพ่ือความบันเทิง

1/154 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ถนนหัวหิน-

ตะเกียบ

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

825 0775548004542 บจ.โอแซท บิลด์ จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      68104 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 308 หมู่ท่ี 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

826 0775549005763 บจ.ดาเวีย เมย์ จ ากัด 14/5/2563 1,000,000      47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุก

ประเภท

100/184 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชร

เกษม

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

827 0775549003892 บจ.ศาลาไทย แลนด์แอนด์รีสอร์ท 

จ ากัด

13/5/2563 1,000,000      68201 การเป็นนายหน้าตัวแทนซ้ือขายท่ีดิน และ

อสังหาริมทรัพย์

176/9 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบทะเล ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

828 0773561001401 หจ.เซฟ คิล เพสท์ คอนโทรล หัวหิน 21/5/2563 200,000         81293 ประกอบกิจการรับจ้างก าจัดแมลงทุกชนิด 44/190  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

829 0803560000559 หจ.เคทีเอ็น2017 19/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

รับจ้างท่ัวไป

219 หมู่ท่ี 13 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

830 0805558001430 บจ.ป.ศันสนีย์ จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 66/3 หมู่ท่ี 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

831 0813560000591 หจ.มูฮ าหมัดนัสรีเซอร์วิซ 13/5/2563 500,000         47612 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน ทุกชนิด

126/4  หมู่ท่ี 7 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

832 0825547000046 บจ.แสงพันแสง ยูเน่ียนเทรด จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      46622 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองเหล็ก อุปกรณ์ประปา

58/30 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

833 0835562011070 บจ.ดอลฟินส์ เบย์ เชียงใหม่ จ ากัด 12/5/2563 5,000,000      93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพ่ือความบันเทิง

และการนันทนาการ

15/40  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

834 0835562007765 บจ.วาย เค เทรนน่ิง จ ากัด 8/5/2563 4,000,000      85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 88/125  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

835 0835557010397 บจ.ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ ทัวร์ แอนด์ 

ทรานสปอร์ต  จ ากัด

27/5/2563 2,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวโดยน าคนไทย

ท่องเท่ียวภายในประเทศ

23/580 หมู่บ้านพนาสินธ์ิซิต้ีเทพอนุสรณ์ 

หมู่ท่ี 2

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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836 0835557011032 บจ.อันดามัน แคปปิทอล เอสเตท 

จ ากัด

27/5/2563 2,000,000      68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ทรัพย์สินต่างๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์น้ัน

89/6 หมู่ท่ี 5 ซอยแสงจันทร์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

837 0835562007625 บจ.เอ็นเจ เรสซ่ิง จ ากัด 13/5/2563 2,000,000      45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์

รถยนต์ทุกชนิด

68/4  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

838 0835542001371 บจ.เจมส์ ดีน แอนด์ เดอะ โฮลด้ิง 

จ ากัด

5/5/2563 2,000,000      68104 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคาร) 125/10-11 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

839 0835549009822 บจ.มือเย่ียม  จ ากัด 13/5/2563 2,000,000      79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

110/3 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

840 0833562000726 หจ.ซียาฟาร์มาซี 7/5/2563 1,800,000      47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

60  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

841 0835558014655 บจ.เอส.อี.เอ็น.เซอร์วิส จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัยทุกประเภท

11 ซอย6(อนุภาษภูเก็ตการ) ถนนอนุภาษ

ภูเก็ตการ

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

842 0105561120271 บจ.ฐพีย์ จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

111/190  หมู่ท่ี 8 ซอย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

843 0835562006815 บจ.ซูซูกิ ภูเก็ต จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

118/45  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

844 0835555012457 บจ.ทุ่งทรัพย์ทอง จ ากัด 27/5/2563 1,000,000      46414 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง น าเข้า

ส่งออก เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับ เมล็ดกาแฟ

135/36 หมู่ท่ี 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

845 0835561011106 บจ.ภูเก็ต โคโค ลาเท็กซ์ 988 จ ากัด 21/5/2563 1,000,000      22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

11  หมู่ท่ี 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

846 0125549000392 บจ.บ.รุ่งอรุณ จ ากัด 8/5/2563 30,000,000     68102 ท าการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง

และจัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ฯ

20/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

847 0105528023792 บจ.เอบี.วูด  จ ากัด 29/5/2563 25,000,000     16210 ผลิตและจ าหน่ายไม้แปรรูปอบแห้ง 318 หมู่ท่ี 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270

848 0845537001155 บจ.เจริญชัย มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 15/5/2563 5,000,000      47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ ร้านขาย

อาหาร ขายเคร่ืองด่ืม

303 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

849 0845558006245 บจ.ซันเกท 22 จ ากัด 21/5/2563 4,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืม

22/13  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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850 0845559001905 บจ.เกาะพะงัน เรน ออร์ ไชน์  

จ ากัด

13/5/2563 4,000,000      55101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อาหารเพ่ือสุขภาพ

33/21 หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

851 0845556000614 บจ.ซุปเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดส์เอเชีย 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

21/5/2563 4,000,000      46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 84/37 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

852 0845556004415 บจ.แคเก้น  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 28/5/2563 4,000,000      46441 ประกอบกิจการขายปลีกขายส่ง สมุนไพร 64/17  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

853 0845552001349 บจ.ส. สุราษฎร์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

29/5/2563 3,000,000      16101 ประกอบกิจการเล่ีอยไม้ยางพารา จ าหน่าย

ไม้ท่อนยางพารา

84/1 หมู่ท่ี 2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

854 0843559000249 หจ.ภูฤทธ์ิการโยธา 25/5/2563 3,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 6/40 หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

855 0105554096491 บจ.พาสโซลิ จ ากัด 21/5/2563 3,000,000      55101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับโรงแรม ร้านอาหาร

 และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ทุกชนิด

127/69  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

856 0845561002158 บจ.แบล็ค ควอตซ์ จ ากัด 21/5/2563 2,000,000      68202 ประกอบกิจการประเภทเก่ียวกับการ

บริหารจัดการเก่ียวกับท่ีพักอาศัย

46  หมู่ท่ี 2 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

857 0845548007061 บจ.ริคฟิต จ ากัด 18/5/2563 2,000,000      68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย บ้านและท่ีดิน 

รวมท้ังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนทุก

ชนิด

22/4  หมู่ท่ี 3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

858 0845552004828 บจ.เทคนิคโฮม จ ากัด 29/5/2563 2,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 414/6 หมู่ท่ี 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

859 0845555005680 บจ.ไดว่ิง คาบับ โดนเนอร์ จ ากัด 12/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

11/3 หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

860 0845561002972 บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ โฮม 

จ ากัด

13/5/2563 2,000,000      55109 ประเภทกิจการบริหารจัดการเก่ียวกับท่ี

พักอาศัย

44/76  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

861 0845559002448 บจ.ปัญคามาญา จ ากัด 8/5/2563 2,000,000      85410 ประกอบกิจการให้ค าแนะน าเก่ียวกับโยคะ

 และฝึกอบรมครูสอนโยคะ ฝึกการท า

สมาธิ และฝึกอบรมการท าสมาธิ

47/1 หมู่ท่ี 2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

862 0843549000408 หจ.แพนเค้ก 25/5/2563 2,000,000      56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 156/6 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

863 0845548005840 บจ.เวิร์คมอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/5/2563 1,200,000      93111 ประกอบกิจการให้บริการสนามไดร์ฟ

กอล์ฟ และจัดกิจกรรมเก่ียวกับสนาม

กอล์ฟทุกชนิด

148/1 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

864 0843561000722 หจ.เพชรปรินทร 29/5/2563 1,000,000      81210 ประกอบธุรกิจบริการรับท าความสะอาด 

และรับจัดหาแม่บ้านเพ่ือท าความสะอาด

106/178  หมู่ท่ี 6 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

865 0845543001030 บจ.จ.ทักษิณ เซอร์วิส แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

28/5/2563 1,000,000      80200 บริการรักษาความปลอดภัย 20/63 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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866 0845546003017 บจ.ยูอาร์ที เอ็นจิเนีย จ ากัด 20/5/2563 1,000,000      47593 จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบติดต้ัง 

ตรวจสอบ

379/26 หมู่ท่ี 4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

867 0845549008397 บจ.ขุมทรัพย์ตาปี จ ากัด 7/5/2563 1,000,000      56301 ประกอบกิจการธุรกิจสถานบันเทิง 261/19 ถนนชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

868 0845561000643 บจ.เอพีเอส เรียลเอสเตท จ ากัด 29/5/2563 1,000,000      68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

การค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เว้นแต่

ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้

สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

356/65  หมู่ท่ี 4 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

869 0845561001020 บจ.ตามใจปาก จ ากัด 26/5/2563 1,000,000      58112 ประกอบกิจการรวบรวม จัดท า จัดพิมพ์ 

และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ

11  หมู่ท่ี 5 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

870 0845559007695 บจ.บีเค โฮม เซอร์วิส จ ากัด 12/5/2563 1,000,000      81293 บริการป้องกันและก าจัดปลวก มด 

แมลงสาบ ยุง หนู

111/29 หมู่ท่ี 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

871 0843558003007 หจ.เมธาวุฒิ การโยธา 26/5/2563 1,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกประเภท

34/2 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

872 0845554006127 บจ.ทรงยศวิภาวดี ฟาร์ม  จ ากัด 22/5/2563 1,000,000      10419 ประกอบกิจการโรงงานบีบน้ ามันปาล์ม 9/5 หมู่ท่ี 1 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180

873 0843560002179 หจ.บัดด้ี กรุ๊ป (2017) 29/5/2563 1,000,000      49323 ประกอบกิจการขนส่ง 14/17  หมู่ท่ี 8 ถนนมิตรภาพ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

874 0845561003316 บจ.อีเอ็มเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 28/5/2563 1,000,000      41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ัง

งานโยธทุกประเภท

43/4  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

875 0843562002427 หจ.ที แอนด์ ที พาณิชย์ 1909 29/5/2563 800,000         45201 ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ ซ่อมเคร่ืองยนต์ 

รถยนต์ การพ่นสี การปะ เช่ือม ยางรถยนต์

220  หมู่ท่ี 10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120

876 0843556001104 หจ.เอฮาสแลบ 13/5/2563 200,000         71101 บริการออกแบบและเขียนแบบส่ิงก่อสร้าง 

 ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบเขียนแบบ

และการก่อสร้าง

207/1 หมู่ท่ี 3 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

877 0865559000828 บจ.ชุมพร มารีน่า จ ากัด 25/5/2563 2,000,000      68101 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารชุด 

(คอนโดมิเนียม) เพ่ือจ าหน่าย

4/14 หมู่ท่ี 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

878 0863558000318 หจ.เกรียงศักด์ิ คอนสตรัคช่ัน 

(2511)

19/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 93 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

879 0863532000019 หจ.กุลวิวัฒน์ 15/5/2563 1,000,000      47300 จ าหน่ายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการ

น้ ามัน ปตท.

84/6 หมู่ท่ี 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

880 0863559000605 หจ.ณะพล ปาล์มทอง 20/5/2563 1,000,000      49339 ขนส่งสินค้าทางถนน 189/4 หมู่ท่ี 9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

881 0863559000800 หจ.ใบบุญชุมพร 7/5/2563 700,000         64929 จ าน า รถ บ้าน ท่ีดิน 103/142 หมู่ท่ี 1 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

882 0863549000467 หจ.กานต์ชนก อะโกร 7/5/2563 500,000         46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

ยาบ ารุงพืชและสัตว์

38 หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

883 0105555104714 บจ.ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

29/5/2563 18,920,000     66199 ให้บริการจัดเก็บและดูแลรักษาท่อน้ ามัน 13/15 หมู่ท่ี 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

884 0903562002159 หจ.ชิษณุชา การก่อสร้าง 1/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 95/6  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

885 0135554011453 บจ.ไทยอินทาเนียร์ 786  จ ากัด 19/5/2563 1,000,000      46103 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ได้แก่ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้

ภายในครัวเรือน

24  ถนนรินทร 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

886 0103557018040 หจ.ยศนันท์ กรุ๊ป 22/5/2563 1,000,000      43120 ประกิบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

37/1 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

887 0103557019232 หจ.นันทวัน เทรดด้ิง 22/5/2563 1,000,000      43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

37 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

888 0103557019259 หจ.สหการ แอสเสท 22/5/2563 1,000,000      43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

18/3 หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

889 0903526001067 หจ.ดี.เจ.แทรคเตอร์ 12/5/2563 500,000         46592 ซ้ือ-ขายอะไหล่รถแทรคเตอร์ 489/22 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

890 0903557000411 หจ.เอ.ซี.ออโต้ลูบท์ 28/5/2563 500,000         45301 ให้บริการจัดจ าหน่ายอะไหล่ยานยนต์ 44/1  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

891 0903551001369 หจ.อานา แอคเคาน์ต้ิง อินฟอร์

เมช่ัน ซิสเต็มส์

19/5/2563 100,000         69200 การบริการรับท าบัญชี 58 หมู่ท่ี 1 ซอย41 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

892 0915537000123 บจ.ไทย-ลังกาวี เฟอร์ร่ีไลน์ จ ากัด 15/5/2563 1,000,000      79120 ค่านายหน้าน าทัวร์ ทางบก ทางทะเลท้ัง

ในประเทศและต่าง

21-23 ถนนติรสถิตย์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

893 0915558000301 บจ.มานาพลัส อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8/5/2563 1,000,000      46205 ประกอบกิจการจ าหน่ายพันธ์ุสาหร่ายสไป

รูลิน่า สารอาหารส าหรับเพาะเล้ียง และ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

125 หมู่ท่ี 4 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

894 0913562000172 หจ.การ์ตูน โฟน แอนด์ เซอร์วิส 29/5/2563 200,000         95110 ประกอบกิจการซ่อมมือถือ 216  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

895 0923559000353 หจ.เอ็ม พี เอส แอร์ 29/5/2563 1,000,000      46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ

11/33 ถนนเทศบาล 6 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

896 0923561001060 หจ.ธัญญกฤตจันทร์ 18/5/2563 300,000         46319 ประกอบกิจการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

198/36  ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

897 0923558000201 หจ.พรรษชลการโยธา 1/5/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 6/1 หมู่ท่ี 4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

898 0933554000177 หจ.พรศิริ การโยธา 12/5/2563 1,000,000      41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 129 หมู่ท่ี 7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190

899 0943546000139 หจ.สะนิงปิโตรเลียม 28/5/2563 10,000,000     47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง 57/5 หมู่ท่ี 1 ถนนสายปัตตานี - ยะลา ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

900 0943538000346 หจ.ซาร์มานสหกิจ 26/5/2563 2,500,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 21 หมู่ท่ี 2 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

901 0945561000278 บจ.อุ่นศรีรัตน์ พันปีศรีตานี จ ากัด 18/5/2563 1,000,000      10131 ประกอบกิจการ ผลิต ซ้ือ จ าหน่าย น าเข้า

 ส่งออก สินค้าแปรรูปทุกชนิด

45  ถนนโรงเรียนเทศบาล6 ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

902 0943557000364 หจ.เล้ง เจริญการก่อสร้าง 18/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 47/3 หมู่ท่ี 4 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 95150

903 0943548000209 หจ.กฤตภาสโยธากิจ 5/5/2563 400,000         41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน และงานก่อสร้างอ่ืน

147/93  ถนนโรงเหล้า สาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

904 0963558000481 หจ.รุ่งรดิศ การโยธา 21/5/2563 1,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้าง 139 ถนนจารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

905 0103553020554 หจ.อีทีซี สเตช่ัน ซัพพลาย 21/5/2563 500,000         46599 ค้า ขาย วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์เก่ียวกับ

การโทรคมนาคม

136/1 หมู่ท่ี 6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160


