บรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
ชาฎา โกจารย์ศรี
ฝ่ายขาย
ประยูร บุญชอบ
( ผู้บริหารฝ่ายขาย )
พัชราภรณ์ อดิเทพสถิต ( ผู้จัดการฝ่ายขาย )
อารดา ถิรพรวัฒนา
( ผู้จัดการฝ่ายขาย )
ปวีณรัตน์ แหลมหลัก
( ผู้จัดการฝ่ายขาย )
ประภัสสร แสงพลสิทธิ์, บุษกร จันทนานนท์
มัญชุภา ขันทะเขียว, กชกร บัวเผื่อน
พิพัฒน์ ศิริวงศ์โยธา, เนติมา ยงค์กมล
วิภารัตน์ ฉินปราการ
กราฟฟิกดี ไซน์เนอร์
อิทธิพล ชนช้าง, เถาวงศ์ อินบุญส่ง,
หนึ่งฤทัย ชมภูง้าว
ประสานงานภาพโฆษณา
ณัฐชา ศรีสวัสดิ์, ชลธิสา สมาน
โปรแกรมเมอร์
พงษ์เพชร มีทรัพย์
อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง
ปริญดา ปานดำ�, จันทร์จิรา ยาวะโนภาส,
ปฏิมา ขาวผ่อง, กนกวรรณ มโนธรรม,
อัฟนาน อับดุลเลาะห์
บัญชี และการเงิน
อมรรัตน์ รูปสวย, อาทิตรา ชลเจริญ
ผลิตสื่อโฆษณา และแจกจ่ายโดย
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำ�กัด
16/26 ซอยอ่อนนุช 74/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250
โทรศัพท์ : 0-2320-5915 (Auto line)
โทรสาร : 0-2320-5918
ข้อความที่ปรากฎในบทความและโฆษณาในเล่ม ไทยแลนด์
พอคเก็ต เพจเจส / Thailand Pocket Pages เป็นความคิด
เห็น ส่วนตัวของผูเ้ ขียนหรือผู้ โฆษณาซึง่ ทางคณะผูจ้ ดั ท�ำ มิได้
จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป บทความ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
ที่ปรากฏใน ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส / Thailand Pocket
Pages ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถ้วนถี่เพื่อความสมบูรณ์ถูก
ต้องมากทีส่ ดุ แล้วภายใต้เงือ่ นไขและเวลาพึงมีกอ่ นการตีพมิ พ์
เผบแพร่ ความเสียอันอาจเกิดขึ้นจากการน�ำข้อมูลใน ไทย
แลนด์ พอคเก็ต เพจเจส / Thailand Pocket Pages ไปใช้
ทางคณะผูจ้ ดั ท�ำมิได้มภี าระหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ประการ
ใดทัง้ สิน้ ความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นต่างๆ ทีอ่ าจมีและตีพมิ พ์
เผยแพร่ออกไปนั้นทางคณะผู้จัดท�ำจะพยายามชี้แจงแก้ไขใน
ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส / Thailand Pocket Pages
ฉบับต่อไปหรือ www.ThailandPocketPages.com โดยเร็็ว
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทผ่าน
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ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจากการตลาดแบบ
ดั้ ง เดิ ม สู ่ ก ารตลาดยุ ค ดิ จิ ทั ล ไม่ ใ ช่ เ พี ย ง
แค่การเปลี่ยนแปลงเพราะมี Facebook,
Twitter หรือ Social media ใดๆ แต่
เป็นเพราะพฤติกรรมและแนวคิดที่เปลี่ยน
ไปของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ของสินค้าและบริการ สภาพสังคม สภาพสิง่
แวดล้อม จนถึงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0
โดยมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ
ด้วย “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” ยุคของการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีที่
จะท�ำให้เกิดเป็นนวัตกรรมการตลาดรูปแบบใหม่มากมาย เทคโนโลยีจะมีบทบาท
ส�ำคัญที่จะมาพลิกรูปแบบการสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ไม่แพ้ช่อง
ทางการสื่อสารแบบดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
การบริหารจัดการ (Management) ในปัจจุบันนั้นต้องพัฒนาไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกและการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การน�ำเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามาใช้ ให้ควบคู่กับสื่อโฆษณาเพื่อให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับยุคนี้ แต่เมื่อองค์กรพร้อมที่จะเปลี่ยน
แล้ว สิ่งที่ต้องท�ำต่อมาคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการด�ำเนินงานและสนับสนุนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
องค์กรสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาและสื่อดิจิทัลมีเดียให้ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร
กระบวนทัศน์ทสี่ ำ� คัญในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ คือการปรับเปลีย่ นรูป
แบบการตลาดให้เข้ากับปัจจุบนั กว่า 15 ปี ทีผ่ า่ นมา บริษทั แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จ�ำกัด
ได้ พั ฒ นา Brand Image ผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้ประกอบการ และในปี 2560 เราได้รวบรวมผู้ผลิตและ
ค้าส่งในย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น�ำมาตี
พิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Business Phone Directory ภายใต้ชื่อ Thailand
Pocket Pages ทัง้ นีเ้ พือ่ แจกจ่ายให้แก่นกั ธุรกิจทีเ่ ป็นสมาชิกและกระจายสินค้า
ของผูป้ ระกอบการผ่านเว็บไซด์ www.ThailandPocketPages.com ด้วยการน�ำ
เสนอสื่อโฆษณาแบบ Animated Advertising โดยใช้องค์ประกอบ ภาพ แสง สี
และเสียงเป็นเครื่องมือสื่อสารให้แก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน
โอกาสและการตอบรับของผู้ประกอบการในปีแรกของการเริ่มต้น Business
Phone Directory ภายใต้ชอื่ Thailand Pocket Pages ท�ำให้บคุ ลากรในองค์กร
ที่ร่วมสร้างสรรค์สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ทุ่มเทก�ำลังสุดความสามารถเพื่อที่จะ
ผลิตและถ่ายทอดประสบการณ์ ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อโฆษณา
และการวางแผนการตลาดแบบครบวงจรเพื่อให้ท่านพึงพอใจที่ ไว้วางใจให้
ทีมงานเราได้ผลิตสื่อโฆษณาที่ดี เพิ่มผลประกอบการให้ธุรกิจของท่านต่อไป
คุณชาฎา โกจารย์ศรี
บรรณาธิการบริหาร

สารบัญ
ไทยแลนด์

พอคเก็ต เพจเจส
รวบรวม สินค้า
หลากหลายประเภท

10-11

12-17
หมายเลขฉุกเฉิน และสถานที่สำ�คัญ
รวมหมายเลขโทรศัพท์ สถานีตำ�รวจ
สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานที่ติดต่อ
สำ�คัญต่างๆ

โครงสร้างสื่อโฆษณา
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66
ดรรชนีหมวดธุรกิจ
ค้นหารายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการเรียงตาม
ตัวอักษร ก - ฮ

12-17
บทสัมภาษณ์
รวมบทสัมภาษณ์ นักธุรกิจในคำ�ถาม การนำ�สื่อโฆษณามาปรับใช้
กับธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไรในยุค 4.0

Bus
sine
ss

Bussiness

35-226
รายชื่อธุรกิจ SMART DATA
รวมรายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการหลากหลายประเภทมากว่า
1,000 รายชื่อ
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514
ดรรชนีรายชื่อผู้ลงโฆษณา
ค้นหารายชื่อผู้ลงโฆษณาใน
THAILAND POCKET PAGES

257-513
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
รวมรายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เดือน พฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
www.ThailandPocketPages.com
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บทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

คุณสุนทรี ว่องวีรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำ�กัด

การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทจะมีต้นทุนเสมอโดยจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท บริษัทจะคำ�นึงถึง
เรื่อง Cost Benefit ในแต่ละทางเลือกอยู่เสมอ
Q. บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณามาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร
A. การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทจะมีต้นทุนเสมอโดยจะแตก จะใช้สอื่ ออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า ทัง้ การส่ง
ต่างกันไปตามแต่ละประเภท และชนิดของสื่อ สื่อโฆษณาบาง
ชนิดก็มีต้นทุนสูงมาก ดังนั้นในการเลือกบริษัทจะค�ำนึงถึงเรื่อง
Cost Benefit ในแต่ละทางเลือกอยู่เสมอ และจะไม่เลือกใช้สื่อ
แบบพร�่ำเพรื่อซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนของบริษัทสูงโดยไม่จ�ำเป็นแต่จะ
ใช้การวิเคราะห์เพือ่ แบ่งกลุม่ ของลูกค้า ก่อนจะเลือกใช้สอื่ เฉพาะที่
เหมาะสม และตรงกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น
นอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันภูมิทรรศน์ของสื่อเปลี่ยนไปมาก
สังเกตได้จากโทรทัศน์ที่วันนี้ ไม่ใช่สื่อหลักอีกต่อไป กลับเป็นสื่อ
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทหลักมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจทั้ง
หลายต้องปรับตัวให้ทนั และเลือกใช้สอื่ ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจตนเอง
โดยสือ่ แบบออนไลน์กม็ ขี อ้ ดีทชี่ ว่ ยให้เกิดการสือ่ สารแบบสองทาง
(Two way Communicate) ได้ทันเวลาในส่วนของบริษัทเองก็
เลือกใช้สื่อผ่านช่องทางออนไลน์มาช่วยในการท�ำงานเช่นกันแต่
ด้วย นโยบายของบริษทั ทีด่ แู ลลูกค้าเหมือนเพือ่ นสนิท ดังนัน้ บริษทั
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ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ถึงลูกค้า รวมถึงการรับ feedback
จากลูกค้าเพื่อน�ำมาใช้ ในการปรับปรุงสินค้า และบริการอีกด้วย
จะเห็นได้ว่าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยจะเผชิญ
ปัญหาทีห่ ลากหลาย ทัง้ การขาดแคลนแรงงานทัง้ ด้านปริมาณและ
ทักษะความช�ำนาญทีต่ รงกับความต้องการ รวมถึงการเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุของประเทศ ซึง่ ผูป้ ระกอบการเองในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของสังคมก็ ไม่ควรที่เน้นการสร้างก�ำไรด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่อย่างเดียว แต่ควรคิดถึงการดูแลสังคมด้วย
ในส่วนของบริษทั ซึง่ มีจดุ แข็งทีม่ บี คุ ลากรทีม่ ฝี มี อื สูง สามารถ
ผลิตสินค้าดี และมีคุณภาพได้ แม้ว่าคนเหล่านี้จะอายุเพิ่มขึ้น แต่
บริษัทก็เน้นการปรับบทบาท และภาระงานให้เหมาะสมกับแต่ละ
คน และใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้บุคลากรที่มีอยู่ท�ำงานได้ง่ายขึ้น
มากกว่าการน�ำมาทดแทน

www.ThailandPocketPages.com

บทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

คุณศศิวรรธน์ วิทยาจักษุ์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำ�กัด

สินค้าที่เรานำ�มาจำ�หน่ายนั้นเป็นแบรนด์ที่เป็นทีร่ ู้จัก
กันอย่างแพร่หลายในระดับโลก
Q. บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณามาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร
A. บริษัทของเรานั้นด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการติดตั้งชั้นวาง ก�ำหนดความหมายที่ธุรกิจต้องการจะสื่อสารอย่างเช่น ธุรกิจ
สินค้าที่ใช้ ในคลังสินค้าไม่ว่าจะขนาดเล็ก, ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ ส่วนใหญ่นนั้ จะอยู่ในกลุม่ ของอุตสาหกรรม ซึง่ สินค้าทีเ่ ราน�ำ
มาจ�ำหน่ายนัน้ เป็นแบรนด์ทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายในระดับ
โลก ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผู้
ผลิตที่มีคลังสินค้าใหญ่ๆ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการสต๊อกสินค้า
จัดเก็บสินค้าด้วย
การท�ำธุรกิจทุกประเภทจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พาการใช้สอื่ โฆษณา
ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้านั้นได้รู้จักสินค้า และบริการของธุรกิจ
ไปจนถึงท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ อย่างนั้นแล้วธุรกิจที่ต้องการ
ประสบความส�ำเร็จก็จะต้องรู้จักการปรับใช้สื่อให้เข้ากับรูปแบบ
ของการท�ำธุรกิจด้วย เราเลือกใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า ต้อง
ดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเรานั้นมีวิธี ในการเลือกหรือดูสื่อได้
จากทางไหนบ้าง อย่างเช่นโทรทัศน์, วิทยุ หรือสื่อออนไลน์บน
โซเชียลมีเดีย เพราะเมื่อเราเลือกช่องทางการโฆษณาได้ตรงกับ
สื่อที่ลูกค้าใช้ ก็จะท�ำให้เกิดการเห็น และรับรู้ได้มากขึ้น และตรง
กับความต้องการของธุรกิจ
www.ThailandPocketPages.com

ใหม่ที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ ก็ต้องใส่คุณสมบัติของสินค้า
ความแตกต่าง และความแปลกใหม่ลงไปในสื่อโฆษณานั้นๆ เพื่อ
ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการได้นั่นเอง
ค�ำนวณระยะเวลาในการโฆษณาให้ดีด้วยค่านิยมในการดูสื่อ
ของคนยุคนี้ที่เปลี่ยนไป ที่จะไม่นิยมดูอะไรนานๆ และค่อนข้างจะ
เบือ่ ง่าย การลงสือ่ โฆษณาก็ควรทีจ่ ะท�ำให้สนั้ กระชับ และสามารถ
ดึงดูดคนได้ง่ายโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ที่
ยากแต่ถ้าท�ำได้รับรองว่าผลตอบรับดีเยี่ยมแน่นอน
ในปัจจุบัน และอนาคต เรามีการปรับสื่อโฆษณาให้ทันต่อยุค
ดิจิตอลมากที่สุด เพื่อเป็นการตอบรับกับผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้ว
ในเรื่องของสื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอลค่อนข้างที่จะทันสมัย และ
รวดเร็ว รวมไปถึงสะดวกในการค้นหาและท�ำให้รู้จัก และเข้าถึง
เราได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
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บทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

ธุรกิจทีต่ อ้ งการความสำ�เร็จ
ก็จำ�เป็นที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ด้วย
กลยุทธ์ทางการตลาด ต่างๆ

Q.

บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณา มาปรับใช้กับ
ธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร

A.
ในยุคปัจจุบันสื่อสังคมหรือสื่อ
อินเตอร์เน็ตหรือยุคดิจิตอลเป็นยุคที่เรียก

ได้ว่าอะไรๆ ก็สะดวกแล้วก็ดูไปเร็วมาเร็ว

คุณสัจจา เรืองไทย

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จํากัด
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เสียจริง อย่างนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะประสบ
ความส�ำเร็จ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความส�ำคัญของสินค้า
และบริการกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยียุคดิจิตอลให้ดี ซึ่งเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกๆคนมาก ท�ำให้บริษัทเองมองหาผู้ช่วยตรง
นี้ ในการตอบโจทย์ และเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว และ
แน่ น อนความส� ำ คั ญ ของสิ น ค้ า และรู ป แบบการสื่ อ สารผ่ า น
ยุคดิจิตอลนั้นส�ำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความถูกต้อง
ชัดเจน และรวดเร็ว ซึ่งใน 3 หัวข้อนี้เป็นปัจจัยหลักในการเลือก
ซื้อสินค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของสินค้า ราย
ละเอียด ความรวดเร็วในการตอบค�ำถาม เมื่อลูกค้าต้องการ
เรานั้นสามารถตอบได้ตรงค�ำถาม หรือแม้แต่การสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะทางใดก้ตาม ความชัดเจนของสารเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญมาก หรือเป็นหัวใจหลักในการสื่อสารในยุคดิจิตอลนั่นเอง
เพราะการท�ำธุรกิจทุกประเภทจ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการใช้
สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้านั้นได้รู้จักสินค้าและบริการ
ของธุรกิจ ไปจนถึงท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ อย่างนั้นแล้วธุรกิจที่
ต้องการประสบความส�ำเร็จก็จะต้องรูจ้ กั การปรับใช้สอื่ ให้เข้ากับรูป
แบบของการท�ำธุรกิจด้วย ซึง่ รวมไปถึงการวางแผนด้านนวัตกรรม
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมให้ตลาดรูจ้ กั เรามากยิง่ ขึน้ โดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�ำเสนอตัวเราให้เป็นทีร่ จู้ กั ซึง่ วิธนี นี้ นั้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้มากกว่า ท�ำให้
เราสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
บนโลกธุรกิจไม่ได้มีเพียงธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว คุณยังมีคู่
แข่งทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ มาได้ตลอดเวลา โดยธุรกิจทีต่ อ้ งการความ
ส�ำเร็จก็จ�ำเป็นที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ด้วยกลยุทธ์ทางการ
ตลาดต่างๆ ด้วยเช่นกัน
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Q.

ผู้บริหาร

บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณา มาปรับใช้กับ
ธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร

A.
บริษทั ทีเอสเอ็ม โลหะ จ�ำกัด ของเรา
นัน้ ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับโลหะ จ�ำหน่าย

โลหะทัง้ ปลีก และส่ง ท�ำให้เราเลือกใช้สื่อออนไลน์

ในการท�ำโฆษณา รวมไปถึงการบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น
ขนส่ง เอกสาร ซึ่งบริการครบจบได้ที่เดียวเลยก็ว่าได้
เมื่อพูดถึงสื่อโฆษณานั้น มีผลต่อธุรกิจค่อนข้างมาก ไม่ว่า
จะเป็นทางโฆษณาหรือทางอินเตอร์เน็ตนั้นค่อนข้างส�ำคัญ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นั้นมีการท�ำสื่อโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต, ไลน์, เฟสบุ๊ค หรือการท�ำการตลาดผ่านเว็บไซต์เรา
ดึงตรงจุดนี้มาโปรโมทสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเลือก
ผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ ให้กบั บริษทั อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ช่องทางใน
การโฆษณาอีกด้วยเพราะการพัฒนาของมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง และเราเองในฐานะที่เป็นธุรกิจ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก็ต้องรู้จักที่จะปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ธรุ กิจให้ได้มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการผลิต และน�ำเข้า
นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพราะการพัฒนาคือสิง่ ทีด่ กี ว่าเดิม อย่างนัน้ แล้วธุรกิจก็จำ� เป็น
ที่จะต้องพร้อมที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้
ลูกค้าที่ซื้อสินค้า และบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เข้าใจ
ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ในฐานะของผู้น�ำทางด้าน
อุตสาหกรรมเหล็ก, โลหะ ธุรกิจจะต้องมีการเรียนรู้ความต้องการ
ของลูกค้าว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรจากตัวสินค้า และบริการของ
ธุรกิจ จากนั้นก็ค่อยด�ำเนินการน�ำเสนอ และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้ลูกค้าต่อไป และเรียนรู้เทคโนโลยีรอบด้านเพราะไม่ได้มีเพียง
แค่เราทีพ่ ฒ
ั นา แต่ยงั มีเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ทีก่ า้ วไปข้างหน้าเช่น
กัน ธุรกิจก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับการพัฒนาด้าน
อื่นๆ และน�ำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมอย่างเช่น
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น
เพราะธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จจะอยู่เฉยๆ ไม่ได้ อย่างนั้น
แล้วการรู้จักเรียนรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีแล้วนำ�ไปปรับใช้จึง
เป็นสิ่งสำ�คัญมากๆด้วยเช่นกัน

การพัฒนาคือสิ่งที่ดี
กว่าเดิม อย่างนั้นแล้วธุรกิจก็
จำ�เป็นที่จะต้องพร้อมที่จะสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการ
ของลูกค้าด้วย
คุณสุกิตติ์ มิ่งวิริยะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอส.เอ็ม. โลหะภัณฑ์ จำ�กัด

www.ThailandPocketPages.com

15

บทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

คุณสุเทพ ปัทมฐิตานนท์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ฉะเชิงเทราคอนกรีต จํากัด

เรามีการดึงสื่อที่เป็นการสื่อสารในรูปแบบของ
ยุคดิจิตอลเข้ามาปรับใช้ เน้นการสื่อสารแบบสื่อ
ออนไลน์เป็นหลัก
Q. บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณามาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร
A. ในปัจจุบันนั้นรูปแบบของตลาดเปลี่ยนไป การโฆษณาใน กลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
รูปแบบของสื่อก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ดูเหมือนว่าในปัจจุบันจะยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท�ำให้เรา
มีการดึกสื่อที่เป็นการสื่อสารในรูปแบบของยุคดิจิตอลเข้ามาปรับ
ใช้ด้วย เราเน้นการสื่อสารแบบสื่ออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้ง่าย เข้าถึงได้รวดเร็ว ติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า
และบริการสะดวก นอกจากนั้นแล้วการรักษาฐานลูกค้าเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญซึ่งสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เรารักษาลูกค้าไว้ได้นั้นคือ สินค้าที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมไปถึงงานบริการที่เรามีสม�่ำเสมอด้วย
นอกจากนั้นธุรกิจยุคนี้จะประสบความส�ำเร็จได้นั้นจะต้อง
มีการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ดี Facebook ทุกวันนี้คง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เฟสบุ๊คกลายมาเป็นหนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ที่มีผู้ ใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆ ฉะนั้นแล้วจึงถือได้ว่า
เฟสบุ๊คเป็นหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถเข้าถึง

16

ก็ตาม นอกจากนีเ้ ราก็สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารพูด
คุยระหว่างธุรกิจกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี Website ถ้าพูดถึงช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องมี
เว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพราะเราจะสามารถก�ำหนดรูปแบบและวิธี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าได้ โดยตรง
อย่างที่ต้องการ และยังสามารถใช้เป็นช่องทางการท�ำโฆษณา
สินค้าหรือบริการของทางธุรกิจเพือ่ ให้งา่ ยต่อการค้นหาใน Google
ได้อีกด้วย ช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ สมัยนี้เรา
สามารถใช้เทคโนโลยีในการรับ-ส่งข้อความกันผ่านแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้ อย่างเช่น Line หรือ Messenger
ซึ่งสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มสนทนาระหว่างธุรกิจของเราและกลุ่ม
ลูกค้าขึ้นมาได้ ทั้งยังสะดวกในการใช้เป็นช่องทางในการกระจาย
ข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ ต่างๆ ที่ได้ผลดีเป็นอย่างมาก
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บทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

Jennifer Liu
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำ�กัด

เทคโนโลยี และสื่อโฆษณามีความสำ�คัญมากๆ ในการ
พัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร
สิ่งเหล่านี้กำ�ลังเปลี่ยนไปสู่สื่อดิจิตอล
Q. บริษัทของท่านมีการนำ�สื่อโฆษณามาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อความสำ�เร็จอย่างไร
A. บริษัทของเราด�ำเนินกิจการตั้งแต่ ปี 2002 และเป็นตัวแทน รู้กันว่าเทคโนโลยีมีความส�ำคัญมากในการท�ำธุรกิจ รวมไปถึงสื่อ
จ�ำหน่ายเครื่องจักร เครื่องอัดฉีดพลาสติกของ HAITIAN อย่าง
เป็นทางการในไทย เราไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเพียงอย่าง
เดียวแต่เราเป็นตัวแทนให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรก
ไปจนถึงการให้บริการต่างๆ รวมไปถึงบริการหลังการขายด้วย
ซึ่งเรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม OEM (Original
equipment manufacturer) หรือกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ เช่น เครื่อง
ล้างจาน ตู้เย็น ตู้อบ หรืออาจจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างเช่น
พลาสติก จ�ำหน่ายอะไหล่ รวมไปถึง อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
ทุกวันนี้ประเทศไทยก�ำลังเปลี่ยนไปสู่ Thailand 4.0 รูป
แบบคือ การขับเคลื่อนด้วยกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความ
สร้างสรรค์ เพราะเทคโนโลยีและสื่อโฆษณามีความส�ำคัญมากๆ
ในการพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร สิ่งเหล่านี้
ก�ำลังเปลี่ยนไปสู่สื่อดิจิตอล แม้กระทั่งในอินเตอร์เน็ตก็มีข้อมูล
มากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก คุณจะพบกับคู่มือสินค้า
หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ คุณสามารถติดต่อกับ
ผู้คนได้ทั่วโลก อินตราแกรม เฟสบุ๊ค หรือแม้กระทั่งไลน์ คุณ
สามารถค้นหาข้อมูลจากสือ่ เหล่านี้ ได้ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ไหนบนโลก
คุณก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ ติดต่อกับใครก็ ได้ทั่วโลกอย่างที่เรา
www.ThailandPocketPages.com

ดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายในการค้นหาข้อมูล แน่นอน
บริษัทเรามีการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะ
ไม่ว่าธุรกิจของคุณนั้นจะด�ำเนินการในรูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าหรือบริการใดๆ ของธุรกิจก็ต้องพึ่งพาการสื่อสารระหว่าง
ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน และแน่นอนว่าบทบาทของเทคโนโลยียุคดิจิตอลก็ ได้
เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของธุรกิจให้ต้องมีการปรับตัว
ธุรกิจนั้นจะต้องมีช่องทางที่จะใช้ ในการติดต่อสื่อสารที่สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าได้ ในทันที อย่างเช่นการสื่อสารผ่าน
การสนทนาบนช่องทางดิจิตอลหรือระบบออนไลน์ต่างๆ อย่าง
สื่อโซเชียลมีเดียทั่วไป หรือเว็บไซต์ของธุรกิจที่มีช่องทางใน
การสื่อสารให้กับผู้ที่สนใจสินค้าและบริการได้สามารถติดต่อ
สอบถามข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการทราบได้ เรี ย กได้ ว ่ า เทคโนโลยี ยุ ค
ดิจิตอลนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบของการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับ
กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจที่ ได้น�ำเอาเทคโนโลยีเหล่า
นี้ ไปใช้เป็นอย่างมากเลย ซึ่งในส่วนของ บริษัทเราก็ ได้มีการ
ปรั บ ใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารจนประสบความส� ำ เร็ จ ด้ ว ยนั่ น เอง
17
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191
เหตุด่วน-เหตุร้าย

สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม )

ฉุกเฉินชีวิต และสุขภาพ

แจ้งเหตุร้าย
กองปราบปราม..................................................................1195
ตำ�รวจท่องเที่ยว.................................................................1155
ตำ�รวจทางหลวง................................................................1193
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล.......................................1554
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ ใช้ทางพิเศษ......................................1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร.........................................1197
ศูนย์คุ้มครองผู้ โดยสารรถสารณะ
กรมการขนส่งทางบก........................................................1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส .100...........................................1137
ศููนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ มูลนิธิร่วมกตัญญู......0-2751-0950-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน.............................................0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญญู....0-2751-0950-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน.............................................0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุรามา.....................................................0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมตำ�รวจ.......................1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)...........................1646
สถานีวิทยุ สวพ.91............................................................1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 102.75.........................1677
สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5.............................1255

กองกำ�กับการสวัสดิภาพ เด็กและสตรี...........0-2282-3892
ศูนย์ดำ�รงธรรม..................................................................1567
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ................................................192
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน..........................1111
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา......................1182
ศูนย์ประชาบดี...................................................................1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต
(สมาคมละมาริตันส์แห่งประเทศไทย).............0-2713-6793
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ� กรมเจ้าท่า.....................................1199
สายด่วนการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)....................1579
สายด่วนนิรภัย
(สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).............1784
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย...................................................1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.....................................................1166
สายด่วนสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)..............................1323
อุบัติเหตุทางน้ำ� กองบังคับการตำ�รวจน้ำ�.......................1196

เบอรโทร

ฉุกเฉิน
Emergency call
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191 เหตุด่วน-เหตุร้าย

สถานีตำ�รวจ
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งมหาเมฆ ........................0-2287-3004-7
ทุ่งสองห้อง........................0-2574-6461-4
เทียนทะเล.........................0-2452-3861-3
ธรรมศาลา.........................0-2441-3546-9
นางเลิ้ง...................................0-2281-3002
นิมิตรใหม่..........................0-2569-1930-1
บวรมงคล...............................0-2433-1707
บางกอกน้อย.....................0-2411-3035-8
บางกอกใหญ่.........................0-2466-6691
บางขุนเทียน..........................0-2415-0671
บางขุนนนท์.......................0-2424-0541-3
บางเขน..................................0-2521-2232
บางคอแหลม.....................0-2427-6286-7
บางชัน................................0-2518-1510-3
บางซื่อ....................................0-2279-1500
บางนา................................0-2396-1656-8
บางบอน.............................0-2892-4270-3
บางพลัด.................................0-2424-1108
บางโพ....................................0-2585-0638
บางโพงพาง.......................0-2286-1232-3
บางมด................................0-2416-4713-4
บางยี่ขัน.................................0-2433-9595
บางยี่เรือ............................0-2466-7557-9
บางรัก....................................0-2234-0242
บางเสาธง..........................0-2410-8260-9
บึงกุ่ม.................................0-2374-9700-4
บุคคโล...............................0-2468-1638-9
บุปผาราม...............................0-2466-1150
ปทุมวัน...............................0-2215-2991-3
ประชาชื่น...........................0-2588-4246-9
ประชาสำ�ราญ........................0-2557-4342
ประเวศ..............................0-2328-6971-2
ปากคลองสาน...................0-2438-1034-7
พญาไท............................0-2354-6957-61
พระโขนง...........................0-2332-2361-6
พลับพลาไชย 1................0-2226-2142-4
พลับพลาไชย 2..............0-2226-2148-52
พหลโยธิน...........................0-2512-2447-9
เพชรเกษม.........................0-2455-1718-9
ภาษีเจริญ...........................0-2413-1114-6
มักกะสัน.................................0-2319-3000
มีนบุรี..................................0-2540-7311-4
ยานนาวา................................0-2233-7148
20

แยกบางพลัด (ย่อย).............0-2433-3905
ร่มเกล้า...............................0-2557-1100-7
ราษฎร์บูรณะ..........................0-2428-3994
ลาดกระบัง.........................0-2326-8390-2
ลาดพร้าว...........................0-2377-7243-5
ลำ�ผักชี................................0-2186-0123-4
ลำ�หิน......................................0-2988-6688
ลุมพินี......................................0-2255-5993
วังทองหลาง....................0-2369-3787-90
วัดพระยาไกร...................0-2291-5867-71
ศาลาแดง.........................0-2421-7929-31
สมเด็จเจ้าพระยา..................0-2437-2164
สามเสน..................................0-2241-1946
สายไหม..................................0-2533-7297
สำ�ราญราษฎร์.................0-2226-2136-40
สำ�เหร่.....................................0-2460-1465
สุทธิสาร..............................0-2275-9185-6
สุวินทวงศ์..........................0-2988-2460-1
แสมดำ�...............................0-2450-3010-4
หนองแขม..............................0-2429-3103
หนองค้างพลู.........................0-2421-5879
หนองจอก..........................0-2543-1155-7
หลักสอง............................0-2421-7925-7
ห้วยขวาง...............................0-2276-0447
หัวหมาก.................................0-2314-0030
อุดมสุข...............................0-2337-5544-6

นนทบุรี  
คลองข่อย..............................0-2926-0711
ไทรน้อย..................................0-2923-8778
บางกรวย...........................0-2459-4551-2
บางบัวทอง.............................0-2571-0559
บางศรีเมือง...........................0-2595-4557
บางใหญ่.................................0-2595-0598

ปลายบาง...............................0-2903-9494
ปากเกร็ด................................0-2582-0175
อ.เมืองนนทบุรี...................0-2527-0236-7

ปทุมธานี
เมืองปทุมธานี....................0-2581-4152-5
คลองสิบสอง..........................0-2563-1010
คลองหลวง.........................0-2524-0610-3
คลองห้า..................................0-2902-7561
คูคต.........................................0-2500-2005
บางหลวง................................0-2599-1952
ธัญบุรี......................................0-2577-1973
ประตูน้ำ�จุฬาลงกรณ์.........0-2959-2302-7
ปากคลองรังสิต......................0-2501-2298
ลาดหลุมแก้ว.........................0-2599-1288
ลำ�ลูกกา..................................0-2569-1369
สวนพริกไทย..........................0-2598-0110
สามโคก..................................0-2593-1321
หนองเสือ................................0-2549-1214

สมุทรปราการ  
เมืองสมุทรปราการ...........0-2389-5541-7
คลองด่าน...........................0-2330-1187-8
บางบ่อ....................................0-2338-1199
บางปู (ย่อย)......................0-2323-3150-2
บางพลี................................0-2740-3271-6
บางพลีน้อย............................0-2337-6333
บางเสาธง...............................0-2338-1559
พระประแดง......................0-2463-4481-3
พระสมุทรเจดีย์......................0-2462-7888
สำ�โรงใต้.............................0-2394-5896-7
สำ�โรงเหนือ........................0-2758-4932-6

เหตุด่วน-เหตุร้าย
โทรแจ้ง
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ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการ 24 ชั่วโมง

www.ThailandPocketPages.com

199

สถานีดับเพลิง

สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม )

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ  

คลองเตย................................0-2258-2094
คลองสาน...............................0-2437-6615
ดาวคะนอง.............................0-2468-1671
ดุสิต.........................................0-2241-4063
ตลาดพลู.............................0-2466-1794-5
ถนนจันทน์..............................0-2286-0832
ทุ่งครุ.......................................0-2461-3242
ทุ่งมหาเมฆ.............................0-2286-0140
ธนบุรี.......................................0-2465-3015
บรรทัดทอง.............................0-2214-1043
บวรมงคล...............................0-2424-2823
บ่อนไก่....................................0-2251-1157
บางกะปิ..................................0-2318-1360
บางขุนเทียน.......................0-2415-7810-1
บางขุนนท์...........................0-2424-3850-1
บางเขน...................................0-2521-1557
บางแค.....................................0-2413-1149
บางชัน....................................0-2517-2920
บางซ่อน..................................0-2587-1210
บางโพ.................................0-2585-7521-9
บางรัก.................................0-2234-8847-8
บางอ้อ....................................0-2424-2910
พญาไท...................................0-2354-6858
พระโขนง................................0-2311-4808
ภูเขาทอง................................0-2223-3620
ย่อยประเวศ...........................0-2328-8081
ยานนาวา............................0-2211-9262-3
ลาดกระบัง.............................0-2326-9588
ลาดพร้าว................................0-2511-0032
ลาดยาว..............................0-2537-8710-1
สวนมะลิ.................................0-2223-6999
สามเสน..............................0-2241-2391-2
สุทธิสาร..............................0-2277-3688-9
ห้วยขวาง................................0-2275-6044
หัวหมาก..............................0-2314-0071-2

เมืองปทุมธานี........................0-2581-6151
คูคต.........................................0-2994-8697
คลองหลวง.............................0-2901-6157
ท่าโขลง...................................0-2529-5153
ธัญบุรี......................................0-2577-1964
บางเตย...................................0-2593-1941
บางเดื่อ...................................0-2978-4010
บางคูวัด..............................0-2976-6077-8
บางพูน....................................0-2567-6331
บางหลวง................................0-2581-6463
บ้านใหม่..................................0-2501-2153
ประชาธิปัตย์ (รังสิต)............0-2567-5999
ระแหง.....................................0-2599-1543
ลำ�ไทร......................................0-2563-1422
ลำ�ลูกกา...................................0-2156-9322
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คลองหลวง.............................0-2901-6157
ท่าโขลง...................................0-2529-5153
ธัญบุรี......................................0-2577-1964
บางเตย...................................0-2593-1941
บางเดื่อ...................................0-2978-4010
บางคูวัด..............................0-2976-6077-8
บางพูน....................................0-2567-6331
บางหลวง................................0-2581-6463
บ้านใหม่..................................0-2501-2153
ประชาธิปัตย์ (รังสิต)............0-2567-5999
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ไฟไหม้-ดับเพลิง
โทรแจ้ง
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สำ�นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นนทบุรี  
นครนนทบุรี............................0-2589-0489
ท่าทราย...................................0-2952-8707
ไทรน้อย..................................0-2571-7679
ปากเกร็ด................................0-2583-7788
เสาธงหิน.................................0-2595-0315
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โรงพยาบาล
กรุงเทพมหานคร-ฝั่งพระนคร
กรุงเทพ เพชรบุรีตัดใหม่ 47.....................................0-2310-3000
กรุงทพ คริสเตียน สีลม 4-6.....................................0-2625-9000
กล้วยน้ำ�ไท 1 พระราม 4...........................................0-2769-2000
กล้วยน้ำ�ไท 2 สุขุมวิท 68...................................0-2399-4259-63
กลาง ถ.หลวง..............................................................0-2220-8000
กว๋องสิว เจริญกรุง......................................................0-2221-8487
การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย.................0-2229-9343-4
การุณเวช สุขาภิบาล 3..............................................0-2729-3000
เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประชาชื่น.....................0-2910-1600-48
โกลเด้นยียส์ สุทธิสาร................................................0-2693-0733
คลองตันการแพทย์ เพชรบุรีตัดใหม่....................0-2319-2101-5
คามิลเลียน สุขุมวิท 55.............................................0-2185-1444
จักษุ รัตนิน(รพ.เฉพาะตา)สุขุมวิท 21 ซ.อโศก.......0-2639-3300
จุฬาภรณ์ วิภาวดีรังสิต.................................................0-2576-600
จุฬาภรณ์ พระราม 4..................................................0-2256-4000
เจตนิน เพลินจิต...................................................0-2655-5300-10
เจริญกรุงประชารักษ์ เจริญกรุง 109.......................0-2289-7000
เซ็นทรัล เยนเนอรัล พหลโยธน 50.........................0-2552-8777
เซนต์หลุยส์ สาทรใต้..................................................0-2675-5000
เดชา ศรีอยุธยา..........................................................0-2246-0137
เดอะซีเนียร์ (รพ.ผู้สูงอายุ)รัชดาภิเษก 44).............0-2511-0303
ตำ�รวจ พระราม 1.......................................................0-2207-6000
ทหารผ่านศึก วิภาวดีรังสิต..................................0-2644-9400-15
เทพธาริทร์ พระราม 4................................................0-2348-7000
เทียนฟ้า มูลนิธิ เยาวราช......................................0-2233-0955-6
ไทยนครินทร์ บางนา-ตราด กม.3.5..........................0-2361-2727
นพรัตน์ราชธานี รามอินทรา กม.12...................0-25617-4270-9
นวมินทร์ สีหบุรานุกิจ มีนบุรี.....................................0-2918-5080
นวมินทร์ 3 ลาดกระบัง..........................................0-2739-6273-4
นวมินทร์ 9 สีหบุรานิจ มีนบุรี....................................0-2518-1818
บางนา 1 นางนา-ตราด กม 3.5...........................0-2746-8630-8
บางรัก สาทรใต้...........................................................0-2286-0431
บ้านแพ้ว พร้อมมิตร...................................................0-2259-0333
บำ�รุงราษฎร์ สุสุมวิท 3..............................................0-2667-1000
บุรฉัตรไชยากร (รพ.รถไฟ) นิคมมักกะสัน..........0-2245-2480-9
บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พหลโยธิน...............0-2523-3359-71
บี เอ็น เอช สีลม.........................................................0-2686-2700
ประสานมิตร พหลโยทิน 7-9....................................0-2279-9519
ปิยเวท พระราม 9......................................................0-2625-6500
เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4....................................0-2514-4140-9
เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน......................................0-2271-7000
พญาไท 1 ศรีอยุธยา..................................................0-2201-4600
พญาไท 2 พหลโยธิน 1-3.........................................0-2617-2444
22

กรุงเทพมหานคร-ฝั่งพระนคร
พญาไท นวมินทร์ นวมินทร์.......................................0-2944-7111
พระมงกุฎเกล้า ราชวิถี..............................................0-2763-9300
พระราม 9....................................................................0-2202-9999
เพชรเวช เพชรบุรีตัดใหม่..........................................0-2718-1515
แพทย์ปัญญา รามคำ�แหง 4.................................0-2314-0726-9
พัน สุขุมวิท 49.....................................................0-2260-5000-15
ภูมิพลอดุยเดช พหลโยธิน 56..................................0-2534-7000
มงกุฎวัฒนะ แจ้งวัฒนะ........................................0-2574-5000-9
มนารมย์ สุขุมวิท 70/3..............................................0-2725-9595
มเหสักข์ สีลม.......................................................0-2635-7120-39
มิชชั่น พิษณุโลก.........................................................0-2282-1100
เมโย พหลโยธิน 34..................................................02579-1770-4
ยศเส กรุงเกษม...........................................................0-2621-5888
ราชวิถี พญาไท.....................................................0-2354-8108-37
รามคำ�แหง รามคำ�แหง 34.......................................0-2743-9999
รามาธิบดี พระราม 6.................................................0-2201-1000
โรงงานยาสูบ พระราม 4...........................................0-2656-4500
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง................0-2326-7711
ลาดพร้าว ลาดพร้าว 95-97...............................0-2530-2556-69
เลิดสิน สีลม............................................................0-2353-9800-1
วชิรพยาบาล สามเสน................................................0-2244-3000
วิชัยยุทธ พระราม 6...................................................0-2265-7777
วิภาราม พัฒนาการ..............................................0-2722-2500-17
วิภาวดี งามวงศ์วาน...................................................0-2941-2800
เวชธานี ลาดพร้าว 111.............................................0-2734-0000
ศิครินทร์ ศรีนครินทร์...........................................0-2366-9900-99
ศูนย์การแพทย์ชนิ เขตนิรส์ ซิง่ โฮม งามวงศ์วาน....0-2580-74260-9
ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ พหลโยธิน 7.......................0-2278-5716-20
สงฆ์ สรีอยุธยา......................................................0-2640-9537-46
สถาบันประสาท วิทยา ราชวิถี..................................0-2306-9899
สถาบันราชานุกุล ดินแดง..........................................0-2248-8900
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(ร พ .เด็ก )ราชวิถี.....................................................................1415
สมิติเวชสุขุมวิท สุขุมวิท49........................................0-2711-8000
สมิติเวชศรีนครินทรื ศรีนครินทร์..............................0-2378-9000
สายไหม เฉลิมพงษ์.....................................................0-2991-8999
สินแพทย์ รามอินทรา กม 8.5...................................0-2793-5099
สุขุมวิท สุขุมวิท 63-65..............................................0-2391-0011
สุทธิสาร สุทธิสารวินิฉัย.........................................0-2275-6351-6
เสรีรักษ์ เสรีไทย.........................................................0-2762-9888
หัวเฉียว บุงเมือง..................................................0-2223-1351-70
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กรุงเทพมหานคร-ฝั่งธนบุรี
นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร-ฝั่งธนบุรี
เกษมราษฎร์ บางแค เพชรเกษม 92.......................0-2804-8959
เจ้าพระยา บรมราชชนนี............................................0-2884-7000
ตา หู คอ จมูก สิรินธร........................................0-2886-6600-13
ตากสิน สมเด็จเจ้าพระยา..........................................0-2437-0123
ทหารเรือกรุงเทพ ริมทางรถไฟสายเก่า....................0-2475-2406
ธนบุรี 1 อิสรภาพ 44.................................................0-2487-2000
ธนบุรี 2 บรมราชชนนี................................................0-2487-2100
นครธน พระราม 2......................................................0-2450-9999
บางประกอก 1 สุขสวัสดิ์ 25/1.................................0-2109-1111
บางปะกอก 8 เอกชัย -บางบอน...............................0-2894-4111
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พระราม 2.........0-2109-9111
บางไผ่ เพชรเกษม 22................................................0-2457-0086
บางมด 1 พระราม 2..................................................0-2867-0606
บางมด 3 เอกชัย 36..............................................0-2416-8561-2
ประชาพัฒ สุขสวัสดิ์ 36-38.....................................0-2427-9966
เพรชเกษม 2 เพรชเกษม 335..................................0-2455-5599
พญาไท 3 เพรชเกษม 17-19....................................0-2467-1111
มหาชัย 2 เพรชเกษม 126........................................0-2431-0054
ยันฮี จรัญสนิทวงศ์ 90...............................................0-2879-0300
เยาวรักษ์ เทอดไท.......................................................0-2465-5620
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์พัฒนา..................................0-2872-1001-5
ศรีวิชัย 1 จรัญสนิทงศ์ 31/1..............................0-2412-0055-60
วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
เพรชเกษม 77.............................................................0-2441-6999
วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล หนองแขม เพรชเกษม......0-2431-0070
ศิริราช วังหลัง.............................................................0-2419-7000
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พุทธมณฑล สาย4....0-2441-6100
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สมเด็จเจ้าพระยา.........................................................0-2442-2500
สมเด็ดพระปิ่นเกล้า ตากสิน 22.........................0-2468-0116-20
สมิติเวช ธนบุรี สมเด็ดพระตากสิน..........................0-2438-9000
สุสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 38-42.....................................0-2874-6766-70
ศิริราช ปิยมหาราชการรุณย์ วังหลัง........................0-2419-1474

นนทบุรี
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี......0-2594-0020-65
ชลประทาน ติวานนท์..................................................0-2502-2345
นนทเวช งามวงษ์วาน.................................................0-2596-7888
บางกรวย กรุงนนท์-จงถนอม................................0-2447-5582-3
บางบัวทอง เทศบาล 6......................................0-2571-7899-900
บางโพ ประชาราษ สาย 2..................................0-2587-0136-55
ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ..................................................0-2960-9900
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โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า นนทบุรี...................................................0-2528-4567
วิภารามปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ................................0-2960-9655-9
สถาบันบำ�ราศนราดูร ติวานนท์.............................0-2951-1170-9
สถาบันโรคทรวงอก ติวานนท์....................................0-2547-0999
ศรีธัญญา ติวานนท์.................................................0-2525-0981-5
ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 1................0-2968-2031-3
อนันต์พัฒนา 2 เทิดพระเกียรติ................................0-2883-9922

ปทุมธานี
กรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส ติวานนท์......................0-2975-6700-5
การรุญเวช ปทุมธานี 1 พหลโยธิน.....................0-2529-4533-41
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พหลโยธิน 40..........0-2926-9999
ธันบุรี รังสิต นครนายก..........................................0-2577-2600-2
ปทุมธานี ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว.............................0-2598-8888
ปทุมเวช รังสิต-ปทุมธานี.......................................0-2567-1991-9
แพทย์รังสิต พหลโยธิน..............................................0-2998-9999
ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี-บางเลน...............................0-2599-1650
ลำ�ลูกกา ลำ�ลูกกา คลอง 12......................................0-2563-1011
สถาบันธัญญารักษ์ พหลโยธิน...............................0-2531-0080-8
สามโคก ปทุม-สามโคก..........................................0-2199-3796-8
หนองเสือ รังสิต-นครนายก...................................0-2549-1053-4
เอกปทุม รังสิต-องค์รักษ์........................................0-2996-2211-5

สมุทรปราการ
กรุงเทพพระประแดง สุขสวัสดิ์ กม.18.............0-2815-7141-50
จุฬารัตน์ 1 บางนา-ตราด กม.12..........................0-2316-8345-9
จุฬารัตน์ 2 บางนา-ตราด กม.2............................0-2753-2876-7
จุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ กม 14.5................................0-2769-2900
จุฬารัตน์ 4 เทพารักษ์ กม 7......................................0-2385-2693
จุฬารัตน์ 5 เทพารักษ์.............................................0-2705-1170-2
เซ็นทรัลปาร์ค บางนา-ตราด กม.16.....................0-2312-7261-9
บางนา 2 บางนา-ตราด กม.23.............................0-2740-1800-6
บางบ่อ เทพารักษ์ กม. 27-28...................................0-2338-1133
บางประกอก 3 สุขสวัสดิ์ 70-72...............................0-2109-3111
บางพลี เทพารักษ์...................................................0-2752-4900-1
ป้อมพระจุลจอมเกล้า สุขสวัสดิ์ 76..........................0-2475-6302
เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ ศรีนครินทร์...........0-2363-2000
พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สุสวัสดิ์ 76............0-2425-9740-7
เมืองสมุทรปากน้ำ� นารายณ์ปราบศึก................0-2173-7766-75
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สุขุมวิท 19....................0-2384-3381-3
รวมชัยปประชารักษ์ บางนา-ตราด กม.29........0-2708-7501-20
รัทริทร์ บางปูใหม่....................................................0-2323-2991-7
สถาบันราชประชาสมาสัย ปู่เจ้าสมิงพราย..........0-2386-8153-9
สมุทรปราการ จักกะพาก........................................0-2701-8132-9
สำ�โรงการแพทย์ สุขึมวิท 78.................................0-2361-0070-9
23

หน่วยสาธารณูปโภค
กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานเขต
ศาลาว่าการกรุงเทพ 1
(เสาชิงช้า).......................0-2221-2141-69
ศาลาว่าการกรุงงเทพ 2
(ดินแดง)............................0-2246-0310-2
คลองเตย................................0-2249-9705
คลองสาน.............................0-22437-5279
คลองสามวา...........................0-2548-0321
คันนายาว...........................0-2379-9961-3
จตุจักร.....................................0-2513-3444
จอมทอง..................................0-2427-1171
ดอนเมือง.........................0-2565-9424-33
ดินแดง...............................0-2245-1612-3
ดุสิต....................................0-2243-5311-5
ตลิ่งชัน....................................0-2424-1742
ทวีวัฒนา..........................0-2441-4973-84
ทุ่งครุ.................................0-2464-1689-92
ธนบุรี.......................................0-2465-0025
บางกอกน้อย..........................0-2424-0056
บางกอกใหญ่..........................0-2457-0069
บางกะปิ..............................0-2377-5494-6
บางขุนเทียน...........................0-2416-0034
บางเขน...................................0-2521-0666
บางคอแหลม.........................0-2291-3800
บางแค....................................0-2867-1631
บางซื่อ....................................0-2586-9977
บางนา.................................0-2173-5261-2
บางบอน.................................0-2450-3201
บางพลัด.................................0-2424-3777
บางรัก.................................0-2236-1395-6
บึงกุ่ม......................................0-2364-7000
ปทุมวัน....................................0-2214-3004
ประเวศ...................................0-2328-7149
ป้อมปราบศัตรูพ่าย...............0-2282-4902
พญาไท...............................0-2279-4141-3
พระโขนง................................0-2311-4472
พระนคร..................................0-2628-9066
ภาษีเจริญ................................0-2413-0565
มีนบุรี.......................................0-2540-7160
ยานนาวา.................................0-2294-2393
ราชเทวี...................................0-2354-4201
ราษฎ์บูรณะ............................0-2427-4727
ลาดกระบัง.............................0-2326-9149
ลาดพร้าว............................0-2530-6641-7
วังทองหลาง...........................0-2530-1740
วัฒนา......................................0-2381-8930
สวนหลวง...............................0-2322-6647
สะพานสูง.........................0-2372-2918-23
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สัมพันธวงศ์........................0-2233-1224-8
สาทร.......................................0-2211-9333
สายไหม............................0-2158-7349-52
หนองแขม..............................0-2421-0939
หนองจอก...............................0-2543-1143
หลักสี่..................................0-2982-2080-2
ห้วยขวาง............................0-2277-9100-3
ไฟฟ้า
ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง.........1130
การไฟฟ้านครหลวง สำ�นักงานใหญ่
(เพลินจิต)...............................0-2251-9586
คลองเตย................................0-2249-0600
ธนบุรี.......................................0-2878-5222
บางกะปิ..................................0-2725-5200
บางขุนเทียน........................0-28941-5211
บางเขน...................................0-2792-5211
ประเวศ...................................0-2769-3333
มีนบุรี......................................0-2907-5222
ยานนาวา................................0-2289-0151
ราษฎ์บูรณะ............................0-2877-5333
ลาดกระบัง..............................0-2792-3333
ลาดพร้าว................................0-2716-3311
วัดเลียบ..................................0-2225-0112
สามเสน...................................0-2242-5000
ประปา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ ใช้น้ำ�.....................1125
การประปานครหลวง สำ�นักงานใหญ่
(ประชาชื่น).............................0-2504-0123
สำ�นักสื่อสารองค์กร..............0-2504-0082
ตากสิน................................0-2427-0174-5
ทุ่งมหาเมฆ ........................0-2286-0174-5
บางกอกน้อย..........................0-2449-0011
บางเขน...............................0-2552-1550-4
ประชาชื่น...............................0-2585-7444
พญาไท...................................0-2537-8225
พระโขนง............................0-2331-0031-2
ภาษีเจริญ...............................0-2455-0055
มีนบุรี......................................0-2543-6500
แม้นศรี.............................0-2298-6700-24
ลาดพร้าว...........................0-2934-4432-6
สุขุมวิท..............................0-2331-0028-30

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ

นนทบุรี

ที่ว่าการอำ�เภอ
เมืองนนทบุรี..........................0-2580-1489
ไทรน้อย..................................0-2597-1178
บางกรวย................................0-2447-5123
บางบัวทอง .............................0-2194-1098
บางใหญ่.............................0-2595-0244-5
ปากเกร็ด................................0-2583-8326
บางบัวทอง.............................0-2834-3222
บางพูด....................................0-2583-8319
บางใหญ่.................................0-2832-5224
ประปา
เมืองนนทบุรี......................0-2589-0035-8
บางบัวทอง ........................0-2571-3982-7

ปทุมธานี

ที่ว่าการอำ�เภอ
เมืองปทุมธานี........................0-2593-4029
คลองหลวง.............................0-2524-0387
ธัญบุรี......................................0-2577-1885
ลาดหลุมแก้ว.........................0-2599-1272
ลำ�ลูกกา..................................0-2569-1203
สามโคก...................................0-2593-1348
หนองเสือ............................0-2549-1041-2
ไฟฟ้า
เมืองปทุมธานี.................0-2581-7959-60
เมืองปทุมธานี 2
(บางกะดี)...............................0-2501-3383
ธัญบุรี..................................0-2990-9146-9
รังสิต...................................0-2516-8657-9
ลำ�ลูกกา...............................0-2193-1901-3
ประปา
เมืองปทุมธานี........................0-2581-6656
ธัญบุรี......................................0-2577-2958
รังสิต.......................................0-2567-4985
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บริการโทรศัพท์ และรหัสระหว่างประเทศ

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�กัด

บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำ�กัด (มหาชน)

บริการสอบถามข้อมูลสำ�หรับผู้ ใช้บริการ
บริการสอบถามข้อมูลสำ�หรับผู้ ใช้บริการ
AIN Call Center.....................................................0-2271-9005 (ทรูมูฟ Call Center)…….....................................................1331
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ		
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
			
(สำ�หรับโครงข่ายทรู โทรศัพท์บ้าน
บริการโทรทางไกลต่างประเทศคุณภาพระดับพรีเมี่ยม 005
(สำ�หรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS).................................005 และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ)......................................................006
บริการโทรทางไกลต่างประเทศราคาถูก 00500		
(สำ�หรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS)............................00500

บริษทั โทเล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

บริการสอบถามข้อมูลสำ�หรับผู้ ใช้บริการ
(DTAC Call Center)….......................................................…..1678
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ			
สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์				
(ระบบอัตโนมัติ).........................................................................1100 (สำ�หรับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC).............................004
• แจ้งเหตุขัดข้องและรับเรื่องร้องเรียน		
• สอบถามยอดค้างชำ�ระเลขหลายในกรุงเทพฯและปริมณฑล
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน
จากระบบอัติโนมัติ
แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้ โทรศัพท์..........................................1177 บริการสอบถามข้อมูลสำ�หรับผู้ ใช้บริการ
แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ขัดข้อง		
(AIS Call Center)....................................................................1175
บริการโทรทางไกลราคาประหยัด................................Y-tel 1234 AIS 003 บริการโทรไปต่างประเทศ ราคาประหยัด…….....…..003

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
			
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ				
รหัสชัดทั่วโลก...............................................................................007
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ				
รหัสราคาประหยัดทั่วโลก............................................................008
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ				
เก็บเรียกเงินปลายทางระหว่างโอเปอเรเตอร์			
เฉพาะเลขหลายทีโอที(รวมโทรศัพท์สาธารณะ).....1800 200 200
บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ.......0-2505-1284, 0-2575-5114

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
บริการสอบถามข้อมูลสำ�หรับการใช้บริการ			
CAT Contact Center...............................1322, 0-2104-1000
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
			
CAT 001 บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ		
ระบบอัตโนมัติคุณภาพสูง (Premium Quality)......................001
CAT 009 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ รหัสประหยัด
โทรคุ้มค่าทั่วโลก(จากโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน) TOT,True,TT&T
และโทรศัพท์ทุกระบบ.................................................................009
ผ่านพนักงานสลับสาย (โอเปอเรเตอร์).....................................100
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การเดินทาง

ทางบก / ทางเรือ / ทางอากาศ

โอเรียนท์ไทย..............................................................................1126
ท่าเรือ
ขนส่ง (บขส.) Center.............................................................1490 การท่าเรือแห่งประเทศไทย.......................................0-2269-3000
• ภาคกลาง (หมอชิต) • ภาคเหนือ (หมอชิต)
สำ�นักงานการท่าเรือภูมิภาค......................................0-2269-5148
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) • ภาคใต้ (หมอชิต)
ท่าเรือกรุงเทพ.............................................................0-2269-5300
• ภาคตะวันออก (หมอชิต)
ท่าเรือแหลมฉบัง.........................................................0-3849-0000
ภาคใต้ (สายใต้ ใหม่)..................................................0-2422-4444 ท่าเรือเชียงแสน..........................................................0-5318-1750
ภาคตะวันออก (เอกมัย).............................................0-2391-6846 ท่าเรือเชียงของ...........................................................0-5377-7455
ท่าเรือระนอง...........................................................0-7781-1622-3
สถานีรถไฟ
ท่าเรือชายฝั่ง...............................................................0-2269-3427

สถานีขนส่ง

หน่วยบริการเดินทางรถไฟ........................................................1690
สถานีรถไฟคลองตัน...................................................0-2314-0028
สถานีรถไฟเชียงราก...................................................0-2516-1179
สถานีรถไฟดอนเมือง..................................................0-2566-2957
สถานีรถไฟตลาดพลู...................................................0-2465-1024
สถานีรถไฟธนบุรี.........................................................0-2411-3102
สถานีรถไฟบางเขน.....................................................0-2589-1602
สถานีรถไฟบางซื่อ 1...................................................0-2587-4613
สถานีรถไฟบางซื่อ 2...................................................0-2586-0241
สถานีรถไฟบางบำ�หรุ..................................................0-2434-4356
สถานีรถไฟมักกะสัน....................................................0-2245-3920
สถานีรถไฟแม่น้ำ�.........................................................0-2249-1214
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่.............................................0-2465-2017
สถานีรถไฟสามเสน.....................................................0-2241-4238
สถานีรถไฟหลักสี่........................................................0-2573-1394
สถานีรถไฟหัวตะเข้.....................................................0-2326-4029
สถานีรถไฟหัวหมาก....................................................0-2322-2256

รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้า MRT..........................................................0-2624-5200
รถไฟฟ้า BTS..............................................................0-2617-6000
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส (รถลอยฟ้า)..........0-2617-7341
รถไฟฟ้า Aiport Link.................................................0-2308-5600

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
สอยถามข้อมูลบริการของการบินไทย....................0-23569-1111
Call Center สุวรรณภูมิ............................................0-2132-1888
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด.......0-2287-3531-41

ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ
ผู้ โดยสารขาเข้า...........................................................0-2535-1253
ผู้ โดยสารขาออก.........................................................0-2535-1192
สายการบิน
การบินไทย...................................................................0-2356-1111
ไทยแอร์เอเชีย.............................................................0-2515-9999
นกแอร์.........................................................................................1318
บางกอกแอร์เวย์.........................................................................1771
26

สายการบิน
ท่าอากาศยานไทย.......................................................0-2535-1111
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ CALL CENTER.............0-2132-1888
ผู้ โดยสารขาออก.......................................0-2132-9324 ต่อ 9327
ผู้ โดยสารขาเข้า.........................................0-2132-9328 ต่อ 9329
เจ้าหน้าที่ประสานงานท่าอากาศยาน........................0-2132-4101
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้ โดยสารขาออก.........................................................0-2535-1192
ผู้ โดยสารขาเข้า...........................................................0-2535-1253
ท่าอากาศยานเชียงใหม่..............................................0-5392-2100
ท่าอากาศยานเชียงราย..............................................0-5379-8171
ท่าอากาศยานหาดใหญ่..............................................0-7422-7050
ท่าอากาศยานภูเก็ต..................................................0-76358-1166
ข้อมูลและข่าวสาร การบินไทย.................................................1566
ตารางบิน สำ�รองที่นั่ง การบินไทย...........................................1560
สอบถามทั่วไป (เฉพาะสายการบิน).........................0-2535-1111
แอมิเรตส์ (Emirates)....................0-2664-1040, 0-2664-1045
กานต์แอร์ (KaN AIR)................................................0-2551-6111
คาเร่ย์ แปซิฟิค (Cathay Pacific)...........................0-2263-0606
เคแอลเอ็ม (KLM)......................................................0-2679-1100
เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์ (JET ASIA AIRWAYS).........0-2933-9499
เจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)..........................0-2131-3300
ไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion air) ...........................0-2529-9999
นกแอร์ (NOK AIR)...................................................................1318
บริติส แอร์เวย์ (British Airways) ..........................0-2134-2264
บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)...................0-2328-3255
บิสซิเนสแอร์(BUSINESS AIR)...............................0-2134-6039
ภูเก็ตแอร์ไลน์ (Phuket Airlines).............................0-2679-8999
รอยัล บรูไน (Royal Brunei Airlines)....................0-2637-5151
ระนองแอร์(RANONG AIR)..............................08-4134-4423-4
สยามเจ็ต แอร์ไลน์ (SIAMJET AIRLINEES)........0-2996-9898
สิงค์ โปร แอร์ไลน์ (Singaporn Airllinees)............0-2353-6031
ออสเตรเลีน แอร์ไลน์ (Australian Airlinese) ......0-2627-1701
อาร์แอร์ ไลน์ (R AIRLINES)....................................0-2504-3888
อีว่าแอร์(EVA Air)...........................0-2240-0890, 0-2535-3531
แอร์เอเชีย (Air Asis).................................................0-2515-9999
แอโรฟลอด (Aeroflot)...........................................0-2254-1180-2
โอเลียนท์ ไทย แอร์ไลน์(Orient Thai Airlines)...................1126
แฮปปี้แอร์(HAPPY AIR)....................................08-4134-4423-4
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ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคใต้
ภาคตะวันออก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หอการค้าต่างประเทศ

หอการค้าจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

กำ�แพงเพชร..........................0-5571-3050
เชียงใหม่................................0-5326-0026
เชียงราย.................................0-5370-0330
ตาก..........................................0-5551-5215
นครสวรรค์ .............................0-5622-1791
น่าน.........................................0-5475-1234
แพร่.........................................0-5452-2830
พิษณุโลก............................0-5521-2102-3
พระเยา...................................0-5446-3903
พิจิตร.......................................0-5661-3114
เพชรบูรณ์...............................0-5671-1281
แม่ฮ่องสอน............................0-5362-0316
ลำ�ปาง.....................................0-5426-5078
ลำ�พูน.......................................0-5358-4666
สุโขทัย....................................0-5564-1569
อุดรดิตถ์.................................0-5541-7692
อุทัยธานี..................................0-5652-4039

กาญจนบุรี...............................0-3451-2257
ชัยนาท...................................0-5641-2305
นครปฐม.................................0-3421-0230
นครนายก...............................0-3731-3353
นนทบุรี....................................0-2591-7879
ปทุมธานี.............................0-2581-1738-9
ประจวบคีรีขนั ธ์......................0-3281-0085
นครศรีอยุธยา........................0-3524-1111
เพชรบุรี..............................0-3241-4997-8
ราชบุรี.....................................0-3232-6654
ลพบุรี......................................0-3641-3964
สมุทรสาคร.............................0-3482-0822
สระบุรี.....................................0-3621-2444
สุมทรปราการ.........................0-2395-4116
สุพรรณบุรี..............................0-3852-2452
สมุทรสงคราม........................0-3471-8154
สิงห์บุรี....................................0-3681-0222
อ่างทอง..................................0-3562-5060

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์.................................0-4382-2188
ขอนแก่น.................................0-4332-4990
ชัยภูมิ......................................0-4481-1511
นครราชสีมา.......................0-4429-6121-3
นครพนม.................................0-4251-2686
บึงกาฬ....................................0-4249-1377
บุรีรัมย์.....................................0-4461-2811
มหาสารคาม...........................0-4372-2950
มุกดาหาร................................0-4263-3508
ยโสธร......................................0-4571-1342
ร้อยเอ็ด...................................0-4351-5003
เลย..........................................0-4283-2540
ศรีสะเกษ................................0-4561-3022
สกลนคร.................................0-4271-2334
สุรินทร์.....................................0-4451-1018
หนองคาย...............................0-4241-2678
หนองบัวลำ�ภู..........................0-4231-3140
อุดรธานี..................................0-4224-2693
อุบลราชธานี...........................0-4524-3603
อำ�นาจเจริญ...........................0-4545-1666

ภาคตะวันออก
จันทบุรี....................................0-3932-5063
ฉะเชิงเทรา.............................0-3851-4102
ชลบุรี..................................0-3827-3095-6
ตราด.......................................0-3952-1275
ปราจีนบุรี................................0-3721-5036
ระยอง.....................................0-3861-6414
สะแก้ว....................................0-3742-5076
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ภาคใต้
กระบี่...................................0-7570-0203-4
ชุมพร......................................0-7750-2575
ตรัง.....................................0-7522-5352-3
นครศรีธรรมราช....................0-7532-5223
นราธิวาส................................0-7361-1767
ปัตตานี....................................0-7331-9221
พังงา.......................................0-7641-1656
พัทลุง......................................0-7461-7838
ภูเก็ต...................................0-7621-7567-8
ยะลา.......................................0-7321-1288
ระนอง................................0-7782-3901-2
สตูล.........................................0-7473-2191
สุราษฎ์ธานี .............................0-7728-8963

ไทย-รัสเซีย............................0-2261-1934
ไทย-ศรีลังกา.........................0-2348-8873
ไทย-สวีเดน............................0-2267-3923
ไทย-อาฟริกนั ใต้.................0-2168-7416-7
ไทย-อิตาเลี่ยน.......................0-2253-9909
ไทย-อริสราเอล.................0-2672-7020-1
ไทย-ไอร์แลนด์......................0-2654-1144
ไทย...................................0-2622-1860-76
นานาชาติ...............................0-2622-2183
นานาชาติเนเธอร์แลนด์-ไทย
.................................................0-2260-7501
นานาชาติลักเซมเบอร์ก/ไทย
.................................................0-2260-7502
นานาชาติฝรั่งเศส-ไทย
.................................................0-2560-9613
นานาชาติมาเลเซีย-ไทย
.................................................0-2258-9835
ไทยเยอรมัน-ไทย..................0-2670-0600
สวิส-ไทย............................0-2714-4177-8
สิงค์ โปร์-ไทย.......................0-2264-06804
อเมริกันในประเทศไทย...........0-2254-104
ออสเตรเลีย-ไทย...............0-2210-0216-8
อังกฤษ................................0-2651-5350-3
อินเดีย-ไทย............................0-2287-3001
เอสโตเนีย-ไทย...................08-8501-0811

หอการค้าต่างประเทศ

คริสเตียนไทย-นานาชาติ...0-2293-2951-74
ญี่ปุ่น-กรุงเทพ....................0-2256-9170-3
เดมาร์ก-ไทย..........................0-2354-5220
ไทย-กานา...........................0-2970-4061-3
ไทย-เกาหลี............................0-2204-2503
ไทย-คานาดา......................0-2266-6085-6
ไทย-จีน...................................0-2675-8577
ไทย-นอร์เวย์..........................0-2650-8444
ไทย-นิวซีแลนด์.....................0-2634-3283
ไทย-เนปาน............................0-2235-0439
ไทย-ไนจีเรีย...........................0-2234-8497
ไทย-ปากีสถาน..................0-2634-0147-8
ไทย-ฟินแลนด์.......................0-2574-5077
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สถาบันและสมาคมการค้า
สถาบัน
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม.................................0-2272-1552-3
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย...............................................0-2229-3131
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม..............................0-2345-1052
สถาบันไทย-เยอรมัน...................................................0-3821-5033
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม.......................0-2345-1245-56
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม.............................................................0-2564-4000
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.........................0-2713-5492-9
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.....................................0-2619-5500
สถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์.......................................0-2280-7272
สถาบันยานยนต์..........................................................0-2324-0710
สถาบันรหัสสากล........................................................0-2345-1200
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.).......................0-2617-1727
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม.............0-2345-1236-8
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)........................................................0-2634-4999
อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย....................................0-2345-1211
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม..........................0-2345-1261-5
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์.........0-2345-1219-30
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย..........0-2713-6290
สถาบันอาหาร..............................................................0-2886-8088

สมาคมการค้า
เภสัชพาริชย์สมาคม...................................................0-2434-4261
สมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วน
เอเชียแปซิฟิค.........................................................0-2266-5233-4
สมาคมการขายตรงไทย..............................................0-2574-3209
สมาคมการค้า โค กระบือและเนื้อชำ�แหละ............0-2726-4204
สมาคมการค้ากระจกแปรรูป.....................................0-2214-0542
สมาคมการค้าการประมงหอยลาย............................0-2221-1088
สมาคมการค้าเครื่องกีฬา.......................................0-2433-7992-4
สมาคมการค้าเครื่องใช้ ในครัวเรือนไทย..................0-2451-4472
สมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้า.........................................0-2267-0665
สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง.........................................0-2343-9000
สมาคมการค้าไทย-บังคลาเทศ..................................0-2319-7736
สมาคมการค้าไทย-คาซัคสถาน...............0-2298-0070 ต่อ 2422
สมาคมการค้าไทย-ใต้หวัน.........................................0-2662-7335
สมาคมการค้าไทยไฮหล่ำ�.......................................0-2285-2693-4
สมาคมการค้าไทยอุสหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว....0-22345-8060
สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง.....................................0-2651-8081-5
สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า................0-2255-2010-1
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย..............0-2434-2403
สมาคมการค้าสลากคนพิการบางขุนเทียน...............0-2892-7217
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย.......................................0-2940-5990
สมาคมการค้าเพชรอินเดีย-ไทย................................0-2631-5570
สมาคมการค้ามันสัปหลังไทย.....................................0-2234-4724
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สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย.................................0-2955-1710-4
สมาคมการค้าโรงรับจำ�นำ�......................................0-2238-0230-9
สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย........0-2678-7080
สมาคมการค้าวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี.................0-2185-4333
สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย..................................0-2716-1384
สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย.......................0-2612-5900
สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกรุงเทพ.............0-2961-5417
สมาคมการค้าสุกรไทย เอสพีเอฟ.............................0-2955-0555
สมาคมการค้าหนังสือพิมพ์และวารสาร(ไทย).........0-2476-6660
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำ�ตาล.......................0-2675-8311-3
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย.........................................0-2712-1995
สมาคมการพิมพ์ไทย...............................................0-2719-6685-7
สมาคมการพิมพ์สกีนไทย.......................................0-2509-6653-4
สมาคมการพิมพ์สกีนและกราฟฟิคแห่งเอเซีย........0-2944-5393
สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย)....................................0-2744-5370
สมาคมกิจการรถโดยสารประจำ�ทางไทย..................0-2943-7375
สมาคมแก๊สปิโตเลียมเหลว........................................0-2278-1659
สมาคมเพื่อการขนส่งสินค้าเพื่อการนำ�เข้า
และส่งออก..............................................................0-2751-7485-9
สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย.................................0-2642-3788
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร........................................0-2907-0154
สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรายย่อย..........................0-2588-5373
สมาคมครั่งไทย............................................................0-2633-2913
สมาคมค้าข้าวไทย.......................................................0-2234-9187
สมาคมค้าทองคำ�.........................................................0-2623-2301
สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�ำ นักงานไทย....0-2682-7362-4
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
ในพระบรมราชชูปถัมภ์...............................................0-2879-0022
สมาคมเครื่องทำ�ความเย็นไทย...........................0-2328-1032-49
สมาคมเครื่องสำ�อาง...................................................0-2314-1415
สมาคมเครื่องหนังไทย............................................0-2645-3505-7
สมาคมเจ้าของเรือไทย ..............................................0-2681-1010
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ............0-2634-4046-7
สมาคมช่างตัดเสื้อไทย...............................................0-2245-6667
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย............0-2285-4546-7
สมาคมชาวนาไทย.......................................................0-2579-3864
สมาคมชาวสวนกาแฟไทย..........................................0-7753-6400
สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย.................................0-2452-1266
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย.........0-2254-5780-3
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน....................................................0-2631-5885
สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์...0-2287-4568-70
สมาคมตัวแทนออกของใบรับอนุญาตไทย...............0-2661-4005
สมาคมออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย...........................0-2249-9623
สมาคมท่องเที่ยวดำ�น้ำ�ไทย.........................................0-2381-4220
สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย..........................................0-2642-3584
สมาคมที่ปรึกษาพัฒนาธรุกิจ......................................0-2641-2406
สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา............................0-3462-6027
สมาคมทีป่ รึกษาเพีอ่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไทย.....0-2679-1333
สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด................................0-2226-2996
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สถาบันและสมาคมการค้า
สมาคม ไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และผจญภัย (สทอ)....................................................0-2642-5465
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว.............................0-2237-6064-8
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานชาติ...................0-2642-6114
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว................................0-2214-6175-78
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจผู้ร่วมลงทุน..........................0-2679-3255
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง.....................0-2512-1818
สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่าเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมป่าไม...........................................0-2940-9588-9
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน..........0-2863-5106
สมาคมธนาคารนานาชาติ..........................................0-2236-6070
สมาคมธนาคารไทย....................................................0-2264-0883
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ......................................0-2803-7570-2
สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย........................................0-2683-7367
สมาคมธุรกิจเคมี.........................................................0-2673-9970
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย..........................................0-2655-0240-5
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย..................0-2319-8181
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ.....................0-2192-1924
สมาคมธุรกิจไทย-จีน..................................................0-2622-7313
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่.............................................0-2231-5800
สมาคมธุรกิจบริการไทย-จีน......................................0-2617-7244
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร.........................................0-2440-1274-6
สมาคมธุรกิจประมูลทรัพย์สิน....................................0-2650-2626
สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสอ็มอีไทย.................0-2980-0397
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน...........................................0-2570-0153
สมาคมธุรกิจวิวาห์.......................................................0-2712-5222
สมาคมธุรกิจสายการบิน............................................0-2513-3379
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย.............................0-2229-2196-7
สมาคมนักการตลาดแบบตรงตรงไทย......................0-2347-2550
สมาคมธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย-มุสลิม........0-2255-6410-11
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย............................0-2260-3800
สมาคมนักอุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย
เพื่อการส่งออก........................................................0-2311-1371-6
สมาคมนายหน้าประกันภัย........................................0-2249-6679
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร............0-2253-0561
สมาคมบรรจุภัณฑ์ โลหะไทย......................................0-2292-2821
สมาคมบริษัทการค้าระหว่างประเทศ.................0-2253-5768-77
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.................................0-2229-2000
สมาคมประกันชีวิตไทย..........................................0-2287-4596-8
สมาคมประกันวินาศภัย..........................................0-2256-6032-9
สมาคมปอไทย.............................................................0-2551-5220
สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย....................................0-2285-4282
สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย.................................0-2254-8400
สมาคมผู้ขับรถแท๊กซี่-สามล้อกรุงเทพ.....................0-2972-8140
สมาคมผู้ค้าไทยระหว่างประเทศ...............................0-2512-2128
สมาคมผู้ค่าน้ำ�มัน........................................................0-2570-9233
สมาคมผู้ค่าปลีกไทย...............................................0-2645-0422-3
สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี..................................0-2374-4730
สมาคมผู้ค่าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ).....0-2629-3220
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สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์
และเคมีฑ์สำ�หรับเครื่องสำ�อาง.................................0-2935-5461
สมาคมผู้ค้าส่งรายย่อยโบ๊เบ๊ทาวเวอร์......................0-2628-2587
สมาคมผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการ...............0-2404-3307
สมาคมผู้ค่าสุกรชำ�แหละไทย................................0-2226-3751-4
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ..........0-2630-1390-7
สมาคมจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ.........0-2253-6224
สมาคมผู้จำ�หน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วไปประเทศ..........0-2688-7173
สมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคาะห์คุณภาพ..............0-2321-5129
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย...............................0-2963-7774
สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดไทย.....................0-2994-3269
สมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร......................0-2282-2023
สมาคมผู้ประกอบการค้าไย-สากล........................0-2552-3240-2
สมาคมผู้ประกอบการค้าสลาก..................................0-2588-5337
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร.........................0-2381-2780
สมาคมผูป้ ระกอบการด้านอนุรกั ษ์พลังงาน...0-2249-3976 ต่อ 225
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์
ไทย-จีน.........................................................................0-2642-2767
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย...........0-2229-3147-8
สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำ�ทาง........0-2880-7430-3
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ โดยสาร......................0-2936-2937
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง.......................0-2514-0859
สมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย...................................0-2713-7125
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย..............................0-2655-3525-8
สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็ฏทรอนิกส์
ขนาดย่อมไทย..............................................................0-2948-4843
สมาคมผู้ประกอบการกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง.....0-2919-8780-4
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย........................0-2712-4226
สมาคมผูป้ ระกอบการสวิสาหกิจในย่านราชประสงค์...0-2656-1279
สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น..........0-2679-9000
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่.........................0-2638-2536
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย...............................0-2638-2199
สมาคมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไทย.................................0-2216-5141
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำ�อางไทย.................................0-2390-1823
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย..................................0-2318-9442-6
สมาคมผู้ผลิตน้ำ�มันถั่วเหลืองและรำ�ข้าว.................0-2580-8290
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย...........................................0-2673-1193
สมาคมผู้ผลิตผลิตภัรฑืแนวดีไซน์.............................0-2679-8526
สมาคมผู้ผลิตและจำ�หน่ายสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา............................................0-2618-4140
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก.........0-2638-2525
สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทย...........0-2899-2185
สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งที่ชำ�ระล้าง
และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล..........................................0-2713-2490
สมาคมผู้ผลิตสีไทย.....................................................0-2579-0501
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย...........0-2682-1111
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย................................0-2675-6263-4
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป...................................0-2261-2679
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย......................................0-2661-8962
สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ......0-2671-8558
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สถาบันและสมาคมการค้า
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ..............................................0-3875-8214-6
สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์.................................................0-2638-3039
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชฑ์...............................0-2619-0232-6
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย........................................0-2287-2674-7
สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย.............................0-2433-2870
สมาคมผู้ส่งออกผักฟและผลไม้ไทย.....................0-2274-7291-2
สมาคมผู้ ให้บริการจัดสรรวันหยุดพักผ่อนไทย....0-2576-1061-5
สมาคมพ่อค้ากระจกไทย............................................0-2208-1613
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธ์ไทย....................0-2234-4387
สมาคมพ่อค้าชาไทย....................................................0-2627-5156
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย...............................................0-2622-6711-3
สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย.............................................0-2222-2325
สมาคมผู้ค้ายากรุงเทพ...............................................0-2291-1794
สมาคมค้าสุรา..............................................................0-2785-5261
สมาคมผู้เพชรพลอยเงินทอง....................................0-2221-4465
สมาคมไฟรนไชส์ไทย..................................................0-2553-1276
สมาคมยางพาราไทย..................................................0-7442-9311
สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรม
การพิมพ์ไทย................................................................0-2455-9368
สมาคมรถเช่าไทย.................................................0-2661-5086-70
สมาคมรองเท้าไทย.................................................0-2378-1525-7
สมาคมรองเท้าไทย.................................................0-2378-1525-7
สมาคมร้านขายยา.......................................................0-2465-8716
สมาคมเรือไทย........................................................0-2623-6001-3
สมาคมโรงกลั่นน้ำ�มันปาล์ม.......................................0-2258-2825
สมาคมโรงงานน้ำ�ตาลไทย.........................................0-2282-2022
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสัปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ......................................0-4421-2370-1
สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังไทย...............0-3827-2578
สมาคมโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์ม............................0-2314-4101-5
สมาคมโรงภาพยนตร์.................................................0-2251-1735
สมาคมโรงแรมไทย.....................................................0-2281-9496
สมาคมโรงเลื่อยจักร...............................................0-2243-4754-5
สมาคมโรงสีข้าวไทย...................................................0-2235-7863
สมาคมโรงสีไฟ.............................................................0-2286-8298
สมาคมโลหะไทย.........................................................0-2767-7947
สมาคมวิฌทศพาณิชย์ไทย-จีน.............................0-2267-7662-4
สมาคมเศรษฐกิจและการค้า
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก.................................................0-2243-4602
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย).........0-2938-6590-5
สมาคมส่งเริ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
และส่งออกไทย...........................................................0-2415-9416
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย...................0-2713-6542
สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน.........0-2625-8168
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ บราห์มัน...............0-2931-1100
สมาคมส่งเสริมไก่ชนไทย...........................................0-2379-3751
สมาคมส่งเสริมผู้ ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์....................0-2235-4047
สมาคมส่งเสริมอาชีพขับรถยนต์รบั จ้างสาธารณะ...08-1480-1402
สมาคมส่งเสริมอาชีพขับรถสามล้อตุ๊กตุ๊กไทย.........0-6904-0651
สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย-จีน...................0-2314-2731-2
30

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสปาไทย.....0-2617-7255ต่อ1101,1102
สมาคมสปาไทย...........................................................0-2665-7395
สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย............................0-2965-1395-6
สมาคมไหมไทย...........................................................0-2712-4328
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย................................0-2229-3188-90
สมาคมอาคารชุดไทย...............................................0-22862-3344
สมาคมอารักขาพืชไทย...............................................0-2561-5431
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย............................0-2235-5622-4
สมาคมอุตสหกรรมก่อสร้างไทย................................0-2318-8321
สมาคมอุตสาหกรรมการบินการลูกค้าทางโทรศัพท์.....0-2249-4434
สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย..........................0-2811-0904-8
สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย.......................0-2642-54202-7
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย......................0-2681-2222
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย....................0-2973-3411-2
สมาคมอุตสหกรรมตัวถังรถบรรทุก
และรถพ่วงไทย...........................................................0-2429-4888
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย..............................0-2427-6668-9
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์ไทย...................................................0-2379-4296
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย.........................................0-2216-5867
สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย................................0-2337-3237
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย.......0-2939-0884-5
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ใยสังเคราะห์..........0-2216-5739
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ไทย...................0-2612-2045
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย........................0-2438-9457-8
สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย...................................0-2521-9199
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์
และตกแต่งสิ่งทอไทย............................................0-2129-3965-6
สมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย..........................0-2514-3495
สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย...............................0-2454-7850
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย............................0-2229-4310
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย..................0-2634-3868
สมาคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลโฟมพลาสติกไทย....0-2451-9349-54
สมาคมอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดย่อม........................0-2943-6931
สมาคมอุตสาหกรรมสัปปะรดไทย.............................0-2350-2691
สมาคมอุตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย......................0-2392-0753-55
สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย...................................0-2689-3978
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สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต
กรีซ.....................................0-2667-0090-2
กัมพูชา...............................0-2957-5851-2
กาตาร์.....................................0-2660-1111
เกาหลีใต้................................0-2319-2686
คิวบา......................................0-2665-2803
คูเวต.......................................0-2636-6600
เคนยา.....................................0-2712-5712
แคนาดา..................................0-2646-4300
จีน............................................0-2245-0088
ชิลี.......................................0-2260-0045-8
ซาอุดิอาระเบีย.......................0-2639-2999
ญี่ปุ่น........................................0-2696-3000
เดนมาร์ก................................0-2343-1100
ตุรกี.....................................0-2355-5486-8
ใต้หวัน................................0-2670-0200-9
นอร์เวย์...................................0-2204-6500
นิวซีแลนด์..............................0-2254-2530
เนเธอร์แลนด์.........................0-2309-5200
เนปาล.....................................0-2391-7240
ไนจีเรีย...............................0-2711-3076-7
บราซิล................................0-2679-8567-8
บรูไน...................................0-2714-7395-9
บังกลาเทศ.........................0-2108-1800-6
ปากีสถาน...........................0-2253-7988-9
ปานามา..............................0-2679-7988-9
ปรู............................................0-2260-6243
โปรตุเกส.................................0-2234-2123
โปรแลนด์...........................0-2645-0367-9
ฝรัง่ เศส...................................0-2657-5100
ฟินแลนด์................................0-2207-8700
ฟิลิปินส์............................0-2259-0139-40
ภูฎาน.......................................0-2274-4740
มองโกเลีย..............................0-2381-1400
มาเลเซีย.................................0-2629-6800
เมียนม่าร์................................0-2233-2237
เม็กซิโก...................................0-2285-0995
โมรอคโค............................0-2679-5604-6
ยูเครน.................................0-2685-3215-6
เยอรมนี..................................0-2287-9000
รัสเซีย.....................................0-2234-9824
โรมาเนีย.................................0-2240-2522
ลาว......................................0-2539-6667-8
วาติกัน................................0-2212-5853-4
เวียดนาม................................0-2251-5838
ศรีลังกา..................................0-2261-1938
สเปน...................................0-2661-8284-6
สโลวัก.................................0-2677-3445-6
สวิตเซอร์แลนด์.....................0-2674-6900
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สวีเดน.....................................0-2263-7200
สหรัฐอเมริกา.........................0-2205-4000
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์..........0-2402-4000
สาธารณรัฐเช็ก..................0-2250-9223-4
สิงคโปร์...................................0-2286-2111
ออสเตรเลีย............................0-2344-6300
ออสเตรีย................................0-2105-6700
อังกฤษ....................................0-2305-8333
อาร์เจนตินา............................0-2259-0401
อิตาลี.......................................0-2250-4970
อินเดีย................................0-2258-0300-5
อินโดนีเซีย ......................0-2252-3135-40
อิสราเอล.................................0-2204-9200
อิหร่าน................................0-2390-0871-3
อียิปต์..................................0-2726-9831-3
แอฟฟริกาใต้..........................0-2659-2900
โอมาน.................................0-2639-9380-2
ไอร์แลนด์...............................0-2016-1360
ฮังการี.....................................0-2118-9600

สถานกงสุล
กัมพูชา(สะแก้ว)....................0-3723-0204
กาน่า.......................................0-2641-5214
กาบอง................................0-2279-2800-1
กินี...........................................0-2631-4331
แกมเบีย..................................0-2224-0091
แคนาดา(เชียงใหม่)..............0-5385-0147
จีน(เชียงใหม่)........................0-5328-0380
จีน(สงขลา).............................0-7432-2034
ชิลี.......................................0-2260-0045-8
ซูดาน..................................0-2717-8175-6
เซเชลล์...............................0-2939-2939-5
ไซปรัส.................................0-2261-8408-9
ญีปุ่น(เชียงใหม่)....................0-5320-3367
เดนมาร์ก(ภูเก็ต)....................0-7638-8283
ตูนิเชีย....................................0-2692-5071
นอร์เวย์(พัทยา).....................0-3823-1630
เบนิน.......................................0-2249-8641
บูร์กินา ฟาโซ.........................0-2261-1000

ปานามา..................................0-2279-6350
ปาปัวนิวกินี........................0-2260-2801-2
เปรู(เชียงใหม่).......................0-5330-6358
ฝรั่งเศส(เชียงใหม่)...............0-5328-1466
ฟินแลนด์ (ภูเก็ต)..................0-7636-0300
มอลต้า....................................0-2234-9729
มาดากัสการ์...........................0-2634-5838
มาลี..........................................0-2254-1490
มาเลเซีย(สงขลา)..................0-7431-6274
โมซัมบิก..................................0-2268-1681
โมนาโค..............................0-2662-3023-6
โมรอคโค................................0-2255-1809
ยูเครน.....................................0-2322-0150
เยเมน.................................0-2314-0610-3
เยอรมนี(เชียงใหม่)...............0-5383-8735
เยอรมนี(ภูเก็ต)......................0-7661-0407
ลัตเวีย.....................................0-2266-5931
ลาว(ขอนแก่น).......................0-4339-3402
เวียดนาม(ขอนแก่น).............0-4324-2190
สโลวีเนีย............................0-2237-8485-6
สวีเดน(เชียงใหม่)..................0-5329-8632
สวีเดน(พัทยา).......................0-3842-4613
สวีเดน(ภูเก็ต)........................0-7638-0000
สหรัฐอเมริกา(เชียงใหม่)......0-5310-7700
สาธารณรัฐโดมินิกัน..............0-2933-5686
สาธารณรัฐอาหรับ ซีเรีย..0-2168-7777-8
หมู่เกาะโซโลมอน ไอซ์แลนด์
.............................................0-2361-9111-5
ออสเตรีย(พัทยา)..................0-3871-3613
ออสเตรีย(ภูเก็ต)...............0-7624-8334-6
อินเดีย(เชียงใหม่)....................0-534-3066
อินโดนีเซีย(สงขลา)..............0-7431-1544
อุซเบกิสสถาน....................0-2675-3995-6
เอกวาดอร์..............................0-2295-1991
เอธิโอเปีย...............................0-2261-8951
เอสโตเนีย..............................0-2690-3779
โอมาน..............................0-2639-9933-40
ไอซ์แลนด์...........................0-2289-1121-5
ฮอนดูรัส.................................0-2641-1567
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กรรไกร และเครื่องตัด - กระจกอลูมิเนียม
กรรไกร และเครื่องตัด
Scissors and Cutters

แคมฟิล ฟาร์ (ประเทศไทย) บจก.

202 อาคารเลอคองคอร์ด เอ 3
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2694-1480-4
Fax...................................0-2694-1464

เคนเนอร์ ไนฟ์ โมลด์ แมนูแฟคเทอริง่ เจ เอ็ม เค สแปร์พาร์ท หจก.
333/176 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Tel....................................0-3865-6072
Fax...................................0-3865-6071

จุ๋มจิ๋ม อรัญญิก ร้าน

188/5 หมู่ 6 หมู่บ้านบ้านต้นโพธิ์
ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
Tel....................................0-3576-1380
Fax...................................0-3571-5441

กรองน้ำ�ของเหลว
และวัสดุอุปกรณ์
Water Filtration and Device
3 วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น บจก.

31/13 หมู่ 1 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2745-0010
Fax...................................0-2745-0011

99 อาร์ โอ เท็กซ์ท บจก.

355/201-3 หมู่ 15 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2536-7959
Fax...................................0-2531-8439

15 ถ.บรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2880-9118-9
Fax...................................0-2880-9120

ชิงหยาง บจก.

135/3 หมู่ 2 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel....................................0-3432-1555
Fax...................................0-3432-1559

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
กรอบรูปกนกฉัตร ร้าน

กระจก มีดี อลูมินั่ม หจก.

กรอบรูปนพดลศิลป์

กระจกพรประเสริฐ ร้าน

62/223 หมู่ 12 ถ.เทพประสิทธิ์
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3842-0230
Fax..........................................................175 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200

7/42 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2224-2082
Fax...................................0-2226-3328

กรอบรูปลีบราเดอร์ บจก.

242,333 หมู่ 2 ซอยวิรุณ
ราษฎร์ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2429-1860
Fax...................................0-2429-1415

กรีนเวสต์พรีเมี่ยม

1064/9 ถ.เพชรเกษม
ต.สนามจันทร์ อ.เมือนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3424-3078
Fax...................................0-3424-3078

กิตติพร ไฟเบอร์กลาส ร้าน
125/18 หมู่ 8 ถ.หนองจอก
เขตหนองจอก กทม. 10530

Tel....................................0-2171-8817
Fax..........................................................-

กรองอากาศ แก๊ส
และวัสดุอุปกรณ์
Gas Filters and Device

Tel.............................0-2322-5469-71
Fax...................................0-2322-5472

Tel................................0-2108-7801-4
Fax...................................0-2182-8400
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2293/1 ถ.สุขุมวิท 91 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2332-5382
Fax...................................0-2742-4063

กระจกวิฑูรย์

72/24 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160

กระจกอลูมิเนียม
Aluminum Mirror

ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล

กระจกอนันต์

72/24 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160

20/2 หมู่ 5 ต.บางพูน อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Tel....................................0-2979-1086
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2567-2758
Fax...................................0-2567-2831

กรุงไทยตกแต่ง หจก.

313-4 หมู่ 7 ซอย 79 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2421-3723
Fax...................................0-2421-1474

กรอบรูป และวัสดุอุปกรณ์
Picture Frame and Device
999 (2005) เฟรม หจก.

กลาส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์

48/128-9 ถ.ดอนเมือง แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210

82/25 ถ.เสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel....................................0-2929-1753
Fax...................................0-2929-6645

Tel....................................0-2578-3883
Fax...................................0-2578-4034

กรอบทองดีไซน์

กันเองกระจกอลูมิเนียม ร้าน

3/99 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกาคลอง 4
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-1832-1211
Fax..........................................................-

26/4 ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Tel.................................08-1278-6524
Fax..........................................................-

กรอบไทย ร้าน

กาหลง เทรดดิ้ง

154 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

79/156 เลียบคลองถ. ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-3879-0060
Fax..........................................................-

Tel.................................08-5939-2992
Fax..........................................................-

กิจชุมพร กระจกอลูมิเนียม หจก.

โรงงาน ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 5
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel................................0-2212-1864-5
Fax..........................................................1549 ถ.พระราม 4 สามย่าน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-1480
Fax..........................................................-

242 ซอยแสนสุข ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2661-3817
Fax...................................0-2258-6403
12/34 หมู่ 1 ถ.หนามแดง-บางพลี
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2383-3865
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2581-5673
Fax...................................0-2581-5674

ครีเอทีฟ เทคโนโลยี โซลูชน่ั ส์ บจก. กรอบรูป อาร์ตเวิล์ด
242/7 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

กระจกพัชร ร้าน

ซีทีเค โคเรีย บจก.

โกลเด้น ฟิลเทค คอร์ปอเรชัน่ บจก. กรอบยกกล่อง บจก.
26 ซอยอ่อนนุช 59 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2451-0317
Fax..........................................................-

กระจกยูเนี่ยน ห้าง

49/3-4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2924-2670
Fax..........................................................-

กรองน้ำ�ชลบุรี ร้าน

126/92 หมู่ 3 ซอย 33 ถ.พระยาสัจ
จา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel..................................08-4932-5581
Fax..........................................................-

78/64 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง ต.บางรัก
พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2920-5636
Fax..........................................................-

ซี จี พี แมททีเรียลซัพพลาย บจก. กรอบรูปแสงทอง ร้าน
24/886-7 หมู่ 9 หมู่บ้านอยู่เจริญ
ซอย 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2533-5758
Fax...................................0-2533-4490

เพจเจส

120/104 ถ.สุขุมวิท 101/1
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

กก กระจกอลูมิเนียมคอมโพสิต

Tel....................................0-2747-6265
Fax...................................0-2747-9551

10/1 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์ 8
ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel.................................08-1454-0998
Fax..........................................................-

กิตติชัย กระจก มุ้งลวด อลูมิเนียม

6/477 ถ.ลาดปลาเค้า 65
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel.................................08-5125-3131
Fax...................................0-2570-6619
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

กระดาษ - กล่อง

เพจเจส

กิตติชัย กระจก มุ้งลวด อลูมิเนียม กระดาษไทยฟีนิกซ์
6/477 ถ.ลาดปลาเค้า 65
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel.................................08-5125-3131
Fax...................................0-2570-6619

170/24 ซอยศาลาธรรมสพน์ 3 แขวง
ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel....................................0-2885-2379
Fax...................................0-2885-2264

คาม่าร่วมทุน บจก.

คร๊าฟคอนเทนเนอร์ บจก.
ผลิต-จำ�หน่ายกระดาษลูกฟูก
Tel : 0-2115-1960-7
ดูภาพโฆษณาได้ ในหน้านี้

99/9 หมู่ 13 หมู่บ้านกฤษดานคร 21
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2739-9487
Fax..........................................................-

คู่สร้าง อลูมินั่ม

ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว หจก.
ผลิต-จำ�หน่ายหลอดกระดาษ
แกนกระดาษ
Tel : 0-2939-5077
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 3, 50

462/36 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลา
กด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2815-8319
Fax..........................................................-

ซิตก้ี ลาส แอนด์ อลูมเิ นียม บจก.
จำ�หน่ายติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
Tel : 0-2958-8550-3
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 36

อุตสาหกรรมกระดาษธนากร บจก.
ผู้ผลิต-จำ�หน่ายกระดาษคร๊าฟท์
Tel : 0-2115-1960-7
ดูภาพโฆษณาได้ ในหน้านี้ี

ลัทธพล อลูมิเนียม ร้าน
รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
Tel : 08-9065-0100
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 36

อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว บจก.
ผลิต-จำ�หน่ายแกนกระดาษ แกนม้วน
ผ้า กรวยกระดาษ
Tel : 0-2702-8030
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 3, 50

กระดาษ
Paper

กระเบื้อง
Tile

ชัยเรืองกิจเซรามิค บจก.

606-8 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2476-4218
Fax...................................0-2476-4219

ชาลี เซรามิกส์ โรงงาน

26/722-5 หมู่ 6 ซอย 69/3 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-5646-7
Fax...................................0-2899-5648

ซีพี เซรามิค บจก.

53/8 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel.................................08-4078-5204
Fax..........................................................-

เซ็นทรัลเซรามิคส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

2/15-7 ซอยโชคอำ�นวย 2 ถ.บาง
บอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel................................0-2895-3453-4
Fax...................................0-2895-3455

เซรามิคส์ ลิฟวิ่ง บจก.

เจิ้นเหออุตสาหกรรม บจก.

ไดนาสตี้ เซรามิค บมจ.

ชัยเจริญกิจ

2463/1 เบสท์เฮ้าส์อพาร์ทเม้นท์
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel....................................0-2318-4394
Fax..........................................................37/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2276-9275
Fax..........................................................-

กลุ่มเก็บทรัพย์ ศิลาดล

226-72 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2420-2822
Fax..........................................................-

แก่นจันทร์เซรามิก ร้าน

ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel.................................08-1550-6646
Fax...................................0-2423-3137

แกรนด์ อาร์ต สโตน บจก.

488/10 ซอยทองหล่อ ถ.สุขุมวิท
55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel................................0-2381-6355-6
Fax...................................0-2381-6357

กระสอบ
Sack

52/9 หมู่ 3 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3483-2488-9
Fax...................................0-3483-2487
90/1 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-9699-4933
Fax...................................0-3447-9351

ชิตโชคเจริญ หจก.

กระป๋อง
Can
กิ้มเจริญโลหะภัณฑ์ หจก.

2 ซอย 3 แยก 1 ถ.เพชรเกษม แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
Tel....................................0-2465-3841
Fax...................................0-2472-1468

90 หมู่ 8 ถ.ประชาอุทิศ 5
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel................................0-2428-9892-3
Fax..........................................................-

เฮียบเซ้งเฮง บจก.

ผลิต-จำ�หน่ายผ้ากระสอบป่าน
เชือกปอ
Tel : 0-2225-4973-4
ดูภาพโฆษณาได้ ในหน้านี้

กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง บจก.

126/60 อาคารไทยศรี ถ.กรุงธนบุรี
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel................................0-2860-8445-6
Fax...................................0-2860-8450

กล่อง
Box

คาสเดย์ (ประเทศไทย) คอร์โปเรชัน่

คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส

ก กล่องกระดาษอุ้ยเซ้ง หจก.

เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ บจก.

คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง

ก เจริญกล่องกระดาษ บจก.

18 หมู่ 6 ซอยแก้วทิพย์คาสเดย์
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110
Tel....................................0-3432-1773
Fax...................................0-3432-1769
169/94-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel.............................0-2692-5080-90
Fax...................................0-2276-9181

จักรแก้ว เอ็นจิเนีย บจก.

74 หมู่ 6 ซอยวัดพรพระร่วง
ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2519-8746
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

405 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-3971-5
Fax...................................0-2323-9513
89/1 หมู่ 8 ซ.วัดสวนส้ม
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ10130
Tel................................0-2183-2704-5
Fax...................................0-2183-2715

เคทีเอฟ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก.

35/118 หมู่ 2 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2832-3607
Fax..........................................................-

201/1 ถ.สุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10260
Tel....................................0-2713-9449
Fax...................................0-2331-5246
323 ซอยจ่าโสด ถ.สรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2173-6588-9
Fax...................................0-2745-3689

กล่องกระดาษ ที เอส หจก.

28 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2452-2032
Fax...................................0-2452-2034
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กล้องถ่ายรูป - ก่อสร้างผู้รับเหมา
กล่องกระดาษไทยพาณิชย์ หจก.

599/137-9 ซอยอยู่ดี ถ.วัดไผ่เงิน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2289-2922
Fax...................................0-2689-9430

กล่องไทย หจก.

12/15 หมู่ 2 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงทองหลาง อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2997-4334
Fax...................................0-2997-4335

กล่องนานา บจก.

54/108 บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel.................................08-6757-0855
Fax...................................0-2903-3033

กล้องถ่ายรูป
Camera
กล้องและเลนส์ บจก.

79/148 เซ็นทรัลรัชดาพระราม 3
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2673-6050-1
Fax..........................................................-

คอปเปอร์เทค บจก.

11 ซอย 6 ถ.ชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2881-4563-4
Fax...................................0-2881-4565

ซีนีอีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.

580/15 ซอยสหการประมูล
ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2936-6557
Fax..........................................................-

ดิจิไลฟ์ ร้าน

604/3 อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ถ.เพชรบุรี แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2656-6103
Fax...................................0-2256-6706

ดีพลัส อินเตอร์เทรด บจก.

123/21-2 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-4848
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บางกอก เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น บจก.

61/158 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2907-2330-1
Fax..........................................................-

เพจเจส

กรุงเทพ การโยธา กรุ๊ป บจก.

119/154 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ 101
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel.................................08-7052-3331
Fax.........................................................-

ก้ามปู กรุ๊ป

31 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

กลึงโลหะ และโรงกลึง
Lathe

Tel.................................08-1620-9797
Fax...................................0-2570-3783

5 บิ๊ก เจริญกล เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน

6 ซอยพหลโยธิน 107 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-0377
Fax...................................0-2992-0377

คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน หจก.

112/91 หมู่ 5 ถ.สาย 345
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2976-6688
Fax...................................0-2976-6422

แทปโซลูชั่น บจก.

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เคน ซีวลิ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ หจก.

นิคส์ (ไทยแลนด์) บจก.

กังวานโลหะกล หจก.

เครเดนซ คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ดีไซน์

4/60 หมู่ 3 หมู่บ้านธันยกานต์
ถ.รามอินทรา แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2943-6269
Fax..........................................................166 ซอย 12 ถ.สีลม แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel.............................0-2235-2929-34
Fax...................................0-2235-2939

10 ซอยเรวดี 49 แยก 2 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2955-6042
Fax...................................0-2955-6043
89/2 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-1865-7112
Fax..........................................................-

เกียรติถาวรเทคนิค หจก.

กล้องวงจรปิด
CCTV

860 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2421-5550
Fax...................................0-2421-8477

52/135 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-7778
Fax...................................0-2380-0521
8/11 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2932-8189
Fax...................................0-2935-4438

จี เอ พี บี รับเหมาก่อสร้าง
ออกแบบตกแต่ง-ต่อเติม-ซ่อมแซม
Tel : 09-4996-9683
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คาเมร่า ซิตี้ ร้าน

เด็กสมุทร ซีซีทีวี ซีสเท็ม โซลูชั่น

แก้วมณี เมทัล บจก.

ช่างไทย สุขุมวิท

คาเมร่า ซิตี้ ร้าน

ทีเอ็มวี อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.

ขวานทอง ฟิทติ้งช์ บจก.

ซี เพอร์เฟค คอนสตรัคชั่น บจก.

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
587,589,589/7-9 ถ.รามอินทรา
คันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2947-5584
Fax..........................................................สาขาสามย่าน 198 อาคารยูเซ็นเตอร์
ซอยจุฬาซอย 42 ถ.พระราม 4 แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2611-9616
Fax..........................................................-

147/21 ม. 1 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2755-7577
Fax...................................0-2755-7892
200/94 ม. 8 ซอยพหลโยธิน 84
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2531-2949
Fax...................................0-2532-4662

คาเมร่า เวิลด์ ร้าน

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) บจก.

ชัยศิลป์ ห้องภาพ

โฟโต้ โซลูชั่นส์ บจก.

393 ซอย 19 ถ.เจริญกรุง
แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2223-0681-3
Fax..........................................................43/16 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2427-8970
Fax..........................................................-

388 อาคารเอสพี ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2270-6000
Fax...............................0-2270-6006-7

ซีดคาเมรา ร้าน

ไทย ไอพี คาเมร่า บจก.
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ก่อสร้าง ผู้รับเหมา
Contractor

2/76 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
Tel.................................08-4453-8881
Fax...................................0-2540-0018

ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ บจก.

288/18 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2970-3080-3
Fax...................................0-2970-3228

Tel....................................0-2105-4141
Fax...................................0-2643-9980

โฟโต้ ไทยแลนด์ บจก.

69/21 หมู่ 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2953-5536
Fax..........................................................-

100/8 หมู่ 2 ถ.คลองมะเดื่อ
ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel................................0-3447-6071-3
Fax...................................0-3484-8787

62/3 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ
2 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel.................................09-1069-5490
Fax...................................0-2578-0309

51/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ซิวส์ แอนด์ ซัน บจก.

942/37 ชาญอิสระทาวเวอร์
ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2632-8433-4
Fax...................................0-2632-8288

250 ซอยเทเวศร์ 3 ถ.กรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2282-2817
Fax...................................0-2282-2818

444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2620-9509
Fax...................................0-2611-4995
1 ซอยจันทร์16 แยก 18-3
ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
Tel....................................0-2286-7901
Fax...................................0-2643-9980
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ก่อสร้าง ผู้รับเหมา-ก่อสร้าง พิมพ์เขียว แบบแปลน

เพจเจส

ก่อสร้าง พิมพ์เขียว
แบบแปลน
Blueprint and Drawing plan
กรุงเทพบริการ

4-6 ถ.สี่แยกสามย่าน
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม.. 10500
Tel....................................0-2235-1226
Fax...................................0-2633-1046

ปัญจมิตรบริการ

7-8 ถ.ศิริพงษ์ แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2225-1512
Fax...................................0-2221-8555

พีซีซี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ หจก.

858 ถ.แยกเหม่งจ๋าย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2274-4702-4
Fax...................................0-2274-3469

ก๊อปปี๊ สเตชัน่ แอนด์ ซัพพลาย บจก ลาดพร้าว พิมพ์เขียว
429 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม..
10600
Tel....................................0-2863-0624
Fax..........................................................-

591/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2512-3262-3
Fax..........................................................-

วัน ทู อะซิสท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง วางระบบไฟฟ้า
ประปา
Tel : 0-2328-0786
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เอส อาร์ ที กรุ๊ป บจก.

ก้าวหน้า ร้าน

วินโดว์ส พริ้นท์ บจก.

วันชัยรวมช่าง 2518 บจก.
รับเหมาเทพื้นถนน เทพื้นคอนกรีต
Tel : 08-1854-5001
ดูภาพโฆษณาไดในหน้านี้

อนันต์ภพ หจก.

ด็อกคิวเซิร์ฟพริ้นแอนด์สแกน

พีซีซี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ หจก.

17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-7288
Fax................................09-0645-6616
53/1742 หมู่บ้านพฤกษา 20
ซอยลำ�ลูกกา ซอย11/14 ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2987-3060
Fax...................................0-2023-4553

เหล็กอิตาลี เหล็กงาม ดีไซน์ บจก. ออลกรีน บจก.
82 ถ.บางชัน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

729/132 ซอยลาดพร้าว 101
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2370-1793
Fax...................................0-2731-5398

Tel.................................08-9451-6745
Fax..........................................................-

629/31 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กทม.. 10700
Tel....................................0-2424-2423
Fax..........................................................5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

Tel....................................0-2642-0773
Fax..........................................................-

บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.
บริการถ่าย ปริ้นงาน ถ่ายแบบแปลน
Tel : 0-2319-1133
ดูภาพโฆษณาได้ ในหน้านี้

6 หมู่ 1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2373-6625
Fax...................................0-2729-3101
858 ถ.แยกเหม่งจ๋าย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2274-4702-4
Fax...................................0-2274-3469

ลาดพร้าว พิมพ์เขียว

591/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2512-3262-3
Fax..........................................................-

อริสา วิศวกรรม ดีไซน์

อานนท์ การช่าง

บลูพรินท์เซนเตอร์

วินโดว์ส พริ้นท์ บจก.

อรุณภัทร เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ

อาร์ค11 ดีไซน์ บจก.

บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส บจก.

เวลโกรว์ซิสเต็ม บจก.

เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ บจก.

บางปูอ๊อฟเซท

เวิลด์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ บจก.

2/4 หมู่ 5 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-9678-8282
Fax..........................................................271/809 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

153/220 หมู่ 5 ซอยมังกร
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1308-1292
Fax.........................................................41/173 หมู่บ้านมั่งมีแสนสุข ซอย 2
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................08-1828-6361
Fax...................................0-2802-4474

Tel....................................0-3833-7580
Fax...................................0-3833-7581

อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี บจก.

126/229 หมู่ 2 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel.................................08-7781-1103
Fax...................................0-2997-3845
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2/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230

Tel.................................08-1935-8520
Fax...................................0-2949-4530

1091/121-2 ซอย 33 ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
Tel................................0-2253-0073-4
Fax..........................................................2308/9-10 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2940-0999
Fax...................................0-2940-0131
445/16 หมู่ 4 ถ.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2324-3712
Fax..........................................................-

6 หมู่ 1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2373-6625
Fax...................................0-2729-3101
53/99 หมู่ 1 ซอยหมู่บ้านพรทิพย์
ถ.หลวงแพ่ง ต.ศีรษะจรเข้น้อย
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-0926
Fax..........................................................292-294/1 ถ.พหลโยธิน 4
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2278-3232
Fax..........................................................-
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ก่อสร้าง พิมพ์เขียว แบบแปลน - ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
ศูนย์บริการถ่ายแบบเอกชัยพิมพ์เขียว เค เอ็น ซี เซฟตี้กลาส บจก.
72/182 หมู่ 6 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2898-1283
Fax...................................0-2416-9193

สี่พระยาพิมพ์แบบ

93 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2237-2824
Fax..........................................................-

สุริวงศ์พิมพ์แบบ

194/13 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขต
บางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2235-2634
Fax..........................................................-

หลักสี่สแควร์ก๊อปปี้ บจก.

76/17 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2521-6675-7
Fax...................................0-2521-0083

เอเซีย ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

436 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2258-2034
Fax...................................0-2663-4091

แอล พี กรุ๊ป

591/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2512-3262-3
Fax..........................................................-

โอ เอ บลูพรินต์เซอร์วิส ร้าน

2289 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2318-2669
Fax...................................0-2718-7051

8/8 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2156-9621-3
Fax...............................0-2156-9624-5

เกียรติทวีค้าไม้ บจก.

412,416 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10230
Tel....................................0-2510-9977
Fax...................................0-2943-7286

โกลด์สตีลเทรดดิ้ง บจก.

722,724 ซอย 60 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2417-1970
Fax..........................................................-

ควิกโคท โปรดักส์ บจก.

184 หมู่ 7 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2408-9888
Fax...................................0-2408-9888

คอนแทรคเตอร์ ช๊อป บจก.

17/67 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2757-6889
Fax...................................0-2757-6889

40

ท่าทรายโชคประสาน บจก.

เพจเจส

บุญทองแสง หจก.

5 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

220 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel................................0-2737-3827-8
Fax...................................0-2360-6121

Tel....................................0-2221-0398
Fax...................................0-2223-5721

เครื่องก่อสร้าง (1983) บจก.

ทีพีไอ โพลีน บมจ.

เบสท์ ฮาร์ดแวร์- แอร์ ทูลส์

จิวเวลรี่ ปลาสเตอร์ บจก.

เทียน ฮก เฮง หจก.

ปฐมนครพาณิชยการ (1993) บจก.

325, 327, 329 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2521-2692
Fax...................................0-2521-5086
322/5-6 อาคารสุรวงศ์ วัฒนาคาร
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2267-1177
Fax..........................................................-

เจ พาเนล ผนังประหยัดพลังงาน
55 ซอยรามคำ�แหง 123 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel....................................0-2376-3320
Fax..........................................................-

26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2285-5090
Fax...................................0-2213-1035
81 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2328-7249
Fax...................................0-2328-7249

ไทยเจริญค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

45/11-2 หมู่ 4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel...............................0-2884-1381-3
Fax...................................0-2884-1384

2729 ถ.ลาดพร้าว 99 แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel..................................08-6397-4044
Fax...................................0-2514-3048
51/9 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2917-1222
Fax...................................0-2917-2151

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

56 ซอยทวีวัฒนา ถ.กาญจนาภิเษก
30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.............................0-2119-0855-69
Fax...................................0-2119-0850

เจวี แมททีเรียลส์ หจก.

ไทยพลาสวู้ด บจก.

ปักหลักเสาโรมันบัวปูนปั้น

ชัยเดโช บจก.

ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ บจก.

พรวัฒนา พี นุกูร บจก.

ธนาคูณกรุงเทพ (2001) บจก.

พรวัสดุก่อสร้าง

241/5 ซอยอนามัยงามเจริญ 33
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel..................................08-3059-9515
Fax...................................0-2712-9238
89/226 ถ.เทียนทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2462-0535
Fax...................................0-2464-5887

ชาลี ซีเมนต์บล็อค (1133) บจก.

41/21 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2533-3232
Fax...................................0-2533-3232

ชาลี ซีเมนต์บล็อค (1133) บจก.

ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
Construction materials

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

41/21 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2533-3232
Fax...................................0-2533-3232

เซ็นเตอร์เวฟ บจก.

2250/43, 96-97 ถ.เจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.
10120
Tel....................................0-2291-8038
Fax...................................0-2688-2027

เซส เซลลูลาร์ บจก.

1414/5 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2429-5138
Fax...................................0-2429-5139

ณรงค์ชัย สตีล หจก.

45/1 หมู่ 4 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2584-2095
Fax...................................0-2584-4708

ดี วัสดุ บจก.

333/92 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2571-0821
Fax..........................................................-

อาคาร เค เอ็ม ริเวอร์ไซด์
ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2291-9595
Fax...................................0-2291-9570
1213/346 หมู่บ้านศรีวราทาวน์อิน
ทาวน์ ซ. 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2934-4208
Fax...................................0-2934-4206
33/21-22 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี 73
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2887-7200-9
Fax...................................0-2448-6350

ธนาพล ค้าเหล็ก

218/1 ถ.กาญจนาภิเษกคู่ขนาน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2170-8088
Fax..........................................................2443 หมู่ 8 ซอย 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2538-2884-5
Fax...................................0-2538-9164
22/12 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2543-8618
Fax..........................................................-

เพิ่มผลวัสดุภัณฑ์ ร้าน

123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2864-9082
Fax...................................0-2864-9082

นิชชาพาณิชย์

843 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2906-7949
Fax...................................0-2915-8187

โนโวคอน บจก.

18/55 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2399-5250-1
Fax...................................0-2747-0699

21/9 หมู่ 18 ถ.กระทุ่มราย
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel....................................0-2543-2471
Fax..........................................................-

ภัทร สตีลเซ็นเตอร์ หจก.

60/427-8 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/0
ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-4820
Fax...................................0-2417-0959

แม็ค เอช แอนด์ เอช(ประเทศไทย)
7/37-8 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2449-5667
Fax...................................0-2449-5694

บ้านสวนรวมซีเมนต์

ยิ่งเจริญวัสดุก่อสร้าง 1968 บจก.

บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ บจก.

ยูนิเวอร์แซล โฮม เซ็นเตอร์ บจก.

94/12 หมู่ 11 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2439-4767
Fax...................................0-2439-4768
988-990-992-994-998
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2281-4340
Fax..........................................................-

51/8-10 หมู่ 10 ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-3570-3
Fax...................................0-2899-1616
1/2 ซอยเอกชัย 101 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel.............................0-2415-7909-10
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง

เพจเจส

รวมโชค พานิช หจก.

82/2 ถ.พระยาสุเรนทร์คลองสามวา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-1803
Fax..........................................................-

รวมซีเมนต์ หจก.

3/9 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

ส เจริญชัยซีเมนต์บล็อก บจก.

201/20 หมู่ 6 ถ.สายไหม แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2531-4545
Fax...................................0-2990-4065

ส รัตนไพศาล บจก.

383/138 ถ.จักรพรรดิพงษ์
แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-6669
Fax...................................0-2225-7796

Tel................................0-2294-8235-6
Fax...................................0-2294-8114

รวมพร้อมภัณฑ์ บจก.

89 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2410-8143
Fax..........................................................-

รุ่งเจริญถาวรเทรดดิ้ง หจก.
13/1 หมู่ 7 ถ.ลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530

ส สินอนันต์ 2003

38/4 หมู่ 1 ถ.เลียบวารี
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel................................0-2989-6500-1
Fax...................................0-2989-6768

สิทธิกิติ์ วัสดุก่อสร้าง บจก.

144 ซอยสหมิตร ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2236-8775-8
Fax...................................0-2233-1139

Tel....................................0-2988-5115
Fax...................................0-2988-5388

ลีบีส (ไทยแลนด์) หจก.

88 ซอยทองหล่อ 25
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel.................................08-1902-9582
Fax...................................0-2712-6393

วงศ์นรินทร์ โฮมเอ็กซ์เพรส

240 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2539-6770-1
Fax...............................0-2932-4441-2

ว สุวรรณ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

279/104 ซอยเพชรเกษม 68
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2497-6337
Fax...................................0-2497-6338

วังน้อยธนาภัณฑ์

310-310/1 หมู่ 7 ตลาดวังน้อย ต.ลำ�
ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel....................................0-3521-4341
Fax...................................0-3521-4846

วัสดุภัณฑ์คอนกรีต บจก.

8/35 หมู่ 18 หมู่บ้าน ป.ผาสุข
ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2885-7425-9
Fax..........................................................-

วิเชียรค้าวัสดุก่อสร้าง ร้าน

939-40 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220

สินพัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.
199/17 หมู่ 3 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel................................0-3834-0207-9
Fax..........................................................-

สุรัตน์ โลหะกิจ

873/10 ซอยธนาคารกรุงเทพ
ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-1445
Fax...................................0-3481-0441

เสรี ซิสเต็ม บจก.

557 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2100-4677
Fax...................................0-2464-9316

แสงดีบางโพ

65/3-4 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel....................................0-2912-6126
Fax..........................................................-

แสงทองโฮมมาร์ท บจก.

121,123 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2360-9444
Fax..........................................................-

แสงไพศาลเซลส์ หจก.

1040/44 ถ.สุขุมวิท 44/2 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

Tel....................................0-2510-4435
Fax...................................0-2945-7942

ศ ศ กังวาน บจก.

398 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10230

Tel....................................0-2392-4887
Fax..........................................................-

ออร์ เจริญทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง

268/2 ถ.เลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2183-0356
Fax...................................0-2183-0357

Tel..................................09-9047-3299
Fax...................................0-2943-5083

ศรีจิตวัสดุภัณฑ์ บจก.

68/88 ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220

เอกวัฒนาค้าไม้ บจก.

Tel....................................0-2531-5312
Fax...................................0-2531-5313

www.ThailandPocketPages.com

94/6 หมู่ 7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2925-6185
Fax...................................0-2925-5080

เอ็มคอน อินเตอร์เทรด บจก.

อริสา วิศวกรรม ดีไซน์

แตนดาร์ด คอมเมอร์เชี่ยล

อรุณภัทร เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ

41 ซอย 33 ถ.เจริญนคร
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2860-2152
Fax...................................0-2860-2041
11/101 หมู่ 2 ต.หนองรี อ.เมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel....................................0-3814-8227
Fax...................................0-3814-8228

สยามพัฒนาค้าไม้ บจก.

1 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ดีลัง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
Tel................................0-3643-6482-3
Fax..........................................................-

หัวทะเล (สุนทรค้าไม้) บจก.

260 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-4585
Fax...................................0-4425-4399

หินกองวัสดุก่อสร้าง

1/8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน
ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี
18230
Tel.............................0-3638-9248-33
Fax...................................0-3638-9431

เหรียญไทยกรุ๊ป บจก.

456 หมู่ 23 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4323-5492
Fax...................................0-4323-5493

อนุสรณ์คอนกรีต หจก.

9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7621-2100
Fax...................................0-7622-6128

อยู่เจริญวัสดุภัณฑ์ หจก.

223/2-3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4222-1518
Fax...................................0-4224-0625

อาร์ เอ็ม ซี อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

15/1-3 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3481-3972-9
Fax...................................0-3481-3774

2/4 หมู่ 5 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-9678-8282
Fax..........................................................271/809 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3833-7580
Fax...................................0-3833-7581

อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี บจก.

126/229 หมู่ 2 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel.................................08-7781-1103
Fax...................................0-2997-3845

เอี่ยมเส็ง 2003 บจก.

456/1 หมู่ 2 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Tel....................................0-4331-1492
Fax...................................0-4331-2092

โอ ท่าทรายภูเก็ต

131/50 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
Tel.................................08-1956-7565
Fax..........................................................-

ไอคิว โมเดิร์นเทรด บจก.

ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
32000
Tel....................................0-4451-9146
Fax..........................................................-

ฮาร์ดแวร์เฮาส์ อยุธยา บจก.

110/1 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ต.คานหาม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel................................0-3590-2290-3
Fax...................................0-3590-2289

เฮียงเจริญสุขภัณฑ์ หจก.

66/3-5 ถ.ธานี ต.ในเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel....................................0-4461-1446
Fax...................................0-4461-1483

เฮียเป็ด รุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง

55/6 หมู่ 2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
Tel.................................08-5109-0916
Fax.........................................................-

อินโนวอล บจก.

โฮมแมททีเรียล บจก.

เอกชัยวัสดุก่อสร้าง บจก.

โฮมวัสดุก่อสร้าง (2005) ปราสาท

5/2 หมู่ 1 ถ.บรมไตรโลกนารถ
ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
Tel.................................09-2659-9832
Fax..........................................................499 หมู่ 12 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
Tel................................0-4428-4428-9
Fax...................................0-4428-4430

เอกวัฒนาค้าไม้ บจก.

94/6 หมู่ 7 ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2925-6185
Fax...................................0-2925-5080

70/2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel................................0-2958-7976-8
Fax...................................0-2958-7975
392-395 หมู่ 2
ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
Tel................................0-4453-2410-2
Fax...................................0-4453-2413

โฮมวัสดุก่อสร้าง (2005) ปราสาท

392-395 หมู่ 2
ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
Tel................................0-4453-2410-2
Fax...................................0-4453-2413
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ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง - กันสาดอลูมิเนียม และผ้าใบ
อาร์ค11 ดีไซน์ บจก.

41/173 หมู่บ้านมั่งมีแสนสุข ซอย
2 แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel.................................08-1828-6361
Fax...................................0-2802-4474

เอ ดี เอส แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

888/252-254 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2750-4512
Fax...................................0-2750-6824

ซับแทรค (95) หจก.

28/1 หมู่ 17 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 1215
Tel....................................0-2569-1904
Fax..........................................................-

ซาทิพรูฟ บจก.

435/255 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2461-6458
Fax..........................................................-

เอกวิทย์ ดีคอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย ซีเมนต์ทีม บจก.
1/2 หมู่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

Tel....................................0-3490-0778
Fax...................................0-3490-0779

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.

85/1444 ซอยประชาอุทิศ 79
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.................................09-4514-2451
Fax...................................0-2819-0478

1239 ซอย 47/3 ถ.เจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2234-6727
Fax..........................................................-

ซีโร่ลีก บจก.

3/263-4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel................................0-2543-5260-3
Fax...................................0-2543-5194

เอ็นเอสทีแอนด์วี เข็มเจาะ บจก.

ซีลไวส์ บจก.

เอส พี กบินทร์บุรี คอนสตรัคชั่น

ดับบลิว พี ซัพพลาย บจก.

458/314 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel.................................08-6077-2452
Fax...................................0-2489-1260
140 หมู่ 3 ถ.บ้านนา ต.บ้านนา
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Tel.................................09-1590-9942
Fax..........................................................-

กันรั่วกันซึม และวัสดุอุปกรณ์
Waterproofing and
Materials

77/1 หมู่ 6 ซอย 38 ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2968-6878
Fax...................................0-2968-6877
1357 หมู่บ้านเสนาวิลล่า
ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2375-5147-8
Fax.......................................................

ซับแทรค (95) หจก.

28/1 หมู่ 17 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 1215
Tel....................................0-2569-1904
Fax..........................................................-

กวางเวินอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ซาทิพรูฟ บจก.
36/11 หมู่ 2 ซอยจัดสรรทร
ถ.สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2726-7279
Fax...................................0-2328-0369

435/255 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2461-6458
Fax..........................................................-

เค เค วาย ซีลแลนท์ (ประเทศไทย) ซีเมนต์ทีม บจก.
แผนกสโตร์ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel................................0-2726-7611-2
Fax..........................................................-

เคมก้า กรุ๊ป บจก.

160 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel................................0-2910-2462-4
Fax..........................................................-

จอห์นเครน (ประเทศไทย) บจก.

9/311,317 ถ.รามคำ�แหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2717-4507
Fax...................................0-2719-9892

ชอเฮงเส็ง บจก.

1350-2 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2222-0771
Fax..........................................................-
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1239 ซอย 47/3 ถ.เจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2234-6727
Fax..........................................................-

ซีโร่ลีก บจก.

3/263-4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel................................0-2543-5260-3
Fax...................................0-2543-5194

ซีลไวส์ บจก.

77/1 หมู่ 6 ซอย 38 ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2968-6878
Fax...................................0-2968-6877

ดับบลิว พี ซัพพลาย บจก.

1357 หมู่บ้านเสนาวิลล่า
ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2375-5147-8
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ดี กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

79/567 หมู่ 8 หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย
2 ถ.รามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel.............................0-2728-0048-50
Fax............................0-2728-0048-50

ดีมาร์ค เทรดดิ้ง บจก.

เพจเจส

เกรียงชัย โลหะกิจ

314/25-27 ถ.สรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2566-2268
Fax...................................0-2566-2623

64,66 ถ.ประชาอุทิศ 17 แขวง
เกื้อการช่าง ร้าน
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
256/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่าง
10140
หล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel................................0-2870-9151-2
Tel....................................0-2864-5152
Fax...................................0-2870-8112
Fax..........................................................-

เดอะเปอร์เฟคท์ซลิ แอนด์เซอร์วสิ เซส คลาสสิค โฮม เดคอเรชั่น หจก.
135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205
ทาวเวอร์ 2 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก
ดินแดง กทม. 10400
Tel................................0-2692-4405-7
Fax..........................................................-

ดี กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

79/567 หมู่ 8 หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย
2 ถ.รามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel.............................0-2728-0048-50
Fax............................0-2728-0048-50

136/25 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 20-22 แขวง
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2416-1398
Fax...................................0-2416-1398

คิมเจริญการช่าง

986/38 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel................................0-2294-2577-8
Fax...................................0-2294-2578

เค ที พี การผ้าใบ

กันสาดอลูมิเนียม และผ้าใบ
Aluminum awning
and Canvas

46/39 หมู่ 5 ถ.สวนผัก ซอย 4
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel.................................08-9211-9018
Fax..........................................................-

ก เจริญกันสาด หจก.

440/12-3 ถ.ประชาอุทิศ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
10140
Tel....................................0-2427-9982
Fax..........................................................-

จิระศักดิ์การช่าง

951 ซอยประชาอุทิศ 1 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2277-4550
Fax..........................................................-

กระจก เอส บี อลูมนิ มั แอนด์ กลาส เจริญทอง ผ้าใบกันสาด
72 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230

8/9 หมู่ 1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220

Tel................................0-2514-3141-2
Fax...................................0-2514-3045

Tel....................................0-2992-8275
Fax...................................0-2992-8275

กรุงสยามดีไซน์กันสาด

1/560 ซอยโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2538-3600
Fax..........................................................-

เจเอ็ม กันสาดผ้าใบ ร้าน

110/553 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า แขวง
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel.................................08-9276-4814
Fax..........................................................-

กันสาดดีไลท์ จินเฮงการช่าง หจก. ฉัตรชัย อลูมิเนียม บจก.
1182 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250

35/50-1 หมู่ 7 ถ.ร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel................................0-2331-6953-5
Fax...................................0-2331-6954

Tel....................................0-2543-8351
Fax...................................0-2543-8570

กันสาดเรนโบว์ ห้าง

ชัยอัลลอยผ้าใบอลูมิเนียม หจก.

กันสาดอลูมิเนียม เซ็นเตอร์ ห้าง

โชคอำ�นวยผ้าใบ

1408/7-8 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2939-2105-7
Fax...................................0-2939-2556
44/52-53 ถ.งามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

38 ซอย รร คลองลำ�เจียก ถ.ประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2508-0484
Fax...................................0-2508-0501
10/356 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

Tel....................................0-2589-2731
Fax...................................0-2575-0871

Tel.................................08-1791-4034
Fax..........................................................-

กันสาดอลูมเิ นียม เลีย่ งฮะฮวด ห้าง ซินเฮงโลหะกิจ ร้าน
671/1-2 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel....................................0-2511-2706
Fax...................................0-2513-8147

15/216 หมู่ 11 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2944-4518-9
Fax...................................0-2509-8729
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

กันสาดอลูมิเนียม และผ้าใบ - กาว และผลิตภัณฑ์ยึดติด

เพจเจส

ดี เจ ผ้าใบ กันสาด

110/23 ซอย 21 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel.................................08-6069-2742
Fax..........................................................-

ดี พี ดี ไทยเมทัลชีท บจก.

30/4 หมู่ 4 ถ.บรมราชนนี
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel.................................08-1499-7982
Fax..........................................................-

ถวิล การช่าง

33/23 หมู่ 9 ถ.มิตรไมตรี
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel....................................0-2989-6490
Fax..........................................................-

ผ้าใบ วรวุฒิ

110/19 ซอย 21 โซน 11 ถ.เคหะร่ม
เกล้า เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-1052-0138
Fax..........................................................-

ผาเมืองเจริญทรัพย์

161 หมู่ 1 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
Tel..................................08-1485-4606
Fax..........................................................-

พรทวี กันสาด ร้าน

121/188 กม 9 ถ.รามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2509-2400-1
Fax...................................0-2509-2400

รุ่งทวีการช่าง ร้าน

71/7-8 หมู่ 12 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2888-0360-1
Fax...................................0-2888-1850

แสงเจริญผ้าใบ ร้าน

205 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2276-1406
Fax...................................0-2691-0870

รุ่งแสงกันสาดอลูมิเนียม

แสงทองผ้าใบ บจก.

ลือนามกันสาด

โสภิณเอ็นจิเนียริ่ง

7/24-25 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2953-0451
Fax..........................................................310/942 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2566-3832
Fax...................................0-2566-1714

467/1 ซอยเทพลีลา ถ.รามคำ�แหง
39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2318-7151-4
Fax...................................0-2318-7155
44 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-1921-4803
Fax...................................0-2328-8647

ไทยนำ�กันสาด ร้าน

พรประเสริฐผ้าใบ

เลี่ยงฮะฮวด หจก.

อัมพรการผ้าใบ

ไทสากลการช่าง

พรพรหม กันสาด

วีระการช่าง ร้าน

อาร์ พี กันสาด หจก.

38/56 หมู่ 12 ซอย 81 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2811-2830
Fax..........................................................139/115 ถ.เคหะร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

126/1105 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120
Tel.................................08-1309-4495
Fax..........................................................10/10 ถ.ลาดปลาเค้า 73 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

Tel....................................0-2883-7373
Fax..........................................................-

นเรศ ทวีทรัพย์ หจก.

99/5 หมู่ 2 ถ.ทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

Tel....................................0-2971-7336
Fax..........................................................-

พูนสุข สแตนดาร์ด หจก.

675, 677 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-2889-0933
Fax...................................0-2889-0429

Tel....................................0-2393-0122
Fax...................................0-2746-6465

991,993 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2320-0831
Fax..........................................................36/348 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-9488-2016
Fax..........................................................-

ศักดิ์เจริญผ้าใบ ร้าน

24/19 ถ.เพชรเกษม 48 แยก 20
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel.................................08-6239-6210
Fax..........................................................-

บิ๊กเบียร์ กันสาด

เพชรเกษมงานหลังคา

บี พี บุญนำ�พา รุ่งเรือง บจก.

โพลี ไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ส เลียงฮะฮวด ร้าน

1/51 หมู่ 1 ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2991-9465
Fax..........................................................9/1 หมู่ 5 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

79/13 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม 48
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2457-6095
Fax..........................................................66/29 ถ.เกษตร-นวมินทร์ตัดใหม่
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-6017
Fax..........................................................-

Tel.............................0-2441-3055-60
Fax...................................0-2888-7055

บุญช่วยการช่าง

586 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160

4/754 ถ.สะแกงาม 7 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

112/175 ซอย 20 ถ.เอกชัย แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-2016
Fax..........................................................97/1,97/5-6 ถ.ราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel................................0-2642-4922-3
Fax...................................0-2245-9018

ไพลิน อลูนนิ มั แอนด์ สแตนเลส สตีล สาดส่องแสง บจก.
271 ซอย 39 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-3632
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2865-3447
Fax...................................0-2865-4286

บุญมีผ้าใบ

ศิลป์เจริญ ร้าน

ม รุ่งเจริญกันสาด ร้าน

426 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700

Tel.................................08-8016-6686
Fax...................................0-2897-1277

Tel.................................08-3979-4994
Fax...................................0-2192-0767

3 หมู่ 13 ซอยสตรีวิทยา 2
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2539-4647-8
Fax...................................0-2539-4800

ประเสริฐผ้าใบ ร้าน

เมืองทองผ้าใบ ร้าน

เสรี กันสาด ผ้าใบ ห้าง
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549 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2392-4466
Fax...................................0-2713-2882

กาว และผลิตภัณฑ์ยึดติด
Glue and Adhesive
กาวไทย บจก.

278 กม 34 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2710-6161-3
Fax..........................................................-

คาสโก้แอดฮีสีฟส์ บจก.

9/8 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-4563-5
Fax...................................0-2516-4566

เค คอสมิค บจก.

182/1-4 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2321-8731-6
Fax...................................0-2321-8740

Tel................................0-2945-4134-5
Fax..........................................................-

สุรศักดิก์ นั สาดอลูมเิ นียม-ผ้าใบ ห้าง

202/144 หมู่ 4 ซอย 27 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel.................................08-3912-9080
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2321-5513
Fax..........................................................-

645 ถ.รามอินทรา 43 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230

มิเกล รุ่งเรืองการผ้าใบ

201/1467 เคหะร่มเกล้าหลังคา
แดง ซอย 23 แขวงคลองสองต้น
นุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................09-8496-1604
Fax..........................................................-

246 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

สุรศักดิ์ ห้างผ้าใบ

ประยงค์ โลหะกิจ ร้าน

50/733 ซอย 105 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2398-7131
Fax..........................................................-

72/27 หมู่ 8 ถ.สังคมสงเคราะห์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2539-9500
Fax...................................0-2539-3331

89/18-9 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2703-2455-6
Fax...................................0-2388-0565
492 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2398-2383
Fax...................................0-2398-2638
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กาว และผลิตภัณฑ์ยึดติด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เคมเม็กซ์ เอเซีย บจก.

ดับเบิล้ ยู เอ็น แมนนูเฟคเชอริง บจก. พีเอ็มซี มิลเลนเนียม บจก.

เอเชีย เซมเมดายม์ บจก.

เงินมาธุรกิจ บจก.

ดีลักซ์ เอเชีย แอดฮีแล้นท์ บจก.

เอ็น เอส เค แอ๊ดอีซีพว์ บจก.

1, 5 ถ.บางบอน 5 สายเดิม
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2878-7999
Fax...............................0-2878-7980-1
177/7 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2943-6661
Fax...................................0-2519-5514

เจวี แมททีเรียลส์ หจก.

241/5 ซอยอนามัยงามเจริญ 33
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel.................................08-3059-9515
Fax...................................0-2712-9238

ชัยภัณฑ์อนิ เตอร์เนชัน่ แนลเทรดดิง้
1242 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กทม. 10330

Tel....................................0-2214-2008
Fax...................................0-2215-5685

ชัยวัฒน์กาวยาง อุตสาหกรรม หจก.

2 ซอย 10 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2421-9656
Fax..........................................................-

ซันนิค เคมีคอล บจก.

สนง ใหญ่ 8/28 หมู่ 6 ซอยวัชรพล
ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2949-8299
Fax...................................0-2949-8299

ซิสโก้ เทรด บจก.

790 ซอย 101/1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2375-1022-4
Fax...................................0-2375-1019

2 ซอย 2 ถ.บางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-4848
Fax...................................0-2894-8781
82 ซอยวชิรธรรมสาธิต 24 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................09-9194-4464
Fax..........................................................-

โตไซ-ทสึ โช แมททีเรียล
(ประเทศไทย) บจก.
จำ�หน่ายซิลิโคน กาวเคมี กาวยาแนว
โพลียูริเทน
Tel : 0-2726-7705-6
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 5
ไทย ไอโซนอล บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย กาวโพลียูริเทน กาว
โฟมโพลียูริเทน
Tel : 0-3487-7025-6
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 43

17/4 หมู่ 10 ถ.วงแหวนตะวันตกต.
คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel................................0-2159-6323-5
Fax...................................0-2159-6326

โพลิเมอร์ อินเด็กซ์ บจก.

364/15 อาคารรอยัลไนน์เรสซิเด้นท์
ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2719-7500-5
Fax...............................0-2719-7500-5

ไพร์ม บิสซิเนส บจก.

Tel....................................0-2720-3700
Fax..........................................................-

ธรรมสิทธิ์พานิช บจก.

21-3 ซอยพระยาดำ�รงค์ ถ.พระราม
4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2633-0371-6
Fax...............................0-2633-0377-9

138/166 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3441-3801
Fax...................................0-3441-3802

เอ็ม วาย ซี เอ็นเตอร์ ไพรซ์ หจก.

888/8 หมู่ 19 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

69/737 หมู่ 6 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel................................0-2174-7227-8
Fax...................................0-2174-7229

ฟิกส์เวลล์ บจก.

150/11-15 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2385-5519-20
Fax...................................0-2385-5801

ฟูเวย์ ไท เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

888/25 หมู่บ้านกลางเมือง
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2347-6279
Fax...................................0-2347-6197

ไทยซีลคี อน แอ็ดฮีซฟี เคมีคอล บจก. มิตตผล หจก.
39/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

1717-23 ถ.อ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2331-7301-9
Fax...................................0-2331-7300

14/145 หมู่ 8 ซอย 36/3 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2893-5162
Fax..........................................................-

ยูนิคอร์ป บจก.

5/15 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-7900
Fax...................................0-2738-7909

Tel.............................0-2152-7059-60
Fax...................................0-2412-3238

เอส เค แอ็ดฮีซีฟว์ บจก.

219/1 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2321-8390-1
Fax...................................0-2322-1212

เอส วี พี การค้า หจก.

245 หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ซอยบางแค 1
ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2802-5090
Fax..........................................................-

อัลฟ่า ยูนิเทรด บจก.

71/2 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2433-1705
Fax..........................................................-

อินเตอร์บอนด์ ซี แอนด์ พี หจก.
31/3 หมู่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง
ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

Tel.................................08-1577-9768
Fax...................................0-3736-2434

ซีลิค คอร์พ บจก.

นอร์พ เอนจิเนียริ่ง บจก.

ลีบีส (ไทยแลนด์) หจก.

เอช บี ฟูลเลอร์ (ประเทศไทย)

เซ็นติพ้อยท์ บจก.

บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

วิลักษณานนท์ บจก.

เอเชีย เซมเมดายม์ บจก.

เบสแทค เคมิคอล บจก.

วิสดอมไทย บจก.

เอแทค เคมีคัล บจก.

270 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2807-3347-9
Fax...................................0-2807-9452
1 ถ.พะเนียง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2282-9933
Fax...................................0-2281-3731

เซเว่นพลัสอินเตอร์เทรด บจก.

427/167 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2426-4528-9
Fax...................................0-2426-4399

แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ บจก.

อาคารมหานครยิปซั่ม ถ.ศรีอยุธยา
แขวงถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2245-8777
Fax............................0-2245-7425-30

150/11 กม 10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2759-4457
Fax..........................................................945 ซอยพัฒนาการ29 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม.10250
Tel....................................0-2013-5799
Fax...................................0-2319-2350
1399 กม 6 ซ.มหามกุฎ ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-0670-2
Fax...................................0-2385-0156

ปาโก้ มาร์เกตติง้ (ประเทศไทย) บจก.

140/28 หมู่ 12 ถ.นวมินทร์
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2944-8901-2
Fax...................................0-2510-2153

ดันล้อป แอดฮีซีฟส์ (ประเทศไทย) พงศ์เจริญ เคมีคอล บจก.
700/242 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

282/186 หมู่ 10 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-3846-5661-2
Fax...................................0-3846-5663

Tel....................................0-2752-4223
Fax..........................................................-

44

88 ซอยทองหล่อ 25
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel.................................08-1902-9582
Fax...................................0-2712-6393
คลังสินค้า 100/16 ซ.ทรัพย์
ทวี ถ.ปทุม-สามโคก ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel....................................0-2593-1989
Fax...................................0-2593-2474
292 ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม. 10600

1717-23 ถ.อ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2331-7301-9
Fax...................................0-2331-7300
75/1 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-2863-0088
Fax...................................0-2863-0119

เวิลด์ เวิ่ธ บจก.

Tel................................0-2582-3338-9
Fax...................................0-2582-3688

เอ็น เอส เค แอ๊ดอีซีพว์

99/15 หมู่ 13 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

138/166 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel................................0-2752-8081-2
Fax...................................0-2752-8083

สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) บจก.

615 อาคารจิตต์อุทัย ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2375-7442
Fax...................................0-2375-7443

41 ซอย 30 แยก 14
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2328-1244
Fax...................................0-2328-1020

Tel....................................0-3441-3801
Fax...................................0-3441-3802

เอส สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

85/156 หมู่ 3 หมู่บ้านอุบลชาติ 2
ซอย 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2921-8384
Fax...................................xxxxxxxxxxx
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

กาว และผลิตภัณฑ์ยึดติด - กำ�จัดปลวก และแมลง

เพจเจส

แอคมี เคม เทค บจก.

336 หมู่ 4 ซอย วปอ 11 พิเศษ
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-2810-0090-8
Fax...................................0-2810-0089

แอดฮีซีล บจก.

44 ซอย 27 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600

เคมอิน อินคอร์ โปเรชั่น บจก.
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10260

Tel................................0-2712-1130-1
Fax..........................................................-

เคมอิน อินคอร์ โปเรชั่น บจก.

550/126 ซอยโพธิ์ปั้น ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
Tel.............................0-2641-8239-40
Fax..........................................................-

Tel................................0-2877-9935-8
Fax...................................0-2877-9009

ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) บจก.

899 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2709-4466
Fax...............................0-2709-4350-1

เฮงเค็ล (ประเทศไทย) บจก.

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330

แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ บจก.
234 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

Tel....................................0-2741-8800
Fax..........................................................-

จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป บจก.

4590 อาคารจีทีทาวเวอร์ ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2736-9663
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2209-8000
Fax...................................0-2209-8114

เจริญดี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

39/87 ถ.หทัยราษฎร์ 39
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel.................................08-9816-4068
Fax..........................................................-

กำ�จัดปลวก และแมลง
Termite and Pest control

กร แอนด์ วิชญ์ บัก๊ บัสเตอร์ เซอร์วสิ ซี ซี เอส บจก.
85/6 ซอย 79 ถ.รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2943-0720
Fax..........................................................-

กรีนพลัส เซอร์วิส ป้องกันปลวก

302/229 ถ.เลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel.............................0-2136-4949-50
Fax..........................................................-

กรีนพลัสเซอร์วิส บจก.

302/229 หมู่บ้านแลนซีโอ
ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2183-0431
Fax...................................0-2183-0431

1/157 หมู่บ้านเขตขยายใหม่
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2589-2424
Fax...................................0-2591-8111

ซี เอส กรุ๊ป บจก.

35 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบาง
เชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2448-6622
Fax...................................0-2448-7033

ซีพีเอ็ม เอฟโวลูชั่น บจก.

151/2 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2899-3820-2
Fax...................................0-2899-3822

การ์เดียน เอนไวรอนเม้นท์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ กำ�จัดแมลง บจก.
15/1-2 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-9554
Fax..........................................................-

คลินิกปลวก สมุนไพร

30/101 ซอยเสรีไทย 68 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

135/6 หมู่บ้านอดามาส ซอย 31
ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel................................0-2973-1142-3
Fax...................................0-2973-0920

86/284 หมู่ 7 ซอย 28/2 ถ.ท่าข้าม
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2416-1470
Fax...................................0-2415-6916

201/1238 หมู่ 4 ซอย 24 ถ.เคหะร่ม
เกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-5625-1924
Fax..........................................................-

เทมโป-ไทย บจก.

36-36/1 ซอยอุดมสุข 45 ถ.บางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2729-7500-3
Fax...................................0-2746-6803

ไทยสเปเชียล กรุ๊ป บจก.

36/182 ซอยเลียบคลองสอง
30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2906-7268
Fax...................................0-2906-7268

นาโนไวท์ (ประเทศไทย) บจก.

20/535 ซอย 54/1 ถ.พหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................09-8278-7077
Fax..........................................................-

นาโนไวท์ กำ�จัดปลวก

49/429 ถ.หทัยราษฎร์
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2955-2613
Fax..........................................................-

นาโนเฮิร์บ บจก.

24 ถ.รามคำ�แหง 16 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2314-5772
Fax...................................0-2718-7129

นิว ฟริกโก้ (ประเทศไทย) หจก.

882/10 ซอยเสนาสัมพันธ์
ถ.พหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2561-3124
Fax...................................0-2579-9039

7/19 หมู่ 6 ซอยชินเขต
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2954-7899
Fax..........................................................-

ดี เฮิร์บ บจก.

ประเสริฐ บริการ เคมีคอล

31/115 ถ.งามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2589-3290
Fax...................................0-2954-5389

โปรมิเน้นท์ แคร์ เซอร์วิส บจก.

34/14 หมู่ 2 หมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮม
ถ.ทหัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2915-5721-2
Fax...................................0-2915-4488

พรีเมี่ยม แอนตี้ เพสท์ บจก.

26 ซอย 30 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-6555
Fax...................................0-2417-6468

พรีเมียร์ เพสท์คอนโทรล บจก.

888/53 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
สวนหลวงเขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2347-6021-3
Fax...................................0-2347-6023

พี พี คอลโทรล บจก.

111/342 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2807-2085-6
Fax...................................0-2807-2231

พี เอ อี (เทรดดิ้ง) บจก.

255/15-8 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2274-9435-7
Fax..........................................................-

เพลส แทค หจก.

675 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel.................................08-1713-4494
Fax..........................................................-

บั๊ก โซลูชันส์ บจก.

โพรเทค-เพส

บั๊กออฟเพซท์แมนเน็จเม้นท์ บจก.

โพรเทคสพลัส บจก.

3186, 3188 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2959-9999
Fax...................................0-2731-0137
25 ซอย 30/1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2736-3845-6
Fax..........................................................-

ดี ดี เคมีคอล-กำ�จัดปลวก กระทุม่ แบน บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.

Tel....................................0-2918-9954
Fax...................................0-2918-6470

คานาอัน เซอร์วิส บจก.

ทิ จี ร็อค

46 ซอย 40 ถ.โชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2931-5621-3
Fax...................................0-2931-5624

ไบโอ เพสท์คอนโทรล บจก.

126-128 ถ.สว่าง แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2233-2523
Fax...................................0-2633-0046
29/279 ถ.หทัยราษฎร์ 39 แขวงสาม
วาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2957-6791
Fax...................................0-2957-6792

วินส์ ยู - กำ�จัดปลวกรามอินทรา

168/109 ถ.รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel.................................08-1804-1624
Fax..........................................................-

เวล-เบท เพสท์ แมเนจเมนท์

24/255-6 ซอย 37 ถ.วิภาวดี-รังสิต
6/7 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร 6
427 ถ.รามคำ�แหง 43/1 แขวง
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
ซ.สวนสยาม11 แยก 2 ถ.เสรีไทย
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10210
คันนายาว กทม. 10230
10310
Tel................................0-2974-4822-3
Tel................................0-2906-8326-8
Tel................................0-2530-2415-7
Fax...................................0-2974-4824
Fax...................................0-2906-3110
Fax...................................0-2530-2413
เค แอนด์ พี แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ ไดมอนด์ แพลนเนท (ประเทศไทย) ไบโอพลัสแมนเนจเม้นท์ บจก.
ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส บจก.
99/31 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
41/6 ซอยจันทร์กลิ่น ถ.ริมคลอง
212 ซอย 117 ถ.รามอินทรา
18/8 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3
บึงกุ่ม กทม. 10230
บางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10150
10510
กทม. 10170
Tel.................................08-1273-8488
Tel....................................0-2476-2913
Tel................................0-2540-6781-2
Tel................................0-2888-0730-2
ax.............................................................Fax...................................0-2460-1555
Fax...................................0-2540-6780
Fax...................................0-2888-0342

www.ThailandPocketPages.com
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กำ�จัดปลวก และแมลง - กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
สยาม เพสท์ เทค บจก.

204/64 ซอยอนามัยงามเจริญ 31
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2439-3099
Fax...................................0-2439-3098

แอ็กกี้ กำ�จัดแมลง

8/105 ซอยลาดพร้าว 71 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

แกรนด์ ไลท์เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

10 อาคารทอมสัน ซอยอุดมสุข 31
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2361-5621-5
Fax...................................0-2361-2963

เพจเจส

ตั๋วม่วย แซ่เอี้ย สำ�นักงาน

747/7 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

Tel....................................0-2411-1644
Fax..........................................................อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ บจก. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) แก้วสัมฤทธิ์ บ๊อกซิ่ง บจก.
ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย (ประเทศไทย)
83 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
2628,2630 ศูนย์การค้าไดร์ฟอิน
104/50 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 3 ถ.ทุ่ง
88 อาคาร ปาโซ่ ถ.สีลม
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต
มังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
บางกะปิ กทม. 10240
10170
10500
Tel....................................0-2919-2699
Tel....................................0-2743-7777
Tel....................................0-2448-8079
Tel....................................0-2643-1323
Fax...................................0-2919-2399
Fax...................................0-2375-6675
Fax..........................................................Fax..........................................................เอ็กซ์เพิร์ท เพสท์ บจก.
แอนตี้ เพสท์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) คัมปู (ประเทศไทย) บจก.
ทีเอเอฟเอฟ บจก.
1/35 ซอย 1 ถ.นิมิตรใหม่ แขวง
481/528 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
55 ซอยสมานฉันท์-บาร์ โบส ถ.สุขุมวิท
282/8 อาคารทีซีกรีนคอนโดมิเนียม
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
10110
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2914-6536
Tel.................................08-3044-6490
Tel................................0-2713-6552-3
Tel....................................0-2105-3911
Fax..........................................................Fax...................................0-2864-5495
Fax..........................................................Fax..........................................................-

เอ็น เอส กำ�จัดแมลง บจก.

575 หมู่บ้านมิตรภาพ ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2362-9091
Fax...................................0-2362-9096

เอพีเพสท์ คอนโทรล บจก.

48/97 หมู่บ้านบุณฑริก ซอย 5
ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2998-2015
Fax..........................................................-

เอ็ม ดี เฮาส์ บจก.

1412 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 10800
Tel................................0-2588-5361-4
Fax...................................0-2588-5373

เอ็ม แฟคเตอร์ส บจก.

83/158 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel................................0-2954-8605-8
Fax...................................0-2954-8610

Tel....................................0-2539-3708
Fax...................................0-2932-8378

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

แอนตี้ เพสท บจก.

55/265 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2989-4866
Fax..........................................................-

ฮั้นส์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส

142 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร
ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2906-8051
Fax...................................0-2517-5405

โฮม เซอร์วิส กำ�จัดปลวก

จริงไทยอุตสาหกรรม บจก.

นครดาว ร้าน

จันทร์ศิริ บจก.

นักสู้ ไทย ร้าน

127/12 ซอย 27 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-4027
Fax..........................................................50/6 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2381-1932
Fax..........................................................-

100/40-2 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย
4 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel....................................0-2420-3248
Fax..........................................................234 บางแคพลาซ่า ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel..................................08-6663-3527
Fax..........................................................-

เจริญชัยสปอร์ต ร้าน

ไนกี้ (ประเทศไทย) บจก.

เจริญผลสปอร์ต หจก.

บางกอกแอธเลติก บจก.

ซานตา คอร์สแวร์ หจก.

บางกอกแอธเลติก บจก.

กอล์ฟ วัน เฟรนไชส์ สโตร์ บจก.

ซูพเพอะ ฮิท บจก.

ไบรท์สปอร์ต หจก.

กัส สปอร์ต

ดำ�น้ำ�ดอทคอม บจก.

ปิงปอง เฟรนด์ชิป ร้าน

34/45 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
Tel....................................0-7459-2987
Fax..........................................................-

โฮมคลีนิคเซอร์วิส

5/39 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2591-9274
Fax...................................0-2954-6265

เอ็ม เอส ซี เอส (ประเทศไทย)

573/7 ซอยมิตรคาม ถ.สามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
10300
Tel....................................0-2243-2042
Fax..........................................................508 มินิรัชดาคอมเพล็กซ์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2541-4140
Fax...................................0-2541-4141

183 อาคารรัจนาการ ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel.............................0-2676-6100-15
Fax..........................................................611/210-3 ซอยราษฎร์อุทิศ 2
ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2291-4789
Fax..........................................................-

511/529-31 ซอย 37
24 หมู่บ้านเสรี 4 ซอย 5
สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถ.ศรีนครินทร์
กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
แขวงหนองบอน
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เขตสวนหลวง กทม. 10250
เขตประเวศ กทม. 10250
Sports and Equipment
Tel....................................0-2864-5795
Tel................................0-2720-3372-3
Tel....................................0-2721-8818
Fax..........................................................Fax...................................0-2720-3374
Fax..........................................................เอ็ม แอนด์ เอ็ม เพสท์ (ประเทศไทย) กรีน กอฟ มาร์เก็ตติ้ง
ซาฮะสปอร์ต บจก.
บ้านอริยะมงคล
48/104 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสาม
51/150 ซอย 96 ถ.รามคำ�แหง แขวง
664 หมู่ 8 ซอย 26 ถ.สุขสวัสดิ์
155/20 ซอย ป ประสิทธิ์
วาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
ถ.เจริญเมือง แขวงรองเมือง
10510
10240
กทม. 10140
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2993-1417-8
Tel..................................08-1937-7358
Tel....................................0-2874-5962
Tel....................................0-2214-4742
Fax...................................0-2993-1419
Fax..........................................................Fax..........................................................Fax..........................................................-

เอเวอร์เซอร์ เทอร์ ไทม์ (โซลูชั่น)
19/106 หมู่ 5 ถ.คลองกุ่ม แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel....................................0-2374-1695
Fax...................................0-2734-9231

เอส เอส พี กำ�จัดแมลง

147/5 ถ.ดุสิต แขวงถ.นครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
Tel....................................0-2669-5064
Fax..........................................................-

เอสวีเอส เพสท์ หจก.

1194/20 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กทม. 10600
Tel....................................0-2466-5466
Fax...................................0-2466-5462

46

180 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2398-7244
Fax...................................0-2398-7245
48 ถ.เลียบวารี 4 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel................................0-2988-9812-4
Fax...................................0-2988-9809

แกรนด์ ไลท์ ฟิตเนส

10 อาคารทอมสัน ซอยอุดมสุข 31
ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2361-5989
Fax...................................0-2361-2962

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2652-4909
Fax..........................................................282/1 ซอยดวงตะวัน ถ.เจริญกรุง
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2639-6262
Fax...................................0-2233-3970

ดี สปอร์ต บจก.

3/717 หมู่ 8 ซอย 48 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2551-1318
Fax..........................................................-

864/43 ซอยประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2289-1317
Fax..........................................................76/49 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel................................0-2467-3931-2
Fax..........................................................-

พีดี โกลเด้นนักเก็ต บจก.

677/14 ซอย 5/1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2938-8411-4
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

กีฬา และอุปกรณ์กีฬา - กุญแจ และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

ฟิตเนส พลัส (ประเทศไทย) บจก.
58/74 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900

สปอร์ต ฟอรั่ม บจก.

103 ซอย 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2956-1161
Fax...................................0-2956-1088

Tel....................................0-2541-0044
Fax...................................0-2541-0041

มารูเกียว (ไทยแลนด์) บจก.

11/821 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160

496-502 อัมรินทร์พลาซ่า ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel.................................08-1702-9575
Fax..........................................................-

62 ซอยลาซาล 48 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2748-7333
Fax..........................................................-

ขวัญชัยแอนด์เติม คลองถม

573 ถ.มหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2224-3611
Fax..........................................................-

สปอร์ต รูม ร้าน

เอเซีย ไดนามิคส์ โกลบอล บจก.

คีย์เวิร์ล บจก.

สปอร์ตโดม 1998 บจก.

เอ็น แอนด์ บี สปอร์ต ร้าน

คีย์เวิลด์ ศูนย์รวมกุญแจ

735/8 ซอยจุฬาซอย 4 ถ.บรรทัดทอง
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2612-3092
Fax...................................0-2214-1473

Tel....................................0-2803-5653
Fax..........................................................-

มูดร้า ร้าน

แสนทรัพย์ เทรดดิ้ง

1214 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
Tel................................0-2678-8713-4
Fax...................................0-2678-8711

7/32 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2373-8701
Fax...................................0-2373-8702
399/113 ซอย 33 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel....................................0-2411-3365
Fax..........................................................-

46/277 ซอย 74 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2720-2098
Fax..........................................................41 กม 8 ถ.รามอินทรา 46/1 แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2944-0010
Fax...................................0-2944-0010

โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต บจก.

สปอร์ตเวิลด์

เอ็นจอย สปอร์ตส

เจริญกิตติ-กุญแจ

ลูกขนไก่ตราปืน บจก.

สปอร์ตเวิลด์

เอฟซี สปอร์ต คลับ

เจริญสุวรรณกุญแจ ร้าน

วรรคสรโปรโมชั่น บจก.

สปอร์ตเวิลด์

เอาท์ดอร์เมเนีย บจก.

ชวลิตกุญแจ ร้าน

วรรคสรโปรโมชั่น บจก.

สปีด สแตร็ค ไทยแลนด์

ไอนัส สปอร์ต บจก.

ชัยกลอนประตู ร้าน

วรรคสรโปรโมชั่น บจก.

สเป็คครีเอทีฟ บจก.

595/16-9 ถ.สุขุมวิท 33/1 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2258-5040
Fax...................................0-2260-5222
100/1-4 ถ.สว่าง แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2236-2266
Fax..........................................................255/213 ซอย 80 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel.............................0-2932-7088-90
Fax...................................0-2932-7087
สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-8748
Fax..........................................................สาขาลาดพร้าว 1697 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2541-1339
Fax..........................................................-

เสรีเซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2744-2931
Fax..........................................................อิมพีเรียลลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2934-9581
Fax..........................................................แฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2947-5181
Fax..........................................................888/43 ซอยหมู่บ้านภาณุ
ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2691-2297
Fax..........................................................67/81 หมู่บ้านสวนแหลมทอง 5
ถ.แฮปปี้แลนด์สาย 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2704-7707-8
Fax...................................0-2734-3695

229 ซอยพึ่งมี 1 ถ.สุขุมวิท 93
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel.................................09-5654-8242
Fax..........................................................795 ซอยจุฬาซอย 2 ถ.พระราม
1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2612-4132
Fax..........................................................8/3 ซอย 23 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2938-1977
Fax...................................0-2938-3437
393/23 ซอย 19 ถ.พระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.
10120
Tel....................................0-2101-5428
Fax..........................................................-

388/8 ซอยพหลโยธิน 58
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................08-6617-1482
Fax..........................................................1/5 ตรอกตลาดวัดเกาะ ถ.พหลโยธิน
แขวงคลองถ.
เขตสายไหม กทม. 11110
Tel....................................0-2523-8653
Fax..........................................................281/6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel.................................08-4534-7253
Fax..........................................................126/202 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2945-6169
Fax..........................................................-

ช่างกุญแจ (ช่างหมิง)

กุญแจและวัสดุอุปกรณ์
Keys

1575/26 ถ.พหลโยธิน 15
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel.................................08-9078-0181
Fax..........................................................-

วี-เทค ฟิตเนส บจก.

สเปเชียลตี้ สปอร์ต บจก.

24 คีย์เซอร์วิส

ช่างต้อม

ศรีไตรรัตน์ อุปกรณ์ดาบ บจก.

สเปเชี่ยลตี้สปอร์ต บจก.

กลอนเจริญยนต์

ช่างปาน

116/1 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2914-3052
Fax...................................0-2914-2946
99/48 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2413-3576
Fax..........................................................-

ศิลาแม็กซิไมซ์ บจก.

6 อาคารศิลา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2362-4545
Fax...................................0-2362-4747

สเตดฟาสท์เน็ตเวิร์ค บจก.

177/1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กทม. 10500

889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถ.สาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2210-0950
Fax..........................................................889 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กทม. 10120
Tel.............................0-2210-0950-60
Fax..........................................................-

สรรพกีฬาบริการ ร้าน

983 ถ.เจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2236-5745
Fax..........................................................-

สุทธิสปอร์ต

Tel................................0-2634-7040-2
Fax...................................0-2634-7036

www.ThailandPocketPages.com

59/46 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel.................................08-5144-3496
Fax..........................................................-

60/56 ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel.................................08-1279-4335
Fax..........................................................82/77 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-2313
Fax..........................................................-

กุญแจพิศณุ ร้าน

2345/67 ถ.พระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2654-5149
Fax..........................................................-

กุญแจอัจฉริยะ ร้าน

17/118 ซอยสี่แยกวังหิน ถ.สุขาภิบาล
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-5514-6169
Fax..........................................................-

408 สอนเจริญอพาร์ทเม้นท์ ซอย
20 มิถุนา แยก 20 ถ.สุทธิสาร แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel.................................08-8537-9722
Fax..........................................................313/88 หมู่ 6 สินธนาคอนโด ซอย
54 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel.................................08-5108-8797
Fax..........................................................-

ช่างหน่อย

128/1 หมู่ 3 ถ.อัสสัมชันธนบุรี แขวง
บางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel.................................08-4456-9218
Fax..........................................................-

ช่างเหลืองกุญแจและนาฬิกา ร้าน

2185-7 ซอย 55 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel.................................08-9988-8356
Fax..........................................................-
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กุญแจ และวัสดุอุปกรณ์ - เกลือ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
สส การกุญแจ

662 ซอยอ่อนนุช 10 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel.................................08-7986-4753
Fax..........................................................-

อนันต์กุญแจ ร้าน

ตี๋ มาสเตอร์คีย์

11/20 หมู่ 10 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel.................................08-1492-6697
Fax..........................................................-

ตี๋กุญแจ

773 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2733-0519
Fax..........................................................-

น้อย กุญแจ 24 ชม

บิ๊กซี สะพานใหม่ ถ.พหลโยธิน 50
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel.................................08-1456-3491
Fax..........................................................-

เปากุญแจ คีย์เยลโล่

19/9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-1399-1812
Fax..........................................................-

1975/31 ซอยลาดกระบัง 13/1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2738-0736
Fax..........................................................-

Tel.................................08-3119-0888
Fax..........................................................-

ยู้กุญแจ

1 ซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel.................................08-9153-3087
Fax..........................................................-

ไอเมคคีย์

เกลือบุญศิริ หจก.

สยามทรัพย์มณี บจก.

1749 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 1031
Tel....................................0-2559-2841
Fax...................................0-2559-2842

เกลือพิมาย บจก.

1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2633-9380-5
Fax...................................0-2633-9386

เกลือเพชรสาคร

92/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2
ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3488-6112
Fax...................................0-3488-6111

เกลือไพโรจน์ หจก.

696/1 ถ.สุขุมวิท 24/1
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel.................................08-1804-2852
Fax..........................................................-

233/7 ถ.สุคธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-3041
Fax..........................................................-

เกลือสมุทร รุ่งธารา

696 ซอยสุขุมวิท 24/1 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel.................................08-1804-2852
Fax..........................................................ตลาดวงศกร ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................08-6010-3816
Fax..........................................................-

7/141 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2388-0536-7
Fax..........................................................โรงงาน 80 กม 56 หมู่ 6 ถ.พระราม
2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel................................0-3477-3623-4
Fax..........................................................-

เกลือ
Salt

วิรัตน์ กุญแจ

ศักดา กุญแจ

597 ซอย 53 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2321-3392
Fax..........................................................-

เกลือป่นแม่กลอง หจก.

Tel....................................0-2391-8379
Fax..........................................................-

พาวเวอร์ คีย์ เซอร์วิส

708/36 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel.................................08-1442-7257
Fax..........................................................-

Tel.................................08-4549-1455
Fax..........................................................-

70/3 ซอยเอกมัย แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

วิรัตน์ ช่างกุญแจ

228/2 ถ.เพชรเกษม 18-20 แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
Tel....................................0-2457-1252
Fax...................................0-2457-2472

22 ซอยอุดมสุข 39/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

เล็ก เอกมัย

ผลเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Tel....................................0-2415-1324
Fax...................................0-2896-8308

เกลือทองทะเล

โมเดิร์น คีย์

ถ.พระราม 2 60-62 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel....................................0-2416-5757
Fax..........................................................-

อิมโมบิไลเซอร์ เซอร์วิส

228/2 ถ.เพชรเกษม 18-20
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2868-0901
Fax..........................................................-

มาลี กุญแจ ร้าน

80/27 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

19 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel....................................0-2276-3367
Fax..........................................................-

6/152 ซอย 52 ถ.พหลโยธิน
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................08-7017-4957
Fax..........................................................-

เกลือชัยสมุทร (ชัยสิทธิ์) โรงงาน

เกลือชัยสมุทร หจก.

307 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ตะวันทองกุญแจ

เพจเจส

168 หมู่ 6 ต.บางแก้ว
อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel................................0-3477-3608-9
Fax..........................................................-

กรุงเทพค้าเกลือ บจก.

93 ซอยนภาลัย 9 ถ.บางนา
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2674-0215
Fax..........................................................-

เกลือสยาม ลิ้มจิ้นฮะ บจก.

10/2 ข ซอยสุขสวัสดิ์ 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-9122
Fax...................................0-2468-0137

พิษณุกุญแจ ร้าน

สมพรการช่าง

กิจทรัพย์อุดม (เกลือน้ำ�)

จิบฮั่วเฮง โรงเกลือทะเลแท้

พี่ลุงช่างกุญแจ

สยามคีย์ ไทยแลนด์

เกลือเจริญ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

ถาวรเมดไลน์ หจก.

38/12 ถ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel.................................08-1812-7690
Fax..........................................................ซอยรามคำ�แหง 24 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel.................................08-1573-7687
Fax..........................................................-
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390 ซอยจุฬาซอย18 ถ.บรรทัดทอง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel.................................08-9206-2536
Fax..........................................................199/10 ซอย 5 ถ.เพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.................................08-5550-5898
Fax..........................................................-

10/3-4 ซอย 20 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2513-4433
Fax...................................0-2512-3949
อาคารไทยซีซีทาวเวอร์
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
Tel................................0-2675-8430-8
Fax...................................0-2675-8439

1-3 ซอยภิรมย์ ถ.ทรงวาด
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2221-3423
Fax...................................0-2622-6903
69/54 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2961-5972
Fax...................................0-2582-2562

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เกลือ-เกษตรกรรม - ขดลวด และสปริง

เพจเจส

ทองไทย วัตถุดิบ

52/13 หมู่ 2 ถ.พระราม 2
ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3488-5648
Fax...................................0-3488-5648

เนต้าฟิม (ประเทศไทย) บจก.

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2308-0100
Fax..........................................................-

ป แสวงผลเกษตรกรรม หจก.

วสันต์ โปรดักส์ บจก.
จำ�หน่่ายสารป้องกันแมลง
Tel : 08-8408-6577
ดูภาพโฆษณาได้ ในหน้านี้

136/61 ซอยวรรัตน์ 16 ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2286-7775
Fax..........................................................-

พ พัฒนาเกลือ หจก.

แกนม้วนกระดาษ
อุตสาหกรรม
Industrial Paper Tube

194 หมู่ 3 ซอย 2 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-1250
Fax..........................................................-

ย่งง่วนเส็ง โรงงาน

94/2 หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 7400
Tel....................................0-2437-3462
Fax..........................................................-

ระเบียบ วรทับทิมพันธ์ สำ�นักงาน

66 ซอย 68 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2285-3419
Fax..........................................................-

แก้วฟ้าอุตสาหกรรม หจก.

79/1 หมู่ 3 ซอย 74 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel...........................................................Fax..........................................................-

เฉลียว รุ่งเรือง เปเปอร์ทิ้ว หจก.

105/1 หมู่ 4 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7084-2734
Fax..........................................................ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว หจก.
ผลิต-จำ�หน่ายหลอดกระดาษ
แกนกระดาษ
Tel : 0-2337-6387
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 3, 50

อาณาจักรเกลือ บจก.
โรงงานผลิตเกลือ
Tel : 0-2477-3087-9
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 48

ไทยวราพรเปเปอร์ บจก.

เอเชียเปเปอร์ทิ้ว บจก.

971 หมู่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถ.แพรกษา
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2324-3285-6
Fax..........................................................777/41 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2393-2581
Fax...................................0-2393-6541

ไทยอุดมสิงห์ชัย หจก.

8/9-11 หมู่ 8 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0001
Fax..........................................................-

132,134 หมู่ 8 ซอย 42 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2898-0722-3
Fax...................................0-2898-1114
113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel................................0-3572-9330-3
Fax...................................0-3572-9334

เอไทย แกนกระดาษ

289-91 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ
ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2818-4889
Fax...................................0-2818-4890

บางปิ้งอุตสาหกรรม หจก.

55/1 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3446-6203
Fax...................................0-3446-6182

พรชัย เปเปอร์ทิ้ว บจก.

6 ซอย 33 แยก 9 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2873-2455-6
Fax...................................0-2427-9688

ขดลวดและสปริง
Coils and springs
เกียรติเจริญการสปริง

50/41 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขต
จอมทอง กทม. 10150
Tel.............................0-2476-7639-40
Fax..........................................................-

คาวากูชิสปริง (ไทยแลนด์) บจก.

ซีโนไทย เปเปอร์ บจก.

ส วสุวณิชย์อุดมสิน หจก.

เคเจเอส แอนด์ ที บจก.

ซีโนแพ็ค บจก.

สลิส (ประเทศไทย) บจก.

เคฮินเมททัล (ประเทศไทย) บจก.

สิงห์ชัย อุตสาหกรรม บจก.

เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ บจก.

อุตสาหกรรมถังกระดาษไทย บจก.

เจริญทรัพย์อุดมสปริง หจก.

ทรัพย์ทวีหลอดกระดาษ บจก.

14-14/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
155 ซอย 107 ถ.ลาดพร้าว
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-0999-4498
Tel....................................0-2377-0226
Fax...................................0-2426-0567
Fax...................................0-2374-6002
เจริ
ญศักดิ์ โลหะ ไทยสปริง บจก.
อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว บจก.
17/672 ซอยหัวกระบือ ถ.ท่าข้าม
ผลิต-จำ�หน่ายแกนกระดาษ แกนม้วน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
ผ้า กรวยกระดาษ
10150
Tel : 0-2702-8030
Tel....................................0-2897-3130
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 3, 50
Fax...................................0-2897-4004

ที เอส เปเปอร์ทิ้ว หจก.

อุตสาหกรรมหลอดสยาม บจก.

เจเอสวี สปริง บจก.

236/99 หมู่บ้านลัดดาว ซอยโสภณ
ถ.สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
Tel....................................0-2399-1345
Fax..........................................................79/17 ซอย 3 ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2477-2606-7
Fax...................................0-2477-1567

เอ พี เอ็ม นิวไลน์ บจก.

วี ซี เปเปอร์ทิ้ว บจก.

รีเฟอร์เทรดดิ้ง บจก.

โรงเกลือเตียซ่งฮะ 1989

ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท บจก.

62/3 ซอยศรทอง ถ.สุขาภิบาล
3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2811-0165-8
Fax...................................0-2811-0114
188 หมู่ 1 ต.มาบไผ่
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel................................0-3844-4996-7
Fax..........................................................-

ซีพีพีซี บมจ.

111/1 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 21180

เกษตรกรรม และอุปกรณ์
Agriculture

Tel....................................0-3863-7877
Fax...................................0-3863-7030

โซโนโค (ประเทศไทย) บจก.

68/13 หมู่ 5 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.มาบ
ไผ่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3844-4908
Fax...................................0-3844-4909
1399/43-44 ถ.เทพารักษ์ ต.
เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-0134
Fax...................................0-2385-0134
47 ซอยสะแกงาม 29 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2897-0694-8
Fax..........................................................-
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161/18 ซอยสุขสวัสดิ์ 88 ต.ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2425-0298-9
Fax...................................0-2425-9311
21 ซอยโคราช ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-2167
Fax..........................................................34/64 ถ.แจ้งวัฒนะ 14
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2982-7113
Fax...................................0-2982-7108
99/10 หมู่ 1 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ
ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-2451-5069
Fax..........................................................-

1/9 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2516-9797
Fax...................................0-2516-9928

362/7 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-9950
Fax...................................0-2705-9951
7/9 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-4393-5
Fax...................................0-3485-4396
55/36 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2909-3100
Fax...................................0-2909-0549
104/26,27,30 หมู่ 12 ถ.ธนสิทธิ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2174-6286-91
Fax...............................0-2174-6294-5

3088 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2749-8590
Fax...................................0-2749-8141
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ขดลวดและสปริง - ขนส่งสินค้า

เพจเจส

ขดลวดและสปริง
Coils and springs
ชลบุรีสปริง หจก.

41/9 หมู่ 1 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จังหวัชลบุรี 20000

ประยูรสปริง

40/363 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel....................................0-2451-1955
Fax...................................0-2417-0780

ประสิทธิ์การสปริง

50/138 ถ.ประชาอุทิศ 72
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-3827-7834
Fax...................................0-3827-7834

ดี เอส เอส สปริง บจก.

40/363 ถ.เอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1955
Fax...................................0-2417-0780

Tel.................................08-1113-6214
Fax...................................0-2871-5687

พระราม 2 สปริง

217 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-0644
Fax..........................................................-

โรงงานสปริง

81,83 ซอยเพชรเกษม 15
ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel.................................08-0557-8067
Fax...................................0-2457-8178

เอ เอ็น เอส ซุปเปอร์สปริง

45/94 หมู่บ้านดี เค ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel....................................0-2893-9262
Fax...................................0-2893-9262

ไวเออร์ฟอร์ม เอ เอ็น (ไทยแลนด์) เอกชัยสปริง บจก.
60/47 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-0462
Fax..........................................................-

7/43 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง
สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3444-1091-2
Fax..........................................................-

สปริงช่างประดิษฐ โรงงานทำ�

เอ็ม เอส ที สปริง คอร์ปอเรชั่น

เอ็ม เอส ที สปริง คอร์ปอเรชั่น

56/112-3 ถ.เอกชัย 29
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กทม. 10150
Tel....................................0-2415-2069
Fax..........................................................-

140 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมเมือง
ใหม่บางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-3532
Fax..........................................................-

ไดนามิค สปริง บจก.

พรีซชิ น่ั สปริงส์ (ประเทศไทย) บจก.

สปริงดี รุ่งเจริญ ร้าน

ถาวรสปริงเวิรคส์ (1988) บจก.

พิสิฐสปริงเวอร์ค บจก.

สปริงดี-ขดลวดสปริง สมุทรปราการ เอส พี เอ็นจิเนียริง แอนด์ สปริง

36/3 ตรอกบ้านดอกไม้
ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2621-0909
Fax..........................................................135 ซอย 25 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2427-2090
Fax...................................0-2427-2898

ทวีชัยสปริง

26/622 ซอย 69/1 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-4746
Fax...................................0-2416-4053

ทองอนันต์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

46/8 หมู่ 18 ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-9112-0479
Fax...................................0-2754-5414

ที วี ดับบลิว ไวร์ บจก.

8 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

64/94 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3895-5932
Fax...................................0-3895-5934
93 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-8550
Fax...................................0-3447-6283

พี เอส การสปริง หจก.

442 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท 74
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2393-8719
Fax...................................0-2393-8943

พีวายเอส สปริง บจก.

290 ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2451-1955
Fax...................................0-2417-0780

เพชรเกษม สปริง บจก.

1/5 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

Tel....................................0-2805-1981
Fax...................................0-2455-7276

Tel....................................0-2805-5312
Fax..........................................................-

36/16 หมู่ 7 ซอย 78 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2463-9921-2
Fax...................................0-2463-9923

143/21 หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-8096-7124
Fax..........................................................-

สปริงดีเยี่ยม (เอก) โรงงาน

81,83 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2467-2680
Fax...................................0-2457-8178

140 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมเมือง
ใหม่บางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-3532
Fax..........................................................52/22 หมู่ 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Tel....................................0-2482-1801
Fax..........................................................-

เอส เอ็น ดี ไวร์ สปริง บจก.
21/30 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2922-8843
Fax..........................................................-

สปริง-ไทยรุ่งเรืองสปริง

แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) บจก.

สรวงกนก การสปริง

แอท ซัคเซส สปริง แอนด์ ซัพพลาย

312 ซอยอัมฤทธิ์ ถ.เทอดไท
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2413-3726
Fax...................................0-2802-0386
45/33 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
Tel....................................0-2429-6403
Fax..........................................................-

151 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3531-4200
Fax..........................................................55/227 หมู่ 6 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................09-5159-6888
Fax...................................0-3442-5259

เทพารักษ์ สปริง

ภัทรวัสดุภัณฑ์ ยางพารา ร้าน

สิทธิชาติสปริง

ฮายาชิ สปริง (ประเทศไทย) บจก.

ไทยแอ๊คทีฟ เอนจิเนียริ่ง บจก.

มิสเตอร์สปริง - สปริงเซ็นเตอร์

โสภณสปริง หจก.

เฮียบฮงสปริง หจก.

บิ๊กสปริง

โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) บจก.

แหลมทองสปริง หจก.

98,100 หมู่ 2 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-5559
Fax...................................0-2892-5454
3/173 ซอยปราโมทย์ ถ.ศรีนครินทร์
46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2138-3801
Fax..........................................................430 ซอย 1 ถ.มาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel.................................08-7561-4435
Fax..........................................................-

เบสท์ สปริงส์ บจก.

141/81 ซอย 27 แยก 27
ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2949-6405
Fax..........................................................-

233/11 ถ.ลาดพร้าว 1
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2939-3615
Fax..........................................................920-920/1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-2211
Fax...................................0-2753-2010
140 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-3532
Fax...................................0-2705-3569

ยู ฮาร์ดแวร์ บจก.
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124/7-8 ซอยวัดกำ�แพง ถ.พระราม
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2898-6298
Fax...................................0-2898-6299

11/429 ถ.จอมทอง 14 แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2878-0961
Fax...................................0-2878-0249
269 หมู่บ้านมัณฑิกา ซอยบางบอน 3
ซอย 1 แยก 3 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2453-0862
Fax...................................0-2453-0962
968 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2468-6316
Fax...................................0-2476-3313

อาร์ เอส สปริงอะไหล่ บจก.

58/4 หมู่ 9 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
Tel....................................0-2810-3206
Fax...................................0-2810-2783

888/232 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ
ถ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2632-8034
Fax..........................................................482-4 ถ.มหาจักร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2222-0247
Fax..........................................................-

ขนส่งสินค้า
Logistics
วิรชาติ ขนส่ง

323/10 ถ.รามอินทรา 117
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel.................................08-8413-6646
Fax...................................0-2171-1819
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ขนส่งสินค้า
ขนส่ง พลพัฒน์ ทรานสปอร์ต
74/30 ถ.รองเมือง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel....................................0-2548-3627
Fax..........................................................-

ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ หจก.

สาขากรุงเทพ แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2887-1528-9
Fax...................................0-2887-2479

ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง บจก.

920 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2408-7575-7
Fax...................................0-2408-7579

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์

1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2682-3101
Fax...................................0-2682-3104

เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต บจก.

9/1 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2737-6000
Fax...................................0-2737-6260

ตาลขนส่ง

16/67 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ
14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
Tel....................................0-2982-6487
Fax...................................0-2982-7017

ศรีวัฒนาทรานสปอร์ต หจก.

349 ซอย 109 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2377-1356
Fax..........................................................-

เพจเจส

โจ ขนส่ง

201 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
Tel.................................08-2255-5692
Fax.........................................................-

สยามเจริญ เซอร์วิสเซส บจก.

สี่สหายขนส่ง (1988) บจก.

ริช เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) บจก.

วงเวียนใหญ่ขนส่ง หจก.

589/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2397-2418
Fax...................................0-2397-2417
1111/30 ถ.ทาวน์อินทาวน์
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2559-0061
Fax...................................0-2559-0591

103/1 ซอยสะแกงาม 15
ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2451-6712-6
Fax..........................................................30/198 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2415-1403
Fax...................................0-2896-5561

พลายชุมพล ขนส่ง บจก.

พีดีเค โลจิสติกส์ บจก.

ฮันนี่ ไทย หจก.

ทวีศักดิ์กิตติยา บจก.

พีเอ็ม มูฟ ขนส่ง

หยิน เครน ขนส่ง บจก.

แลนด์ โลจิสติกส์ บจก.

โกลบอล อลิอันซ์ โลจิสติกส์ บจก.

1091/8 ซอยเพชรบุรี 31
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2253-2073
Fax...................................0-2253-1473
19 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel.................................08-1548-4713
Fax..........................................................-

คาร์ โก้เมียนมาร์ บจก.

290//24 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2002-3700
Fax..........................................................-

300 ถ.พุทธมลฑลสาย 2
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................09-5748-0949
Fax...................................0-2000-4236
20 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 ถ.แยก
2-7 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2426-4911-2
Fax...................................0-2426-4913

Tel.................................08-0861-8899
Fax...................................0-2449-5314

ธนพลทวีทรัพย์ขนส่ง

2 ซอยนาคนิวาส 21 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-9013-2126
Fax..........................................................-

ธนาภาคย์ขนส่ง

13/45 ซอยศาลาธรรมสพน์ 8
ถ.แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธร
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel....................................0-2885-2050
Fax..........................................................-

เอ็นทีดี โลจิสติกส์ บจก.

ศูนย์ขนส่ง 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2410-3181
Fax...................................0-2865-3882

ดับเบิ้ล เวล ทรานสปอร์ต บจก.

24 ถ.ลาดพร้าววังหิน 63
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2931-1201
Fax...................................0-2931-1905

สุริยา ทรานสปอร์ต ไทยแลนด์

1166/8 บ้านสวนลาดกระบัง
ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-3423-4969
Fax...................................0-2725-8971
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184/36 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2245-3945-6
Fax...................................0-2245-3947

ฟาร์อีสท์ รีเฟอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ ชุติมาขนส่ง บจก.
187 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tel.............................0-2721-5889-92
Fax...................................0-2721-5895

นายไล้ ทรานสปอร์ต (1995) บจก. เอช ดับบลิว ลอจิสติกส์ บจก.
371 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่  
เขตบางแค กทม. 10160

33/9 หมู่ 1 ถ.คลองสามประเวศ
แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-7104-5
Fax...................................0-2737-7106

1035/22 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2713-1160-3
Fax...................................0-2713-1164

53/4 หมู่ 2 ถ.ซอยเพชรเกษม 48
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2869-7841
Fax..........................................................-

พรพิพัฒน์กิจเครนขนส่ง หจก.

102/9 ซอยนาคนิวาส 21
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel.................................09-0957-6304
Fax..........................................................-

สาขากรุงเทพ 3/41 หมู่ 9 ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2887-2612-3
Fax...................................0-2887-2614
627/35 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2682-4570-4
Fax...................................0-2682-4577

ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า บจก.

อาคารอัลม่าลิงค์ ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel................................0-2253-1650-6
Fax...................................0-2253-9043

โชคมณีขนส่ง และการโยธา หจก.
49 ซอยร่มเกล้า 9 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel................................0-2919-5610-1
Fax...................................0-2919-5611

สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์ โก้

ไทยเอเซียบริการ บจก.

ภูวเดชเซอร์วิส

โชคปรเมศร์ ขนส่ง หจก.

ชาญชัย ขนส่ง (ระยอง) หจก.

ทวีศักดิ์กิตติยา บจก.

88/56 ถ.ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2954-3601-7
Fax...................................0-2954-3608
108 หมู่ 4 ซอย 93/1 ถ.เอกชัย-บาง
บอน แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel.................................08-8502-1281
Fax..........................................................-

82/77 ศูนย์ขนส่งแอลเอสอาร์ ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2887-4620-2
Fax...................................0-2887-4464
247 ซอยบางนา-ตราด 12
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2399-2055-7
Fax...................................0-2396-1953

โบอิง้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ ทรานสปอร์ต อีสาน เอ็กซ์เพรส หจก.
886 ซอย 46 ถ.อ่อนนุช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2721-5203-4
Fax...................................0-2322-2140

รีเจ้นท์ โลจีสติคส์ เวิลด์ ไวด์ บจก.
17/193 ซอย 174 ถ.รามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 1051

Tel....................................0-2108-9229
Fax...................................0-2976-9019

นำ�โชคประเสริฐ หจก.

138/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 3
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel....................................0-2441-3879
Fax..........................................................-

82/70 หมู่ 19 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2887-2161-2
Fax...................................0-2887-2162

19 หมู่ 9 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10510
Tel.................................08-4456-6623
Fax.........................................................สาขากรุงเทพ 3/41 หมู่ 9 ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2887-2612-3
Fax...................................0-2887-2614

โชคมณีขนส่ง และการโยธา หจก.
49 ซอยร่มเกล้า 9 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel................................0-2919-5610-1
Fax...................................0-2919-5611

เอี๋ยวฮงขนส่ง หจก.

เอ็น พี มูฟเวอร์ส แมนเน็จเม้นท์

เจบีแอล ลอจีสติคส์ บจก.

ยูไนเต็ดไทยโลจิสติคส์ บจก.

135/19 หมู่ 19 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2448-1982-3
Fax..........................................................48/165 ซอย 104 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2372-0264-6
Fax..........................................................-

100/102 ซอยสายไหม 85
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................02-991-8618
Fax..........................................................25 อาคารอัลมาลิงค์ ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel................................0-2253-1653-6
Fax...................................0-2253-9043
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ของขวัญของชำ�ร่วย-ของเล่นและของใช้เด็ก

เพจเจส

เอช เอส เค เอ็กซ์เพรส บจก.

เจ เอช ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก. สายป่าน ร้าน

ทัชมุขเมธ บจก.

เฟรทแคร์ ทรัคกิ้ง บจก.

แจน คอนเซ็ปต์

แอโร ช๊อป บจก.

ทีชชิ่งทอยส์ บจก.

ชีวา คอร์ปอเรชั่น บจก.

ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น บจก.

บางกอกทอยส์อินเตอร์เนชั่นแนล

15/1 หมู่ 11 ซอย 13
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2865-8265
Fax..........................................................1044/3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110

183 ซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2235-2354
Fax...................................0-2235-3580
248 ตลาดจตุจักร 9 ซอย 13/8
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-9300-6852
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2392-0725
Fax..........................................................-

ไอเอ็มที ทรานสปอร์ต บจก.

61/189-91 ซอยทวีมิตร ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2248-2192
Fax...................................0-2248-4858

กระโต่ โลจิสติกส์ บจก.

อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
Tel.................................08-9191-8989
Fax..........................................................-

แอ็คมี่ โลจิสติกส์ บจก.

1260 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

34/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel................................0-2258-0586-9
Fax...................................0-2258-3795

142/87 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2360-9271
Fax...................................0-2737-9978

234-5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.................................08-4084-4480
Fax..........................................................-

นิติแอดโฮม ร้าน

1/5-6 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2439-4748
Fax..........................................................-

79/2-4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

321/59 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2285-4825
Fax...................................0-2285-4818

814/3 ซอย 55 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2711-4469
Fax..........................................................62/57-60 ถ.บางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2892-2477-9
Fax..........................................................1604/20 ซอย 38 ถ.กท-นนท์
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-4587
Fax...................................0-2587-1246

บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) หจก.

ของเล่นเด็กและของใช้เด็ก
Toys & Goods for Children
ก เจริญทอยส์ บจก.

159-61 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
Tel................................0-2467-2773-4
Fax...................................0-2225-4472

89/278-9 หมู่ 1 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2462-0393-4
Fax...................................0-2462-0395

ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์
189/2 หมู่ 1 ถ.ทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel....................................0-2889-1688
Fax...................................0-2441-1850

บุญญศิลป์ (ลูกสาว) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ โกลบอล แอดวานซ์ เทรดดิ้ง บจก. แปลนทอยส์ บจก.
73 ซอยราชวิถี 21 แยก 3 ถ.ราชวิถี
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2434-5258-9
Fax...................................0-2883-4750

160/402 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กทม. 10500

114/1 ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

Tel....................................0-2634-4233
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2237-9070
Fax...................................0-2237-9247

พรีเชียส อาร์ต บจก.

เค เอส ยูไนเต็ด คอร์ปอเรชัน่ บจก. เพลย์แอนด์เพลย์ บจก.

ภูฟ้า ร้าน

ชูชอบ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก.

252/193 อาคารเมืองไทยภัทร
คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2694-3389
Fax..........................................................-

ของขวัญของชำ�ร่วย
Gifts
แก้วตา - ดวงใจ

496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2256-9786
Fax..........................................................-

ตุ๊กตาเซ็นเตอร์

Tel....................................0-2291-7749
Fax...................................0-2675-7242

ธนากรณ์ ทรานสปอร์ต บจก.

119-20 ตลาดจตุจักร โครงการ 3
ซอย 43/2 ถ.กำ�แพงเพชร แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2994-7401-2
Fax..........................................................-

สาขาถ.กำ�แพงเพชร สถานีรถไฟฟ้า
กำ�แพงเพชร ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2618-5619
Fax..........................................................-

Tel..................................08-6690-8871
Fax..........................................................-

29/65,69 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2427-3743-4
Fax...................................0-2427-3745
51/59 ถ.รามอินทรา 5
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2900-4124-6
Fax...................................0-2900-4201

288/41 หมู่บ้านบ้านใหม่ 1 ซอย 36
ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
Tel.................................06-2015-0033
Fax...................................0-2000-3115

มินธร แอนด์ ธนาธร บจก.

1030/18 ซอย 18 ถ.พหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2617-9997
Fax...................................0-2617-9998

คอลเลคเตอร์ซินดิเคท บจก.

โมเน่ ร้าน

แชมป์เปี้ยนทอยส์ บจก.

โมเดิร์น พลัช ทอยส์ บจก.

คอลัมน์ลายน์ หจก.

ยูบีเค คิขุจัง

โซนเนอร์ บจก.

รุ่งธนวัฒน์ บจก.

415 ซอย 43 ถ.เจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2639-6992
Fax..........................................................141/347 หมู่ 9 ซอย 27
ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2427-8544
Fax...................................0-2872-5545

13 ตลาดจตุจักร 15 ซอย 3
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-6604-0810
Fax..........................................................944 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.................................08-1348-6521
Fax..........................................................-

7/80 ถ.รัชดาภิเษก 19
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel................................0-2868-0977-9
Fax...................................0-2458-0060
56/460 ถ.เพชรเกษม 63
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2801-7402
Fax...................................0-2801-6286

91 ซอย 21 ถ.รามคำ�แหง แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2718-4992
Fax...................................0-2718-4991
942/11-2 ถ.มังกร แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2222-3685
Fax...................................0-2225-4097

แคปปิตอล กู๊ดริช บจก.

ลุงแดง เซรามิค

ไดเรคเตอร์ทอย บจก.

เจ ดับบลิว เทรดดิ้ง บจก.

สมาร์ทแพค รีเสอร์ช บจก.

ทอยส์รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) บจก. ลอเรลทีทีไอ บจก.

18/279 ซอย 25 แยก 2 ถ.ประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2553-2353-5
Fax...................................0-2553-2352
303/18-9 ซอย 19 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2211-9967
Fax...................................0-2213-0686

6/137 ถ.พัทยาเหนือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3842-1569
Fax...................................0-3837-0789

www.ThailandPocketPages.com

94 อาคาร ท ชินวัตร ซอย 23
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2640-8118
Fax...................................0-2640-8119

285 ซอยเพชรเกษม 69
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
หนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2421-1743
Fax...................................0-2421-0924
1550 อาคารธนภูมิ 25 ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
Tel....................................0-2652-7000
Fax..........................................................-

โรแยลพลัส บจก.

48/1276-9 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2453-1808-9
Fax...................................0-2417-7935
346/259 บ้านสวนธน-รัชดา ซอย
เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2930-5818
Fax...................................0-2930-5868

53

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

ข้อต่อ - ขัดฝน และวัสดุอุปกรณ์
สยามทามิยะ บจก.

21/23 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2203-0081-4
Fax...................................0-2203-0548

อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล

805-7 ถ.มังกร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2224-2421
Fax...................................0-2225-2363

เอ แอนด์ เอ ทอยส์ บจก.

119/134 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ 101
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2948-4243
Fax..........................................................-

เอเพ็กซ์ ทอยส์ บจก.

12/40-2 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-0084
Fax...................................0-2415-7636

โอคุริ เฮ้าส์ หจก.

98 ถ.เทอดไท แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel.................................08-1558-9930
Fax..........................................................-

โอเล็ก ฮ๊อบบี้ บจก.

490/5 กม 5 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10230
Tel................................0-2943-7437-8
Fax...................................0-2943-7439

ข้อต่อ
Fitting
ข้อต่อสยาม บจก.

34 ซอย 21 ถ.แสมดำ� แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel.................................08-1905-1609
Fax..........................................................-

ตรงเจริญจั่นพานิช หจก.

19-19/1 ซอยเอกชัย 80/2 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-2991
Fax...................................0-2894-2979

บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี บจก.

107 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2431-0006
Fax...................................0-2420-0768

พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) บจก.

185/3 ถ.ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2651-9111
Fax...................................0-2255-4357

พีพีอี แมคตรอน บจก.

99/18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2513-6735
Fax...................................0-2513-6706

พีเอ็มอี (1991) บจก.

50/465 หมู่ 6 หมู่บ้านเมืองทองธานี
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2503-3292
Fax...................................0-2503-3293

เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ บจก.

496/6 ซอยเจริญกิจ ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2633-3596-8
Fax...................................0-2633-3599

ไทยมัลลิเอเบิล ไอออนแอนด์สตีล
1139/6-7 ถ.พระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120

Tel................................0-2285-3086-7
Fax...................................0-2285-3084

บางกอกคอปเปอร์ทู้บ หจก.

2029/7 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยา
ไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2675-0926
Fax...................................0-2211-7646
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เพจเจส

วอเตอร์ ไพพ์ บจก.

คาน่า เคมีคอล

วีบีแอล (ไทยแลนด์) บจก.

จี้หยวน บจก.

สยามฟิตติ้งส์ บจก.

เจ แนค บจก.

อะกรู (ประเทศไทย) บจก.

ดับบลิว เอส ไวบราทอรี่ แมชชีน

93/9 หมู่ 2 ถ.เอกชัย
ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3449-4301
Fax..........................................................159/6 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2928-1022
Fax..........................................................100/1 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel................................0-2810-0832-5
Fax...................................0-2429-1156
38/41 หมู่ 3 ซอยดับเพลิง
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2811-1270-2
Fax...................................0-2811-1274

เอ็นเทค (ประเทศไทย) บจก.

31/236 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2328-1223
Fax...................................0-2328-1206
5/38-39 หมู่ 2 ถ.คลองมะเดื่อแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3447-6213-4
Fax...................................0-3447-6215
84 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1144-2000
Fax...................................0-2101-5587
80/4 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel.............................0-3485-4518-20
Fax...................................0-3485-4517

ทีโรลิท โอลิมปัส บจก.

10/40 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
Tel....................................0-2379-1905
Fax..........................................................-

372 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2021-8311
Fax...................................0-2324-0471
ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย) บจก.
จำ�หน่ายผงเพชร ผงขัดเงา
Tel : 0-2862-0202
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ไพศาลอีเล็คทริค แอนด์ ซันส์

เอเวอร์กรีน วาล์ว บจก.

ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ โปรดักส์ หจก.

เอส พี เมตัลเวอร์ค บจก.

บี แอนด์ บี โซลิเมค บจก.

เมทัล โซลูชั่น บจก.

ฮโกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด์) บจก.

537/234-5 ซอย 37 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2682-0484-7
Fax..........................................................458 ซอย 7 ถ.พุทธมณฑล สาย 2
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................08-7592-9113
Fax..........................................................84/24 ถ.สายเอเชีย
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel................................0-7443-8376-7
Fax...................................0-7421-6350

149/153 หมู่ 13 ซอย 95
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-6319-4915
Fax...................................0-2420-7549
30/1,21,25,67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-4442-4
Fax...................................0-3485-4441
18/217 ซอย 25 แยก 2 ถ.ประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2578-0317-8
Fax...................................0-2578-0186

ยิ่งถาวรโลหกิจ หจก.

79/7 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2970-9581
Fax..........................................................-

ท่อทนอินดัสเทรียล ซัพพลาย บจก. ยูเอชเอ็ม บจก.
666/36-7 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2175-3132
Fax...................................0-2175-3134

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

185/3 ถ.ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel.............................0-2651-9111-24
Fax...................................0-2255-4357

ฤกษ์ชัยสตีลเซ็นเตอร์ บจก.

666,668 ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2454-8989
Fax...............................0-2454-8644-5

ลีลาวงศ์ บจก.

92 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel.............................0-2726-4701-10
Fax...................................0-2726-4711

869/221 หมู่บ้านเมืองทอง 4 ซอย
101 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2741-8232-3
Fax...................................0-2741-7617
70/147-8 ซอยรามคำ�แหง 176
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2976-9092-3
Fax...................................0-2976-9094

สหพันธ์ฮาร์ดแวร์ หจก.

ขัดฝน และวัสดุอุปกรณ์
Polishing Materials

574/1 ซอยพญานาค แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel....................................0-2214-3655
Fax...................................0-2215-2578
หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย)
685/7 ซอยแยกราษฎร์อุทิศ
ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel................................0-2295-0841-4
Fax...................................0-2294-2244

เอส เอ็ม พี อินเตอร์โปรดักส์ บจก.
82/294 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2416-6141
Fax...................................0-2416-6142

เอี่ยม เทรดดิ้ง กรุ๊ป หจก.

241/20 ถ.กาญจนาภิเษก 0015
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2885-2366
Fax...................................0-2885-2367
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ครัว และเครื่องครัว

เพจเจส

ครัว และเครื่องครัว
Kitchen and Kitchenware
กล้วยน้ำ�ไทสเตนเลส บจก.

4824-28 ถ.พระราม 4 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

เจ ที วี เมททัล อินดัสทรี้

ธัญสมิทธ์พัฒนา บจก.

รุ่งเจริญ เครื่องครัว (ตลาดเก่า)

ช การค้า ร้าน

นำ�ไทย ร้าน

เรืองอุไรสแตนเลส 105 บจก.

798 หมู่ 2 ซอย 26 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-3249
Fax...................................0-2428-3121
325/133 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

Tel................................0-2712-3015-6
Fax...................................0-2392-1208

Tel....................................0-2280-4424
Fax...................................0-2628-0431

2829-33 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2321-6311-2
Fax...................................0-2321-6318
259 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Tel....................................0-3846-1937
Fax..........................................................-

48 หมู่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3822-2430
Fax...................................0-3822-2430
1 ซอยสังคมสงเคราะห์ 16 แยก 1
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2932-5446
Fax...................................0-2932-5446

กิจเจริญเครื่องครัว ร้าน

โชคอุดม

บางกอกสยามโปรดักส์ (1988)

ส อลูมิเนียม ร้าน

โกร วิน โฮม บจก.

ต สะพานหันเครื่องครัว บจก.

พรประเสริฐ อลูมิเนียม

สรรพสิริของใช้ ในครัว หจก.

ครัวไทยมิเนียม

ทรัพย์ ไทยสแตนเลส บจก.

พี เอส แอล สยาม

สหวัฒน์เครื่องครัว หจก.

คิมกี่ ร้าน

ทริปเปิ้ล เอฟ คอร์ปอเรชั่น บจก.

ไพโอเนียอินดัสเตรียล ครีเอทีฟ

อินเตอร์แสตนเลส โปรดักท์ หจก.

คีนโปรเจกต์ เอช แอนด์ เรส บจก. ทิพย์พันธ์ เอ็นจิเนียร์ บจก.

เฟอร์คิทเช่น บจก.

เอ เอส เทรดดิ้ง

เคซีเอส คิทเช่น เซ็นเตอร์ เซลส์

มหาวิวัฒน์ บจก.

เอ็น ไอ วี เครื่องครัว บจก.

958/11 ซอย 30 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
165/1 ซอยอาเนี้ยเก็ง ถ.วานิช 1
43/40 หมู่ 7 ซอยวัดกำ�แพง
45/11-3 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางกะปิ กทม. 10240
10400
10100
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2251-2793
Tel....................................0-2224-5583
Tel....................................0-2416-2659
Tel....................................0-2735-2207
Fax...................................0-2655-7398
Fax..........................................................Fax...................................0-2416-2566
Fax..........................................................เกศแก้วดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) ซี-7 เมทัลส์เวอร์ค บจก.
ป พาณิชย์ ร้าน
ส อลูมิเนียม หจก
24 ถ.สุขสวัสดิ์ 23
3765/1 ซอยอยู่ดี 6 ถ.จันทน์ แขวง
96/105 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย
99/55 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.
เขตคลองเตย กทม. 10110
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
กทม. 10140
10120
Tel................................0-2872-0250-4
Tel....................................0-2673-0288
Tel....................................0-2249-2312
Tel....................................0-3832-5296
Fax...................................0-2428-1943
Fax...................................0-2673-0289
Fax..........................................................Fax...................................0-3832-3343
1199/1 ซอยลาดกระบัง 5/3 แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2326-6838
Fax...................................0-2326-6839
16/21 หมู่ 5 ซอยอนามัย
ถ.เลียบคลอง 3 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2976-4891-4
Fax...................................0-2976-4895

สนง ใหญ่ 635-7 ถ.จักรเพชร แขวง
วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
10200
Tel....................................0-2221-5474
Fax...................................0-2221-5210

199-201 ซอยภิรมย์ ถ.ทรงวาด 1
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2222-2518
Fax...................................0-2622-7523

96,98 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร9
457/3 ถ.เจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
10250
Tel.................................08-7110-9266
Tel....................................0-2222-1795
Fax..........................................................Fax...................................0-2224-3372
คิทเช่นโซลูชั่นส์ (บางกอก) บจก. ทรัย-อาร์ค เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.
ไพศาล (เครื่องครัวสแตนเลส มือ 2) ออริจินัลกรุ๊ป (2007) บจก.
58/3-5 ถ.สุขุมวิท 63
40/26 ซอยเจริญใจ ถ.สุขุมวิท 63
10/2 หมู่ 12 ต.บึงคำ�พร้อย
6/89,91 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี  
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
10110
10110
12150
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2390-0499
Tel....................................0-2365-0707
Tel.................................08-1304-8449
Tel....................................0-2759-9928
Fax..........................................................Fax..........................................................Fax...................................0-2152-7155
Fax...................................0-2759-9943
67 หมู่ 8 ถ.สุขาภิบาล
ต.สามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
Tel....................................0-3431-1268
Fax..........................................................-

292/9 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2754-9967
Fax...................................0-2754-9967

86 หมู่ 1 ซอยประชาอุทิศ
60/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
Tel.................................08-5176-5258
Fax...................................0-2426-7419

366/3 ซอย 18 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2663-4077
Fax...................................0-2663-4078

112/20 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2729-2974
Fax...................................0-2729-2976
233/8-11 หมู่ 11 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3875-6468
Fax...................................0-3842-8141

เครื่องครัวจักรวรรดิ หจก.

77/45 ถ.ทรงวาด 1 แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

168/11-12 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel................................0-3532-9044-6
Fax...................................0-3521-3017

ไทเกอร์เครื่องครัว หจก.

86/260 หมู่ 7 หมู่บ้านสมนึกศรีวิไล
ซอย 28/1 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-9288
Fax...................................0-2416-9289

22 ถ.บางแวก แขวงคลองขวาง เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160

66 ซอยประชาร่วมใจ 33 แขวงทราย
กองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2916-8685
Fax...................................0-2916-8684
35 ซอยเลิศนาวา ถ.กท-กรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2731-6225
Fax..........................................................-

2222/12-4 ถ.สุขุมวิท
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2384-7418
Fax...................................0-2757-8056
29/62-3 ถ.พระยาสัจจา
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
Tel....................................0-3879-1164
Fax...................................0-3879-1164
9 ซอย 13 ถ.ตากสิน แขวงสำ�เหร่
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2438-6818
Fax...................................0-2438-8399

ธงเจริญพัฒนา หจก.

ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.

เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง

ธวัชแอร์ เซ็นเตอร์ บจก

รีนา-แวร์ (ประเทศไทย) บจก.

เอส ซี ฮาร์ดแวร์ บจก.

901 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2294-1277
Fax...................................0-2294-2192

Tel....................................0-2222-7779
Fax..........................................................-

จากัวร์ เครื่องครัวสเตนเลสสตีล

123-31 ซอย 8 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-0144
Fax...................................0-2894-0052

Tel....................................0-2410-2424
Fax...................................0-2410-1727

www.ThailandPocketPages.com

194/14-15 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel................................0-3827-5008-9
Fax...............................0-3827-8961-2

1780 กม 4.5 อาคารเตียวฮง บางนา
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2746-9840-4
Fax...................................0-2399-2333
สาขาสวนสยาม 1/23 ซอย 30 แยก
1 ถ.สวนหลวง แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2540-4561
Fax..........................................................-

590,592,594 ถ.บางบอน 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2895-1047
Fax...................................0-2895-1048
104 หมู่ 7 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2901-5039
Fax..........................................................-
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ครัวและเครื่องครัว - คลินิกรักษาโรคทั่วไป
เอส ซี ฮาร์ดแวร์ บจก.

3761/248 ซอยอยู่ดี 6 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2212-0691
Fax...................................0-2211-9794

เอส พี เครื่องครัวสแตนเลส บจก.

180/10 หมู่ 7 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel.................................08-0242-4013
Fax..........................................................-

คมวิชช์ศัลยกรรมตกแต่ง

77/18-19 ถ.บรมราชชนนี 17
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel....................................0-2884-5500
Fax..........................................................-

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย

14 หมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล ซ. 1/3
ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-7806
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ทุ่งครุ คลีนิกเวชกรรม

เพชรเกษม 54 คลีนิกเวชกรรม

668/2-3 ซอย 79 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2426-0674
Fax..........................................................-

เทียนจิน คลินิกฝังเข็ม

574 ซอย 54 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2805-0988
Fax..........................................................-

เพชรรัตน์คลีนิค

78/108-9 หมู่ 9 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1091/237-40 แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel.................................08-2364-9944
Fax..........................................................-

Tel................................0-2252-4860-3
Fax...................................0-2650-0500

เอส วาย เอ็ม เมททัล เวิร์ค หจก.

เจ้าพรหม คลินิคแพทย์

นวลพรรณคลินิก

แพทย์หญิง คลินิก

เอสเค เครื่องครัว สเตนเลส บจก.

ชนินทร์แพทย์แผนไทยคลินิก

นานา คลีนิคการแพทย์

แพรคลินิกเวชกรรม

101-102 หมู่ 2 ถ.โรจ
นะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel.................................08-2236-1868
Fax...................................0-3522-7848
144/6-8 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3872-6500
Fax...................................0-3872-6990

เอสแอนด์บี ซัพพลายส์ หจก.

58/4 หมู่ 7 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2159-8664
Fax...................................0-2159-8634

แอลจีที (ไทยแลนด์) บจก.

85 ถ.รามคำ�แหง 12 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2314-7186-7
Fax..........................................................-

ฮามิลการ์ บจก.

6 ซอย 66 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-3755
Fax...................................0-2942-3757

แฮนด์แอนด์ฮาร์ด บจก.

976/19 ซอย รพ พระรามเก้า ถ.ริม
คลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2641-5290-3
Fax...................................0-2641-5294

แฮปปี้วัน บจก.

102/12 หมู่ 6 สมชายพัฒนาคอนโด
6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel.............................0-2879-5229-30
Fax...................................0-2446-7763

คลินิกรักษาโรคทั่วไป
Clinic
39 เลเซอร์ คลีนิค แอด 55

159/9 ซอยทองหล่อ 7-9 ถ.สุขุมวิท
55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2713-5941
Fax...................................0-2713-5937

กรุงเทพจักษุคลีนิก

430/37-8 ซอยสยามสแควร์ซอย 7
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2253-1917-8
Fax..........................................................-
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34/4 หมู่ 4 ถ.นเรศวร ต.หอรัตน
ไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3523-2345
Fax..........................................................149/9 ซอย 11 ถ.สาทร แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2212-4924
Fax..........................................................-

ชาลีคลีนิค

80/21 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel.................................08-1595-2997
Fax...................................0-2277-7221

109/66 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel................................0-2960-6325-6
Fax...................................0-2960-6327
62-4 ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2280-1818
Fax..........................................................-

นายแพทย์บญ
ุ ชม เนตรพุกกณะ คลีนคิ

685/20 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่
กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel....................................0-3471-1118
Fax..........................................................-

ชุมชนการแพทย์ ศูนย์วางแผนครอบครัว นิรามัยแพทย์ คลีนิค
2/7-8 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

Tel....................................0-2245-6046
Fax..........................................................-

โชคชัย 4 คลินิกเวชกรรม

99/188 หมู่ 9 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2931-6851
Fax..........................................................-

เซนต์คาร์ลอส คลินิกเวชกรรม

238/24 ซอย 18 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel.............................0-2274-0616-20
Fax...................................0-2274-0621

เซ็นทรัล เมดิก

สาขาเซนต์หลุยส์ 9/9 ซอย
เซนต์หลุยส์ซอย 3 ถ.จันทร์ แขวงทุ่ง
วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2673-1773
Fax...................................0-2673-1944

230 ถ.จักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2282-3312-3
Fax...................................0-2281-0882

บี ซี ไบโอแคร์ บจก.

1713/11 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-5255
Fax..........................................................2179 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel.................................08-5152-1749
Fax...................................0-2318-8443

ไพบูลย์การแพทย์ ร้าน

40/7 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2393-6617
Fax..........................................................-

ภูมิแพ้ คลินิก

618/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel................................0-2616-7121-2
Fax..........................................................-

มิตรไมตรีเวชกรรม คลินิก

46 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2187-0301-2
Fax..........................................................-

แบงคอคไคโรแพรคติก คลีนิก

29/1 อาคารปิยะเพลส ถ.หลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel.................................08-7996-6868
Fax..........................................................-

ประตูน้ำ�โพลีคลีนิค

629 หมู่บ้านเสมาฟ้าคราม ซอย 20
ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2987-5844
Fax..........................................................-

รักษ์เด็ก คลินิก

581 หมู่ 13 ถ.โชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2931-1684
Fax..........................................................-

รังสิตเวชกรรมคลินิก

425/4 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2252-0633
Fax..........................................................-

102, 104 หมู่ 2 ซอย 133
ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2531-0765
Fax..........................................................-

เซเรเนด ไลฟ์ คลินิก

พญาไทสิทธิเวช บจก.

รัชฎาโพลีคลีนิค

ดีสปายน์ ไคโรแพรคติก คลินิก

พี เอส คลินิค เวชกรรม

รุ่งเจริญเวชการ

โครงการ เอ สแควร์ ถ.สุขุมวิท 24
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel.................................09-8236-4464
Fax..........................................................สาขาทองหล่อ ซอย 2 90 อาคารฟิฟ
ตี้-ฟิฟ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2381-4336
Fax..........................................................-

ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก

3803 อาคารคิสมอลล์ เอ 2 ซอย
รูเบีย ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2339-3878-9
Fax...................................0-2339-3877

465-465/1 ซอย 7 ถ.เพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
Tel....................................0-2216-1410
Fax...................................0-2216-1411
100/2-3 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2379-0886
Fax..........................................................-

พุทธบูชา คลินิกเวชกรรม

เพจเจส

92/4-6 ซอย 116 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2890-8337
Fax..........................................................-

80/11 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2277-5802
Fax..........................................................149/20 หมู่ 7 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-1844-8327
Fax..........................................................-

ลำ�สาลีคลินิกเวชกรรม

65-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2731-7868
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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เพจเจส

แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี)

112/51 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-4778
Fax..........................................................-

หนองมน คลินิก

72 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

คลีนรูมและวัสดุอุปกรณ์
Clean Room

Tel....................................0-3839-0623
Fax...................................0-3839-1438

หมอจุฑามาศ คลินิก

กิจรุ่งเรือง อลูเทค บจก.

ว พ คลินิก

หมอบัลลังค์ คลินิกเวชกรรม

คลีนแอร์ โปรดักท์ บจก.

หมอพร คลินิก

คอมมอน พลัส เทคโนโลยี บจก.

989/2 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กทม. 10600

444 อาคารมาบุญครอง ถ.พญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2611-8120
Fax..........................................................494/8 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2682-2601
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2890-1011
Fax..........................................................-

วิภาวดีรังสิต คลีนิคเวชกรรม

9/4 ถ.รังสิต-ปทุม ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2532-1730-1
Fax...................................0-2531-0420

เวชกรรมวิภาวดี 60 คลินิก

21/69 ซอย 60 ถ.วิภาวดี รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10120
Tel....................................0-2579-6292
Fax..........................................................-

299/17 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2573-0926
Fax..........................................................-

หมอสมศักดิ์ คุณจักร ศัลยกรรมคลินกิ

410/69-70 ซอย 24 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10320
Tel................................0-2938-0557-8
Fax...................................0-2541-5665

294/48 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2184-9705-6
Fax...................................0-2184-9707

ไลฟ์แคร์ ลาบอราทอรี่ (พัทยา) คลินิก

247/59 หมู่ 10 ถ.พัทยาสาย 3
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3848-8048
Fax..........................................................-

เอช ไอ เอส บจก.

94/348 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์
ซอยฟลอร่าทิวลิป 5 ถ.สุวินทวงศ์
ลำ�ผักชี หนองจอก กทม. 10530
Tel....................................0-2919-5961
Fax...................................0-2919-5941
14/2 ซอยรามคำ�แหง 21
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2319-7035-6
Fax...................................0-2718-5859
27 ถ.แสมดำ� แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel.................................08-9913-6679
Fax.........................................................-

จีทรีเอส บจก.

1062 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2742-1021-2
Fax...................................0-2742-1020

ความสะอาดและอุปกรณ์
เครื่องใช้
Cleaning Equipment
เกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

33 ซอย 26/2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2732-0190
Fax...................................0-2732-0191
คงธนา เซอร์วิส บจก.
จำ�หน่ายอุปกรณ์ทำ�ความสะอาด
Tel : 0-2159-8581-3
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คลีนนิง่ ซัพพลายส์ โปรเฟสชัน่ แนล

408 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2276-7200
Fax...................................0-2276-7111

หมอเสรี คลินิกตา

ซาแวนท์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

คลีนโนเวชั่น บจก.

สมาร์ท คลีนิค

เอกชัยเวชการคลินิก บางขุนเทียน

ซีเอ็มวีซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

คลีนวี่ (ประเทศไทย) บจก.

สุกิจคลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

เอกมัยโพลีคลินิกแพทย์

เซ็นทรัล อินเตอร์แคร์

เคพี สหภัณฑ์สินคณา หจก.

ศูนย์การแพทย์ ไลออนสุพรรณหงส์

876,878 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330

77/109 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2754-5251
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2251-4852
Fax..........................................................สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว 30/20 หมู่ 4
ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2907-2364
Fax..........................................................2409 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2318-1804-5
Fax..........................................................-

สุขสวัสดิ์38 คลินิกเวชกรรม

284/15 ซอย 38 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2871-1905
Fax..........................................................-

6/20-1 ถ.เอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3452
Fax..........................................................322/6-7 ซอยเอกมัย 16 ถ.สุขุมวิท
63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2391-2452
Fax..........................................................-

เอเชียการแพทย์ คลินิก

1579 ซอย 4 ถ.เพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2891-8225
Fax..........................................................-

13/14 หมู่ 6 ถ.ไสวประชาราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-6998-6296
Fax...................................0-2153-7716
216 ซอย 8 ถ. บางบอน 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2405-2599
Fax..........................................................88/42 ซอย 13 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel.................................08-2897-1660
Fax...................................0-2536-6217

บีสปิริท บจก.

45/1 หมู่ 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2727-7655
Fax...................................0-2727-7996

524-524/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2530-5730-1
Fax...................................0-2530-5862
635 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซ. 6 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-6516-7
Fax...................................0-2709-6511
79/725 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3839-3981
Fax...................................0-3839-4070

เคพีเอ็น กราฟฟิคส์ ซัพพลาย

99/141 หมู่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3487-1604-6
Fax...............................0-3487-1607-8

สุขุมวิท 11 คลีนิค

เอส อาร์ การแพทย์ คลินิก

พีวายซีอาร์แอทเวอร์ค ร้าน

เครื่องขัดไทย บจก.

สุทัศน์คลินิกผิวหนัง

โอชาการแพทย์ คลินิก

สกิล ดิเวลลอปเมนท์ บจก.

จิตชนิน หจก.

สุวัฒนาการแพทย์ คลินิก

อาร์ทเด็นทัลสตูดโิ อ คลินกิ ทันตกรรม

สยามเอเซีย อลูเทค บจก.

เจ พี ซี ซัพพลาย บจก.

1/31 ซอย 11 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2254-3539
Fax..........................................................224/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2211-1671
Fax..........................................................2751/3-4 ซอยโชคดี ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2258-1124
Fax..........................................................-

19/11 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2579-9426
Fax..........................................................986 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2251-6986
Fax...................................0-2655-5847

www.ThailandPocketPages.com

55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2655-0919
Fax..........................................................-

51/353 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร
อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel.................................08-1584-0201
Fax..........................................................109 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2751-1256-8
Fax...................................0-2337-3364
33/11 หมู่ 3 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2904-4224-5
Fax...................................0-2904-4226

23/225 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160
Tel................................0-2811-4305-6
Fax...................................0-2420-0585
1 หมู่บ้านนวธานี ซอย 61 ถ.เสรี
ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
Tel....................................0-2376-1593
Fax..........................................................71/29 ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel..................................08-9891-8988
Fax................................08-9891-8988
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ความสะอาดและอุปกรณ์เครื่องใช้

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เจ เอส ซี คิชเช่นแวร์ บจก.

ธนากิจการช่าง

แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บจก.

สุวรรณภูมิ คลีนนิ่ง เคมีคัล บจก.

เจ เอส เอ เทรดดิ้ง

ธนาเศรษฐ์มอเตอร์ หจก.

ไม้ม็อบถูพื้น พีพี กรุ๊ป

อาร์เอส ธาดา คอร์ปอเรชั่น บจก.

เจ เอส ซี คิชเช่นแวร์ บจก. ที่อยู่
45/449-50 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2895-1941-5
Fax...................................0-2895-1946
41 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย 38
แยก 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2328-0100
Fax...................................0-2726-2047

แจสเปอร์ ไทย บจก.

57 ซอย 68 แยก 31-8 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2804-4744
Fax...................................0-2804-3718

ฉุนกวาง บจก.

88/57-63 หมู่ 19 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel....................................0-3857-3200
Fax...................................0-3857-3110

ซันซี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

99/1 หมู่ 10 ถ.เลียบคลอง
ภาษีเจริญ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2811-1313
Fax...................................0-2811-1314

ซี ที ซี โปรดักส์ หจก.

26 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
12 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2807-6151-4
Fax...................................0-2807-7634

23,25,27 ซอย 25/2 แยก 4
ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.10160
Tel....................................0-2457-1159
Fax...................................0-2457-9438
4/907 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-9556
Fax..........................................................-

ธารา นที กรุ๊ป บจก.

88/249 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2755-7816
Fax..........................................................-

บางกอก พีวีเอส บจก.

26/1 ซอย 9 ถ.ทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel....................................0-2806-2797
Fax..........................................................-

ไบโอซีตรัส บจก.

8 ซอย 17 แยก 14 ถ.รามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2517-7508
Fax...................................0-2540-5572

โปรไทย คลีนนิ่ง โปรดักท์ส บจก.

120/11-3 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel................................0-2704-8317-9
Fax...................................0-2704-8320

41/41 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-2700
Fax..........................................................99/242-243 ซอยรามอินทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จ.กรุงเทพมหานคร 10230
Tel................................0-2509-4964-5
Fax...................................0-2509-4966

54 ถ.พัฒนาชนบท 2
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 1052
Tel....................................0-2376-9197
Fax...................................0-2376-9217
10/26-8 ซอย 101/1 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2396-0991-2
Fax...................................0-2393-3493

ยูเม็คเทรดดิ้ง บจก.

อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย บจก.

รามอินทราอินดัสทรี่ บจก.

อีสเทอร์น สตาร์ เอ็นเทอไพรส์ บจก.

493 หมู่ 14 หมู่บ้านปรีชา 1 ซอย 39
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2362-6290
Fax...................................0-2362-6289
53 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel...........................0-2945-4198-200
Fax...................................0-2945-4808

อาคารอีเลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2725-9100
Fax...................................0-2725-9266
44/5 หมู่ 7 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel................................0-2813-8546-9
Fax..........................................................-

ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) บจก.

เอ ซี กรุป๊ ดาล์ลคี ลีน (ประเทศไทย)

วรชาติ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

เอ เอ็ม โมโตซัพพลายส์ หจก.

สาขาถ.ศรีนครินทร์ 1152-4
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2321-6905-6
Fax...................................0-2322-2559
18/42 ซอย 40 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2930-1855
Fax...................................0-2511-4936

1132,1134 ซอย 82 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2729-6463
Fax...................................0-2729-7289
310/939 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2566-3628
Fax...................................0-2928-9297

ดาวเดือนอุตสาหกรรมโรงงาน หจก. โปรไลน์ ซิสเต็ม บจก.

วิชัยร่วมค้า ร้าน

เอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง บจก.

เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ หจก.

ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ บจก.

เอช ไอ เอส บจก.

6 ซอยแยก 16 ถ.เพชรเกษม 58
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2455-7760-1
Fax...................................0-2454-2390
5/238 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-6813-8094
Fax..........................................................-

ทอมกาดา แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

สนง ใหญ่ 9/135 หมู่ 6
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
Tel....................................0-2519-4337
Fax...................................0-2519-4351

66/12 หมู่ 1 ถ.สายไหม-สะพานใหม่
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel................................0-2976-4404-8
Fax...................................0-2976-4409

พรพรหมเพิ่มพัฒนา (2002) บจก.
814 ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม. 10600

Tel....................................0-2437-6381
Fax..........................................................-

เพิ่มมิตรกรุ๊ป บจก.

101 ซอย 65 ถ.เจริญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel.................................08-6398-0036
Fax..........................................................-

1499-501 ถ.พระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-2695
Fax...................................0-2214-4744
847 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-3900-5
Fax...............................0-2709-3906-8

ศ ศุภราช คลีนนิ่ง หจก.

60 ซอยเลียบคูนายกิม 25 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2929-0446
Fax...................................0-2929-1847

67/35/1 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2908-7960-2
Fax..........................................................294/48 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2184-9705-6
Fax...................................0-2184-9707

เอ็นซีแอล โปรดักส์ บจก.

50/390 หมู่ 9 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2753-6311
Fax...................................0-2753-6312

ที เอส ที ฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก. ฟาร์อีสต์เพียร์เลส (ไทยแลนด์) 1968 ศิวะ เทคโนโลยี่ บจก.

เอวา อาร์เอส คอร์ปอเรชั่น บจก.

ไทย วาโกะ เปเปอร์ บจก.

13/89 ซอยพึ่งมี 52 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2741-0133
Fax...................................0-2741-1929
39/10 หมู่ 5 ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2150-5802
Fax...................................0-2150-5803

ไทยต้าโกลบอลเทรด บจก.

2/29 ซอยสะแกงาม 32 ถ.พระราม
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel...........................................................Fax..........................................................-
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สนง 1023/5 ซอยขุนวิจิตร
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2392-8232
Fax...................................0-2391-7600

55/5 หมู่ 4 ถ.พุทธมณฑล
สาย 7 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
Tel................................0-3422-0855-6
Fax...................................0-3432-5533

1 ซอย 28 แยก 10-1
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.............................0-2136-5929-31
Fax..........................................................-

มอรัล บิสสิเนส บจก.

ศุภราช เซนเตอร์

เอสทีไลน์ หจก.

แมคโคร คลีน แอนว้านซ์เซอร์วิส

ศุภราช เซนเตอร์

แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง บจก.

61 (30/43) ถ.รามคำ�แหง 60
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2735-4339
Fax...................................0-2735-4331
95/50 หมู่ 3 ซอยหมู่บ้านอู่ทองเพลส
ถ.ประชาอุทิศ ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2987-2351-3
Fax...............................0-2991-1637-8

144/23 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2976-8380
Fax..........................................................143/35 หมู่ 10 ถ.บางคูวัด
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.................................08-9668-6079
Fax..........................................................-

1035 ซอยพณิชยการธนบุรี
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel....................................0-2412-2571
Fax..........................................................10/39 หมู่ 3 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-3827-7111-3
Fax...................................0-3827-7114
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

คอนกรีต

เพจเจส

โฮม แอนด์ แคร์ มาร์เก็ตติ้ง บจก.

19/32 ซอย 34 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel.............................0-2946-3619-20
Fax...................................0-2509-2093

ฉลองกรุงคอนกรีต บจก.

51/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-3126-7
Fax..........................................................-

ชนสิทธิ์ คอนกรีต (2007) บจก.

12 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
20270

คอนกรีต
Concrete
เกตุมณีคอนกรีต หจก.

1166 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2753-4975-7
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3820-8755
Fax..........................................................-

ชัยโย คอนกรีต หจก.

78/3 หมู่ 4 ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel....................................0-3429-6176
Fax...................................0-3429-6178

ธิติพัธ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
56/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหม่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................02-449-7787
Fax..........................................................-

นครหลวงคอนกรีต บจก.

สนง ใหญ่ 42/3 หมู่ 10 ซอยอุนรัตน์
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2746-8509
Fax..........................................................-

บัวทอง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต บจก.

82/24 หมู่ 11 ถ.บางพระ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3811-0357
Fax...................................0-3811-0357

พัฒนกิจ กลการ (1993) บจก.

7/30 หมู่ 2 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-9990
Fax...................................0-2907-7812

พานทอง คอนกรีต บจก.

12 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel....................................0-3874-1589
Fax..........................................................-

พิษณุภัณฑ์คอนกรีต บจก.

3/3 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160
Tel....................................0-2420-3604
Fax...................................0-2420-8438

คอนกรีต กรุ๊พ บจก.

ชูสินคอนกรีต บจก.

บางปูใหม่คอนกรีต บจก.

พีแอลซีวอลล์

คอนกรีต เทคโนโลยี บจก.

ไชนกิจคอนกรีต

บี พี คอนกรีต บจก.

ฟาสท์คอนกรีต บจก.

บี เอ ซี คอนกรีต บจก.

มงคลกิจคอนกรีต บจก.

6/2 หมู่ 3 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2571-3030-4
Fax..........................................................19/15 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

319 กม 3 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2970-9442-3
Fax...................................0-2551-1722
59/11 หมู่ 2 ต.ขุนศรี
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

Tel....................................0-2892-3744
Fax..........................................................-

คูล วอล พรีคาสท์ บจก.

88 หมู่ 9 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-2921-9877
Fax..........................................................-

ซิกม่าคอนกรีต บจก.

หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บางพูน
อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2958-9891
Fax..........................................................-

Tel.................................08-6911-0111
Fax..........................................................-

เค ซี คอนกรีต บจก.

สาขา 1 76 หมู่ 2 ถ.ลาดกระบัง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

28/3 หมู่ 4 ถ.บางใหญ่
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2591-3255
Fax..........................................................-

เคเจซี คอนกรีต บจก.

310/13 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

100 หมู่ 2 ถ.สัตหีบ-พนมสารคาม
ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Tel....................................0-3885-1251
Fax..........................................................-

ทวีคูณคอนกรีต บจก.

ปัญญาคอนกรีต บจก.

มาย คอนกรีต บจก.

20 หมู่ 8 ถ.เลียบคลองรพีภัทร
ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
Tel....................................0-3637-0551
Fax..........................................................-

ทักษิณคอนกรีต บมจ.

555 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2711-5134
Fax...................................0-2381-3890

ทีพีไอ คอนกรีต บจก.

53 หมู่ 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ
ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3852-2314
Fax...................................0-3852-2315

51/57 ซอยวัดคู้บอน ถ.รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2510-7707-8
Fax..........................................................26/5 หมู่ 2 ต.คลองเจ็ด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-3823-5435
Fax...................................0-3823-5349

54/1 หมู่ 2 ซอยฤชุพันธ์ ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
Tel................................0-2985-5490-7
Fax...................................0-2922-3924

มดเขียว คอนกรีต หจก.

เจริญไทยผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก. เทพารักษ์คอนกรีต บจก.

เจริญสุข พรีคาสท์ บจก.

31/44 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

8/1 ซอยอ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2721-2640-3
Fax...................................0-2721-1220

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

2/2 หมู่ 7 ถ.ลำ�ลูกกา
คลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2533-2123
Fax...................................0-2533-2632

Tel....................................0-3829-6509
Fax...................................0-3829-6510

เคซีผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

19/1 หมู่ 11 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3823-2193
Fax..........................................................-

89/90 หมู่บ้าน อาร์เคพาร์ค
ถ.หทัยราษฏร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2115-1447-8
Fax..........................................................-

ถาวรภัณฑ์ คอนกรีต

Tel.................................08-1170-4365
Fax...................................0-2704-1792

เค แม็กซ์ กรุ๊ป บจก.

สนง ขาย 518-20 ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2702-4394
Fax..........................................................-

4 ซอยรามคำ�แหง 136
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2372-0310-3
Fax..........................................................-

56 ซอยทวีวัฒนา ถ.กาญจนาภิเษก
30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.............................0-2119-0855-69
Fax...................................0-2119-0850
224/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2389-0100
Fax...................................0-2389-0617

ปูนดี ซัพพลาย หจก.

1211/101 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.................................08-4662-8008
Fax...................................0-2530-9872

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี บมจ.

39/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3826-5400-7
Fax...................................0-3827-2443

www.ThailandPocketPages.com

333 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
Tel....................................0-3624-4874
Fax...................................0-3624-4850

รังษีคอนกรีต บจก.

10/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2583-6583
Fax..........................................................-

เรไรคอนกรีต (1996) บจก.

424/29 หมู่ 5 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.............................0-3879-9109-10
Fax...................................0-3879-9586

พนัสนิคมผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก. วงศ์ชัย บจก.
99/99 หมู่ 11 ต.ไร่หลักทอง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

253 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-3846-2558
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2455-0151
Fax...................................0-2454-0868

ธำ�รงชัยอุตสาหกรรม คอนกรีต บจก. พรีเมียม พลัส คอนกรีต บจก.

Tel.................................08-1555-9501
Fax..........................................................-

1529 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2327-3978-9
Fax...................................0-2327-3980

4/18 หมู่ 6 ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160

45 หมู่ 3 ต.ทุ่งขวาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

Tel................................0-2806-7334-6
Fax...................................0-2806-7005

Tel....................................0-3816-2272
Fax..........................................................-

วัฒนาถาวร บจก.

29/2 หมู่ 4 หมู่บ้านสิริศา 14
ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel................................0-3870-2141-2
Fax..........................................................-
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คอนกรีต - คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อะไหล่
วิญญูคอนกรีต หจก.

182 ซอย 65 ถ.เจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2212-6289
Fax...................................0-2211-4908

อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค บจก.

123 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-5690-4
Fax...................................0-2737-5689

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
คาลมินอินเตอร์เน็ทเวิร์ค บจก.

67/58 ซอยอมร ถ.พระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2671-2037-9
Fax...................................0-2249-7598

เพจเจส

ซีอาร์ดี บจก.

22/77 หมู่ 16 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-9169-2658
Fax..........................................................-

วิมาลิน คอนกรีตกรุ๊ป

เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ บจก.

คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี

ไซเบอร์แลนด์แปซิฟิก บจก.

ไวท์คลาวน์ บจก.

เอสพีเอส กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส

เค เอส เอส คอม หจก.

ไซเบอร์ออฟฟิศ บจก.

68/943 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2965-8807
Fax...................................0-2965-8809
613/1 ถ.หลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2364-8477-8
Fax...................................0-2364-8476

ส อรุณคอนกรีต บจก.

717/8 หมู่ 1 ถ.สี่พระยา
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
Tel.................................08-6051-5595
Fax..........................................................-

สเทร็งท์ คอนกรีต โปรดักท์ บจก.

145/19 หมู่ 8 ซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน
13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3824-9483
Fax..........................................................-

สระบุรีเทคนิคคอนกรีต บจก.

50 ซอยชินเขต 2/18
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2589-3888
Fax...................................0-2589-8911

โรงงาน 51/4 หมู่ 11
ต.บึงทองหลาง อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.............................0-2549-5448-50
Fax...................................0-2549-5451
6/1 หมู่ 6 ถ.ห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3838-5577
Fax...................................0-3838-5577

604/3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2656-5804
Fax..........................................................99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียรังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-6912
Fax...................................0-2992-7275

40/245 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 4
ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวัน
ตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2908-0945
Fax..........................................................140/390 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2637-9964
Fax..........................................................-

เอสวี คอนกรีต โปรดักส์ บจก.

เคซีเอไอทีเซอร์วิส หจก.

ดราก้อนคอมพ์ 2006 บจก.

ไฮเทคไทยคอนกรีต บจก.

โคโลไทย บจก.

ดีอาร์ คอนซัลแตนท์ บจก.

เจ ทันคอมพิวเตอร์ บจก.

เดวาส์ เนเชอรัล บจก.

ชิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

เดอะซิสเต็ม แอดวานเทจ บจก.

33/37 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่ง
แก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2751-0898-9
Fax..........................................................941,943 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2454-7261-4
Fax...................................0-2454-7260

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อะไหล่
Computer and Spare parts

908/24 ซอยประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2689-8036
Fax...................................0-2689-8037
11/93 ซอย 8 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2691-1262
Fax...................................0-2275-4441
93/6 กม 14 หมู่บ้านธนาซิตี้
ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..............................0-2336-0818-20
Fax..........................................................-

202/20 หมู่ 1 ถ.เคหะบางพลี
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-0907
Fax...................................0-2705-0907
93/11 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.
เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3851-8742
Fax...................................0-3851-8742
33/10 ซอยวชิรธรรมสาธิต 8
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-1855-9280
Fax...................................0-2399-2013

หนองใหญ่คอนกรีต บจก.

299 แอคเซสซอร์รี่ ร้าน

อนันต์คอนกรีต หจก.

กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต บจก. ซอฟเวิร์ล ร้าน

ทรูลอจิก บจก.

อาร์ซี สตีล บจก.

กราฟิกสแกน แอนด์ พริ้นท์ บจก.

นิด้า รับเบอร์ บจก.

98/96 ซอยนารถมนตเสวี 30
ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3839-8123
Fax...................................0-3839-8123
9/9 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2385-5050-1
Fax...................................0-2755-3154
ถ.มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี กม
108 ต ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................08-0533-5500
Fax..........................................................-

อาร์ต คอนกรีต 2015 บจก.

29/4 หมู่ 4 หมู่บ้านสิริศา 14 ต.หนอง
ปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................08-2258-6699
Fax..........................................................-

อาร์มแพคอุตสาหกรรมคอนกรีต

6/74 หมู่ 5 ซอยเมนะโพธิ์ 2
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
หนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2807-7425-6
Fax..........................................................-

604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พล่าซ่า
ประตูน้ำ� ถ.เพชรบุรี แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2254-9811
Fax..........................................................162 อาคารกนกสิน ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2971-8000
Fax...................................0-2971-9891
102/9 ซอยรณชัย 2 ถ.เศรษฐศิริ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel................................0-2619-7186-9
Fax...................................0-2617-1858

Tel....................................0-3829-0193
Fax...................................0-3829-0192

60

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2787-2093
Fax..........................................................-

ซัคเซสไอที บจก.

145 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถ.แขวง
ท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2949-6256
Fax...................................0-2945-1138

สาขาพันธุ์ทิพย์พล่าซ่าประตูน้ำ� 604
ถ.เพชรบุรี แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2255-3636
Fax..........................................................120/159 หมู่ 6 หมู่บ้านธันยากานต์
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2519-7552
Fax...................................0-2998-4454
626 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2980-0471-3
Fax...................................0-2573-6777

แกม อินเตอร์เทรด หจก.

ซิสคอม คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์)

บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี บจก.

คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) บจก.

ซี บี ทูล คิท บจก.

บิ๊กคิดอินออฟฟิศ บจก.

198/95 เดอะไลท์ คอนโด
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2592-7974
Fax...................................0-2592-7970
216/39 แอลพีเอ็น ทาวเวอร์
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2285-2412-3
Fax..........................................................-

อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต คอมโปรเทคเอ็นจิเนียริ่ง หจก.
101 หมู่ 3 ถ.สาย 331 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

27/5-7 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2314-4142-3
Fax...................................0-2719-7322

143 ซอย 7 ถ.สวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2919-6600
Fax...................................0-2919-6633

138 อาคารบุญมิตร ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2634-0305-7
Fax...................................0-2634-0308
7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2642-0760
Fax...................................0-2642-0761

ซีแมช คอร์ปอเรชั่น บจก.

896 ซอย 29 ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2587-4444
Fax...................................0-2587-6444

33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2246-2550-3
Fax...................................0-2246-2554
8/43 วิสต้า ปาร์ค ถ.รัชดารามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2347-7780-1
Fax...................................0-2347-7782

เปกาซัส เทคโนโลยี่ บจก.

201 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel.................................08-6900-6228
Fax...................................0-2876-6588
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อะไหล่ - คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

เพจเจส

ฟิวชั่นโซลูชั่น บจก.

สยามยูไนเต็ด ไฮเทค บจก.

แอคมี่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ร้าน

มะจอริทิคอร์ปอเรชั่น บจก.

สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์)

แอคลิงค์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่นส์

โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด บจก.

อัลติเมท โกล ไอทีแอนด์เอวี บจก. แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ บจก.

เคพีไอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ บจก.

ยูนีค พาร์ทฟายเดอร์ บจก.

อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ บจก.

แอดไวซ์ คอมพิวเตอร์ บจก.

เคเอส วอเตอร์ คูลลิ่ง บจก.

รามอินทราซอฟต์ บจก.

อีไอทีเอส โซลูชั่น บจก.

แอมคอส บจก.

เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

วัฒนซิสเท็มเมชั่น บจก.

เอ เค พริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี

แอสซายน์ ร้าน

เจวีเอ อิเล็คทริค บจก.

วินท์คอม เทคโนโลยี บจก.

เอเชียไอทีโซลูชั่น บจก.

ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม บจก.

เจเอ็มพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

77/148 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์
ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel....................................0-2440-0408
Fax...................................0-2440-0407
1929/2 ซอย 19/1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2718-7682-3
Fax..........................................................5 ซอย 78 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2910-7700
Fax...................................0-2910-7722
956/12 วินนิ่งทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท
71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2713-0303
Fax...................................0-2713-0404
121/6 หมู่ 4 ถ.แขวงอนุสาวรีย์
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2552-8068
Fax..........................................................512/15 หมู่ 9 ถ.พัทยากลาง
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel................................0-3837-4073-6
Fax...................................0-3842-8733
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
ซอย 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2661-7979
Fax...................................0-2661-7969

120/1 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2385-5129-40
Fax...................................0-2385-5220
3/66 หมู่ 6 ซอยสกุลชา ถ.ประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2966-1784-7
Fax...................................0-2935-9878
28/24 หมู่ 4 ซอย 34 ถ.เอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2893-2531
Fax..........................................................-

19 ซอย 31 แยก 2 ถ.กท-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2118-6767
Fax...................................0-2118-6766
65 42 ทาวเวอร์ ซอยกล้วยน้ำ�ไท
ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2713-6251-4
Fax...................................0-2713-6255
137 ซอย 35/2 ถ.สะแกงาม
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2462-0182-3
Fax...................................0-2462-0138
293/37 ซอย 119 ถ.รามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2907-4144
Fax...................................0-2907-4290

ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ถ.เพชรบุรี แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel.................................08-7974-7343
Fax..........................................................2/3 ซอย 89 ถ.รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2943-0025
Fax..........................................................สาขาพันธุ์ทิพย์ 604/3 อาคารพันธุ์
ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี แขวงถ.
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel................................0-2656-6017-8
Fax...................................0-2255-0794
88/40 หมู่ 2 ถ.งามวงค์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2588-4284
Fax..........................................................1111/121 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2513-8891-4
Fax...................................0-2512-2995
420/26 ซอยศรีนครินทร์ 58
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2739-9339
Fax..........................................................29/41 ซอย 36 ถ.พุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2426-3925
Fax...................................0-2426-3926

คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาด
ใหญ่
Cooling tower
คูลเทค บจก.

38/34 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2569-1849
Fax...................................0-2987-0075
16/725-7 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2453-6335-6
Fax...................................0-2453-6337
95 หมู่ 1 ถ. 345
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2976-0528-9
Fax...................................0-2976-1115
10/90 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนทิพย์
ซอยนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2943-9232-3
Fax...................................0-2943-9291
178 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12140
Tel................................0-2599-2831-7
Fax...................................0-2976-3402
131/84 ซอย 64 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2949-9877
Fax...................................0-2949-9939

วีแอพท์ เน็ตเวิรค์ แอนด์ เทคโนโลยี

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ บจก.

ไอเท็มเดย์

ซันโทรนิค บจก.

ส ลิขสิทธิ์ ไอที เซอร์วิสเซส หจก.

เอ็น ซี คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ หจก.

ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

ซี เอส พี คลูลิ่ง บจก.

21 ซอย 44 ถ.เสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2001-3014
Fax..........................................................246 ซอย 18 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

ฝ่ายบริการหลังการขาย 191/62-3
อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก
คลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2685-4311
Fax..........................................................142/43-44 หมู่ 14 ถ.พระประแดง
อาเขต ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2463-6036
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2890-4100
Fax...................................0-2890-5200

สเต็ป 99 คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

4 ซอย 123 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2540-0341
Fax..........................................................-

สปีดพลัส เทคโนโลยีซัพพลาย

80/85 หมู่ 11 ตลาดเอก
เซ็นเตอร์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3526-2364
Fax...................................0-3526-2374

สไมล์ ช๊อป

2329/39 ถ.พระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2359-1544-5
Fax...................................0-2359-1549

98/324-5 ซอย 69 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2496-7670-3
Fax...................................0-2496-7674
สนง ใหญ่ 383 ซอยศูนย์วิจัย 4
ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2685-8800
Fax...................................0-2685-8899

เอ็น เอส โทเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮมเน็ตสี่สิบแปดดอทคอม บจก.
1345 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.............................0-2559-4011-20
Fax..........................................................-

เอ็มทีซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก.

58/28 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2886-3500
Fax...................................0-2883-8247

เอสพี กรุ๊ป
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122 หมู่ 4 ซอย 21 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel.................................08-0606-1665
Fax...................................0-2970-8790

20 ถ.พหลโยธิน 48 แยก 22-9 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2971-2979
Fax...................................0-2971-3806

ไอที อัพเดท บจก.

1/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
84000
Tel....................................0-7728-3999
Fax...................................0-7728-3929

ไฮเทค คอมพิวเตอร์

340-343 หมู่ 2 ต.สำ�ราญ อ.เมือง
ยโสธร จ.ยโสธร 35000
Tel....................................0-4571-1666
Fax...................................0-4571-4130

177/6-7 ซอยโชฎึก ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2639-1040
Fax..........................................................28/1 หมู่ 17 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-9810-3172
Fax...................................0-2598-0671

ดีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ร้าน

286/1 หมู่ 3 ซอยคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2816-3289
Fax..........................................................-

ดีเอส คูล บจก.

365 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2453-2033-4
Fax...................................0-2453-2032

ซี เอส พี คลูลิ่ง บจก.

28/1 หมู่ 17 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-9810-3172
Fax...................................0-2598-0671
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คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่ - เคมีภัณฑ์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บางกอก รีฟริกเจอเรชั่น บจก.

17 ซอยพัฒนเวศม์ 8 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2392-7968-9
Fax...................................0-2381-8359

เพจเจส

เคมีภัณฑ์
Chemical Products

บี เค เค คูลลิง่ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
5/69 หมู่ 1 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2383-3636-7
Fax...................................0-2383-3356

โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อม
ระบบปรับอากาศ
Tel : 08-5559-2229
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

พลเชษฐ์เอนจิเนียริ่ง บจก.

17 ซอย 8 ถ.เจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2437-4908
Fax...................................0-2861-1090

พิสิทธิ์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

267/4 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี 18000
Tel.................................08-1946-9965
Fax..........................................................-

พี ซี ไอ เซอร์วิส แอร์

101/7 ซอยเทพกาญจนา
ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel................................0-3487-6291-2
Fax...................................0-3487-6293

ที.ที.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์

70 หมู่ที่ 19 ถ.นิมิตรใหม่
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2191-1724-6
Fax...................................0-2191-1727

พี แอร์ คอนสตรัคชั่น หจก.

481/9-10 หมู่ 2 ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3523-4072
Fax..........................................................-

ไทย วอเตอร์ลายน์ ซิสเท็มส์ บจก. พีพีเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม บจก.
3488 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tel.............................0-2322-1207-10
Fax..........................................................-

89/413-4 หมู่ 9 ตลาด
ไท ถ.พหลโยธิน ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2908-4977-8
Fax...................................0-2832-6714

เลนน็อคซ์กรุ๊ป บจก.

940/369 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel................................0-2747-4250-2
Fax...............................0-2747-4494-5

วงศ์วณิช เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
69/34 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3805-7070
Fax...................................0-3871-7148

วาสเซอร์แคร์ บจก.

75 ซอยอินทามระ 21แยก1
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel....................................0-2616-3885
Fax...................................0-2278-3107

ศิริทรัพย์ เจนเนอรัล บจก.

10 ซอยท่าข้าม 30 แขวงแสมดำ� 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2417-6741-3
Fax...................................0-2417-6742
แม่กลองเคมีคอล บจก.
จำ�หน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
Tel : 0-2234-2648
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ไทยคอมเทค (1990) บจก.

ฟูจิตสึเจเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง

ไทยเยนเนอรัล คูลลิ่ง บจก.

มหาศาลแอร์ หจก.

สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี

ทิป ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
จำ�หน่าย-ออกแบบ-ติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ
Tel : 0-2159-9837-9
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ธนกรกฤต เทรดดิ้ง หจก.

ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม บจก.

สยาม ซิสเทค วิศวกรรม บจก.

ที ที แมคคานิคเคิลซิสเท็ม บจก.

บราวเนอร์เทคโนโลยี บจก.

ราชเทวี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

แสงจันทร์ แอร์ดักท์ หจก.

334 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว 53
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2538-1225
Fax...................................0-2538-1618

ท็อปเทค แอร์คอน บจก.

27/946 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2803-5844-6
Fax...................................0-2803-6970

182 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2741-4530-9
Fax..........................................................-
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1 ถ.พระราม 2 ซอย 33
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2453-1962-7
Fax...................................0-2453-1968
169 ซอย 42 แยก11-2 ถ.เสนานิคม
1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2570-2020
Fax...................................0-2570-2211
45/2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2803-4558-9
Fax...................................0-2803-4563

92/10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel................................0-3849-0193-4
Fax...................................0-3849-0195
75/7 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2920-6697
Fax..........................................................54 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-5500
Fax...............................0-2312-4654-5
304/8 ถ.เพชรบุรี 5 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2215-9091
Fax...................................0-2216-3762

24 ซอยอยู่วิทยา 12
ถ.กระทุ่มราย แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel................................0-2548-3817-8
Fax...................................0-2548-3819
4/273-4 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2840-0089
Fax...................................0-2840-0090
69/120 หมู่ 8 ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2976-6836
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

www.ThailandPocketPages.com

เครนและ ปั้นจั่น
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เครน และปั้นจั่น

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ดีดี เครน อินเตอร์เทรด บจก.

เครน และปั้นจั่น
Crane

92/69 หมู่ 2 ถ.หนองตำ�ลึง
ต.หนองตำ�ลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160
Tel.................................09-8381-1511
Fax..........................................................-

พีเอ็นเครน เซอร์วิส

44/53 ถ.นิมิตรใหม่ 12 แขวงทราย
กองดิน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel.................................08-1792-6196
Fax...................................0-2914-5411

กำ�ไรทองวัฒนา (2540) รถเครนให้เช่า ทรงธรรมเครน (ประเทศไทย) บจก. ฟองซูนเอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)
56/49 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel.................................08-1890-4460
Fax...................................0-2903-5014

คำ�จันทร์ขนส่ง บจก.

5/3 หมู่ 8 ซอยจันทร์ทองเอี่ยม
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2922-8950
Fax..........................................................-

52/74 ถ.ท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel.................................06-3824-5456
Fax...................................0-2191-9643

8/13-4 หมู่ 2 ซอยทองดี
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2907-7948-9
Fax..........................................................-

ทรานส์-เอเซีย ทรานสปอร์ต บจก. มานัด เครนส์ บริการ
27 ซอย 46 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2952-3546-7
Fax...................................0-2952-3423

89/1 หมู่ 2 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลอง
สองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel.................................08-4320-2668
Fax..........................................................-

ศุภวรรณเครน เซอร์วิส หจก.

299/9 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2730-8911
Fax..........................................................-

ส เลิศเครนเซอร์วิส หจก.

214 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel................................0-3527-2564-5
Fax..........................................................-

สมนึกเจริญ เครน

57/11 หมู่ 2 ถ.บางกะดีสาย
ใน 2 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.................................08-4694-6261
Fax..........................................................-

เครน แอนด์ ทรานส์ บจก.

ทองสุข ไฮดรอลิค หจก.

แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ บจก.

สหชลเครน

จีนี่ เบนนี่ บจก.

ทัตฮง (ประเทศไทย) บจก.

เยอดปั้นจั่น โมบาย เครน บจก.

สุทธกุล บจก.

นิวเทค เทคโนโลยี่ บจก.

ว ประทีปเครนเซอร์วิส หจก.

อามเซอร์วิส2007 หจก.

30/1 หมู่ 2 ซอยวัดเอี่ยมประชา
มิตร ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10510
Tel....................................0-2815-2021
Fax..........................................................2/4 ถ.หนามแดง-บางพลี
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2753-7007
Fax...................................0-2710-2218

ฉลองการช่างและขนส่ง บจก.
26/4 หมู่ 7 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel....................................0-2987-5553
Fax...................................0-2987-5552

ฉัตรเครน บจก.

1334/114 ซอย 54 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel.................................09-1464-2449
Fax...................................0-2284-3209

ชนิตพนเครน

40/10 ถ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-1615-7574
Fax..........................................................-

ชัยเจริญเครน บจก.

72/1 หมู่ 4 ถ.บางปะอิน
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel.................................08-1989-9613
Fax...................................0-3525-4021

ชำ�นาญ เครน เซอร์วิส บจก.

814 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-1377-2700
Fax...................................0-2315-5210

97/9 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel.................................08-1480-1758
Fax..........................................................-

888 หมู่ 19 ถ.บางนา-ตราด กม 19
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2740-5888
Fax...................................0-2740-6006

51/27-28 หมู่ 3 ถ.ปทุมสายใน
ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2978-1175
Fax...................................0-2978-1176

ประภาทรัพย์ อาคาร และที่ดิน

140/6 ซอย 112 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2907-4238
Fax..........................................................-

โปรแมช (ประเทศไทย )บจก.

49/11 หมู่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel.................................08-1592-4456
Fax..........................................................-

379 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2706-0177
Fax..........................................................-

วังเพชรเครน (บุญทิ้ง)

Tel.................................08-9740-2126
Fax..........................................................-

วิเชียร เครน บจก.

151/156 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel.................................08-1849-2398
Fax..........................................................-

Tel.................................08-1325-3921
Fax...................................0-2925-9924

ดีซีจี เซ้าท์อีสต์เอเชีย บจก.

พันวษา คอนสตรั๊กชั่น ร้าน

ศรินดา การช่าง

64

87 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel.................................08-1355-6678
Fax..........................................................-

Tel................................0-2752-2042-3
Fax...................................0-2752-2044

เอ ที เอ็น ไฮดรอลิคเครน เซอร์วิส
59/92 หมู่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel.................................08-1013-4299
Fax..........................................................-

เอ็ม อี อี เครน หจก.

14/1865 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

วี เอส เครน หจก.

52/6 หมู่ 8 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2922-9573
Fax...................................0-2922-9118

Tel....................................0-2701-3984
Fax..........................................................278/28 หมู่ 10 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

พรทรัพย์ทวีชยั คอนสตรัคชัน่ บจก. วิทยา ปั้นจั่น
513/564 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2150-5724
Fax...................................0-2150-5725

435 หมู่ 1 ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

อี เอ็ม เอช เครน (ไทยแลนด์)

90 หมู่ 10 ต.กำ�แพงแสน
อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140

พรอมรชัย เครน ขนส่ง หจก.

75/31 อาคารริชมอนด์ ซอย 26
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2259-8199
Fax...................................0-2259-8170

อู่สหชลเครน ซอยสุขประยูร 3
ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-1398-5326
Fax..........................................................-

1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ซอย 25
184/3 หมู่ 5 ต.นครปฐม
2088 ซอยชวาล 1 ถ.เทพารักษ์
ถ.บางนา-ตราด แขวงวังทองหลาง
อ.เมืองนครปฐม
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
จ.นครปฐม 73000
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2744-0840-2
Tel.................................08-1457-0917
Tel....................................0-2383-7496
Fax...................................0-2744-0807
Fax..........................................................Fax...................................0-2759-5044
รังสิต เครน บจก.
แสงอรุณเครนเซอร์วิส บจก.
ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.
18/446 ถ.รังสิต-นครนายก
12/1,33/8,33/29 หมู่ 1 ต.หนองข้าง
ให้เช่า ติดตัง้ รือ้ ถอน ทาวเวอร์เครน
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
คอก อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel : 08-4770-4736
Tel....................................0-2990-8293
Tel................................0-3827-7441-3
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 63
Fax...................................0-2990-8294
Fax...................................0-3827-7520

ชูไก บจก. (มหาชน)

42/62 กม 7 หมู่ 14 ซอยจรรย
วรรธ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2715-0000
Fax...................................0-2316-6574

เพจเจส

15/6 หมู่ 5 ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-1614-2897
Fax..........................................................147/48 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel.................................08-4434-1378
Fax..........................................................-

58/785 หมู่ 13 ซอยนครชัยมงคล
1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-5554
Fax..........................................................-

เอ็ม อี อี เครน หจก.

58/785 หมู่ 13 ซอยนครชัยมงคล
1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-5554
Fax..........................................................เอเชีย อินสเปคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนต์
99/14 หมู่ 5 ต.บ้านปึก อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel.................................09-1781-6322
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครน และปั้นจั่น - เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า

เพจเจส

บุญประสิทธิ์วิศวกรรม บจก.

อามเซอร์วิส 2007 หจก.

1027/25 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 106
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2808-3884
Fax...................................0-2445-4078

435 หมู่ 1 ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2701-3984
Fax..........................................................-

ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ

เอส เค คุณธรรม กรุ๊ป บจก.

55/305 หมู่ 1 ถ.บางใหญ่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

530 ถ.ควนหิน-ทุ่งหวัง ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

Tel....................................0-2927-7743
Fax...................................0-2927-7743

Tel....................................0-7433-3074
Fax...................................0-7438-0080

พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) บจก.

อานนท์ เครน

75 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

31/8 หมู่ 1 ถ.สามโคก ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel.................................08-4439-7704
Fax...................................0-2599-3718

อุดรไทยเครน

142/2 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4232-0422
Fax...................................0-4232-0422

แอล เอ็ม เอส เครน บจก.

158 หมู่ 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel....................................0-3762-9747
Fax..........................................................-

เอส เอส เครนขอนแก่น บจก.

191/41 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4330-6688
Fax..........................................................-

อี เอ็ม เอช เครน (ไทยแลนด์)

278/28 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2752-2042-3
Fax...................................0-2752-2044

เอ็ม ไอ ที เครน บจก.

40/7 หมู่ 3 ถ.สุขภิบาล 5 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-0237
Fax..........................................................-

เอส ดับบลิว อีควิปเมนท์ บจก.

837 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2683-3849
Fax...................................0-2683-3833

เอ็ม แอล ดี เอ็นจิเนียริ่ง (9991)
21/626 หมู่ 12 ถ.บางนา แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-2398-5011
Fax...................................0-2398-1330

เอ็ม.ดี.เจริญ รอกไฟฟ้า บจก.
จำ�หน่ายรอกสลิง รอกโซ่ไฟฟ้า รอก
ใช้แล้ว
Tel : 0-2410-4747
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
โฮปมี เครน หจก.
ให้เช่ารถเครน รถบรรทุกติดเครน
Tel : 0-2962-2412
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียริง่ &เซอร์วสิ เอทีเอส ลิฟท์เครน อีลิเวเตอร์
3/3 หมู่ 7 ซ.โรงพิมพ์ ถ.วัดศรีวารีนอ้ ย
ต.ศีรษะจรเข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2346-1139
Fax...................................0-2346-1129

544/250 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2211-5124
Fax...................................0-2212-6552

Tel................................0-2805-8168-9
Fax...................................0-2813-9861

สยาม เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.

206/30 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110
Tel....................................0-3806-0597
Fax..........................................................-

เอ็ม แอนด์ เอส รอก เครนไฟฟ้า

เอ็น ซี เอส คอนสตรัคชั่น (2008)

อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) บจก.

เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.

เอบราเดอร์ บจก.

เอ เอ็น เค แมชชีนเนอรี บจก.

219/30 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-9228-9944
Fax...................................0-2174-3059
188/88 หมู่ 3 โครงการบางเพรียงพัฒนา
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel................................0-2708-0411-2
Fax...................................0-2708-0413

20/9 หมู่ 9 ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3446-6702
Fax..........................................................1951 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท 109
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2384-2065
Fax...................................0-2384-7081

อธิภูเอ็นจิเนียริ่ง & เซอร์วิส หจก.

48/191 หมู่ 1 ถ.เอกชัย
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3449-6475
Fax..........................................................-

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
Electric Generator

อุตสาหกรรมรอกเครนไฟฟ้าลาดกระบัง ซีวายที พาวเวอร์ บจก.
78/88 หมู่ 12 ซอยสุวินทวงศ์ 13
แยก 21 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
Tel.................................09-2498-1818
Fax..........................................................-

เอ ดี เอ็นจิเนียริง่ & ซัพพลาย บจก.

140/13 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-1318
Fax...................................0-2752-0561

227/80 ถ.พระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2682-7491-5
Fax...................................0-2682-7490

ไทยเจนท์ บจก.
จำ�หน่ายเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
เครื่องเชื่อม
Tel : 0-2582-3194-5
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2962-2092-9
Fax...............................0-2962-2090-1
6/12 หมู่ 4 ถ.คลองเก้า ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2549-5213
Fax..........................................................-

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159

เอทีดี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส หจก.
37/43 หมู่ 7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2316-5575
Fax...................................0-2316-5575

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.

85/1444 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.................................09-4514-2451
Fax...................................0-2819-0478

เอ ที เครน บจก.

คูล-เทค บจก.

ฟองซูนเอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)

เอชเอสที สตีล บจก.

เจ เอส เจ เอ็นจิเนียริ่ง

ซีวายที พาวเวอร์ บจก.

78/88 ซอยสุวินทวงศ์ 13 แยก 21
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel.................................09-2498-1818
Fax...................................0-2989-4563
1203-1207 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037
4/21 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-2235-5559
Tel.................................08-6840-6910
Fax...................................0-2235-5088 Fax..........................................................-

เอชเอสที อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.
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2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2383-7766
Fax...............................0-2383-7468-9

บางกอกคอนโทรลเลอร์ บจก.

634 ซอย 60 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-5471
Fax..........................................................-

8/13-4 หมู่ 2 ซอยทองดี
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2907-7948-9
Fax..........................................................227/80 ถ.พระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2682-7491-5
Fax...................................0-2682-7490

แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ บจก.

888 หมู่ 19 ถ.บางนา-ตราด กม 19
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2740-5888
Fax...................................0-2740-6006
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เครื่องจักร และเครื่องจักรกล

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

คาร์ ไบด์ สกรู

เครื่องจักรและเครื่องจักรกล
Machinery
กะรัตอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

58/1-3 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-4336
Fax..........................................................-

ค็อปโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

Tel................................0-2734-4511-3
Fax...................................0-2734-4514

9/2 หมู่ 2 ตำ�บลท่าเสา อำ�เภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74110
Tel................................0-3446-0917-8
Fax..........................................................-

กาศยะแมชชีนเนอรี่ (เบอร์โก้) บจก.

จิรทีปต์ เซ็นทรัล แมคคานิคส์ บจก.

Tel................................0-2673-0414-6
Fax...................................0-2213-2816

Tel.................................09-9247-6600
Fax...................................0-2346-0083

899/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

3765/1 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120

โกลเดนท์รไี ซค์เคิล จำ�กัด

356 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.อุโมงค์
อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51150
Tel..............................0-5355-9439-40
Fax..........................................................-

เครื่องพับโลหะ-แอลวีดี เครื่องพับ
55/49 หมู่ 3 ถ. 345 ต.ลำ�โพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel................................0-2525-8621-4
Fax..........................................................-

เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก.

9/155 หมู่ 5 รังสิต พรอสเพอร์
เอสเตท 5 ซี 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................09-1045-7662
Fax..........................................................-
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85/70 หมู่ 20 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

จี๋ลี่ชิง แมชชีน บจก.

เจริญสถิตย์กลการ

เจเอส เครื่องจักรออโต้ จำ�กัด

เจพี เนลสัน (ประเทศไทย) บจก.

เจริญทรัพย์กมล หจก.

จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

389/58 หมู่ 6 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2174-3069
Fax...................................0-2174-3049
999/1 หมู่ 7 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2170-7328
Fax...................................0-2170-7329

เจิมเจริญการไฟฟ้า หจก.

90/129 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย
5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2810-2868
Fax...................................0-2813-5431

190/6 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 50100
Tel..................................08-1952-3299
Fax..........................................................24 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
Tel..................................09-3143-6688
Fax..........................................................-

จ. ศิลป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

38/95 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3482-6786
Fax..........................................................146/255 หมู่ 6 ตำ�บลคลอง
มะเดื่อ อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-0225-1414
Fax..........................................................-

เฉลิมเกียรติ แมชชีนนารี่

88 หมู่ 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120

148-152 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel.................................08-1926-3370
Fax..........................................................-

Tel.................................08-1928-6955
Fax...................................0-2894-9466
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ไดเทค แอดวานซ์ บจก.

198 หมู่ 8 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-5397-8
Fax...................................0-2705-5399

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด

246 หมู่ 1 ถ.ลำ�ปาง-เชียงใหม่ ต.ปง
แสนทอง อ.เมืองลำ�ปาง จ. ลำ�ปาง
52100
Tel................................0-5432-4336-7
Fax..........................................................-

ต้ากังอินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) บจก.

3/354-55 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 66
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-6547
Fax...................................0-2898-7957

โชคพรชัย แมชชีน เครื่องจักรกล
666 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel....................................0-2468-3970
Fax...................................0-2877-8334

เชียงใหม่ซีล ร้าน

165/32 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
50000
Tel....................................0-5311-6094
Fax..........................................................-

ชูชีพ แมชชีน

9/10 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3449-4455
Fax..........................................................-

ซี วา เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

922/3 หมู่ 5 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท
107 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2175-6081-2
Fax...................................0-2175-6083

ช การช่าง ร้าน

182/1 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2224-0886-7
Fax...................................0-2225-1660

ชุมพลอุปกรณ์ ร้าน

432/1 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-6455-6315
Fax..........................................................-

ดี เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
169 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

Tel....................................0-3845-2555
Fax...................................0-3845-2777

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร์ บจก. ดีเคเอสเมททัล โปรดักท์ หจก.
139 ซอย 73/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2809-7050-1
Fax...................................0-2809-7052
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227/527 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230
Tel....................................0-5344-8032
Fax..........................................................-

Tel....................................0-4322-1077
Fax..........................................................-

เทคโนโลยี อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์
109 หมู่ 16 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210

Tel................................0-5304-1358-9
Fax..........................................................-

ถวายคาร์ไบด์ วูด๊ แมชชีน

น้ำ�พองสุนทร คอนสตรัคชั่น หจก.

10/349 หมู่ 7 ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3444-6876
Fax..........................................................182 หมู่ 10 ถนนพุทธสาคร ตำ�บล
สวนหลวง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2813-7060
Fax..........................................................28 หมู่ 9 ต.น้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง
จ. ขอนแก่น 40140

ถัง-มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

5/36 หมู่ 2 ตำ�บลแคราย อำ�เภอ
กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-3447-6188
Fax..........................................................-

เทพไทย แมชินเนอรี่ บจก.

21/573 กม 2 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2744-5121-6
Fax...................................0-2744-5127

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร์ บจก. ไทยซัพพอร์ท เครื่องจักรกล บจก.
139 ซอย 73/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2809-7050-1
Fax...................................0-2809-7052

332 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ไทยเบรูโตะ จำ�กัด

Tel....................................0-5336-8070
Fax..........................................................11/11 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2413-1377
Fax...................................0-2413-1377

ไทยอำ�นวย

ไต้หวัน หงษ์จี พริซชิ น่ั แมชชีนเนอรี่

142 หมู่ 9 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

ดิลกไทย แมชชีนเนอรี่ บจก.

1 อาคารกลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง ซอย 25
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2260-3342
Fax..........................................................-

ไทย เอ็มไพร์ แพ็ค จำ�กัด

99/324 หมู่ 4 ต.คุ้งลาน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
13160
Tel.................................08-6034-0251
Fax...................................0-3580-2290

9/10 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอก
กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3449-4455
Fax...................................0-3449-4455

ไทย ไดเซ็น เทรดดิ้ง บจก.

ที ซี แมชชีนเนอรี่

88/19 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2750-5511
Fax...................................0-2750-5546

ชูชีพ แมชชีน

เพจเจส

19/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม 17
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-6877
Fax...................................0-2312-6878

Tel..................................08-9745-4988
Fax..........................................................-

นาแปน เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.
348 หมู่ 3 หมู่บ้านโนนอุดม ต.กุดน้ำ�
ใส อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40310

Tel....................................0-4343-3152
Fax..........................................................-

นิปปอน เอเพ็ก (ไทยแลนด์) จำ�กัด
50/47 หมู่ 5 ตำ�บลบางน้ำ�จืด อำ�เภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3486-7501
Fax..........................................................-

บางน้ำ�จืดเครื่องจักรเก่ามือสอง

64/3 ถ.เทพกาญจนา ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-1629-9989
Fax...................................0-3487-6412

ไทยเซิน แมชชีนเนอรี่ บจก.

บิส เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย) บจก.

ไทยแมค เซลส์แอนด์เซอร์วิส

ปภากร คอร์ปอเรชั่น บจก.

58 หมู่ 5 ถ.หนามแดง-บางพลี
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2753-7066
Fax...................................0-2753-6955
3 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-3905-7
Fax...................................0-2361-3908

ไทยเอบาร่า บจก.

6 อาคารสิริฤดี เพลส ซอย 164 แยก
6 ถ.รามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2540-7921
Fax...................................0-2540-7922

46/185 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองหก
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2909-3416
Fax...................................0-2577-5798
199/254 หมู่ 13 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................09-5552-6994
Fax...................................0-2983-7042

ปุ้ยจักรกล

81/25 ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel.................................08-6040-8452
Fax..........................................................-
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ปั๊มลมเชียงใหม่ จำ�กัด

มัทสึกิ (ไทยแลนด์) บจก.

3/2 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่
50360

18/40 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-8958
Fax...................................0-2750-8895

Tel................................0-5336-3757-8
Fax..........................................................-

พิณสยาม บจก.

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2901-8778
Fax...................................0-2901-7608

พี เอ็ม เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส

41/60 ซอย 29 ถ.เลียบคลอง 2
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel................................0-2906-5946-8
Fax...................................0-2906-5949

แพลเนททารี่ เทคโนโลยี บจก.
108/246 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

เมคเกอร์ โปร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
68/17 หมู่ 1 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel.................................08-4362-3080
Fax...................................0-3811-6493

แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995)
2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140

Tel................................0-2427-6777-8
Fax..........................................................-

แม่คำ�เกษตรยนต์ ร้าน

21 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.ยาง
เนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

Tel....................................0-2594-1503
Fax...................................0-2594-1503

วิต้า แมชชินเนอรี่ บจก.

แสวงจักรกล เครื่องจักรมือสอง  

เวียงป่าเป้า วิศวกรรม หจก.

สุขสมบัติ ขอนแก่น หจก.

31/2 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3445-1682
Fax...................................0-3445-1627
69 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.สัน
สลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Tel....................................0-5364-8648
Fax..........................................................-

วังแดงเอ็กซ์เพรส จำ�กัด

124/2 หมู่ 11 ซ.85 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ. สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-8338
Fax..........................................................-

ศิริไกรอุตสาหการ บจก.

สนง 425 อาคารเฟอร์นิไลน์
ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2917-1277
Fax..........................................................-

496/1 ถ.เทียนทะเล 20/1
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel.................................08-6306-5719
Fax...................................0-2892-0751
129 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านค้อ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4321-0111-2
Fax..........................................................-

ส. ยนต์เจริญ

224 หมู่ 1 ตำ�บลสาวะถี อำ�เภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel..................................08-1601-1157
Fax..........................................................-

ส อัทธิตา เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

110/7 หมู่ 5 ซ.คลองมะเดื่อ
13 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3487-8308-9
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5332-1207
Fax..........................................................พรศุภวิชญ์ หจก.
ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) บจก. ศิวกร จักรกล (ประเทศไทย) บจก. สายทิพย์ จักรกล กม. 9
39/356 ซอย 123 ถ.ประชาอุทิศ
59 อาคารฟลอริช ซอยรัชดาภิเษก
189 หมู่ 3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด
4/356 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
ห้วยขวาง กทม. 10310
10150
Tel....................................0-2815-8067
Tel....................................0-2017-0099
Tel....................................0-4323-7194
Tel....................................0-2895-0389
Fax..........................................................Fax...................................0-2017-0090
Fax..........................................................Fax..........................................................-

พิณสยาม บจก.

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ยนต์สยาม (1977) จำ�กัด

89/13-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Tel....................................0-2901-8778
Fax...................................0-2901-7608

Tel....................................0-4323-7938
Fax..........................................................-

เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ยูนคิ อปเปอร์เทรด หจก.
559 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

20/172 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำ�บล
คอกกระบือ อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3483-3836
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2689-7922
Fax...................................0-2689-7923

เพื่อนพลังงาน หจก.

47/26 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

100/5 ถ.ราษฏร์สามัคคี ต.หนองหอย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

145 ซ.1 ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม. 10600

189/639 ตำ�บลพันท้ายนรสิงห์ อำ�เภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3487-2264
Fax..........................................................-

ฟาสเทคโนโลยี ซัพพอร์ท หจก.

189/272 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3445-8184
Fax..........................................................-

58/1821 หมู่ 10 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2894-5922-8
Fax...................................0-2894-5929

รวมจักรกล

สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ บจก.

888/55 หมู่ 6 ซอย 14 ถ.แพรกษา
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2701-0597
Fax..........................................................-

รัชดายนต์ แมชีนเนอรี่ หจก.

58 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2520-4172-3
Fax...................................0-2908-3200

Tel....................................0-2437-9083
Fax..........................................................-

พีโอโอเอ็นจิเนียริ่ง หจก.

สยาม ชาญ บจก.

สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสทรูเม้นท์

38/5 หมู่ 1 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-4716-7
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5380-2946
Fax..........................................................-

พงษ์แสง เซอร์วิส หจก.

80/198 หมู่ 6 ตำ�บลนาดี อำ�เภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
74000
Tel..................................08-3848-4095
Fax..........................................................-

ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำ�กัด

Tel....................................0-5340-8210
Fax..........................................................-

โพลี่ดีอินสทรูเมนท์ จำ�กัด

ศักดาการช่าง

ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร
102/3 หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel................................0-5349-2721-3
Fax..........................................................-

วงศ์ธนาวุฒิ หจก.

www.ThailandPocketPages.com

85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2899-6374
Fax...................................0-2899-6371

111/15-16 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3845-4079
Fax...................................0-3845-4080
164/14 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2238-1470-5
Fax...................................0-2236-3847

สยามอนันต์กิจ หจก.

30/188-9 หมู่ 1 ถ.พุทธบูชา
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2874-1559
Fax...................................0-2428-4339

สุทอง แมชชีนเนอรี่ บจก.

572 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2896-1818
Fax...................................0-2896-1916

แสวงเครื่องจักรมือสอง

496/1 ถ.เทียนทะเล 20/1
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-0751
Fax..........................................................-

หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำ�กัด
234 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180

Tel....................................0-5312-0222
Fax..........................................................-

อซาด้า (ประเทศไทย) บจก.

27 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ปลา
ทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2739-4483-4
Fax...................................0-2739-4485

เอ ที ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
ออกแบบและรับสร้างเครื่องจักร
Tel : 08-0624-0497
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 68
เอลล์ เอ้นจิเนียริง่ บจก.
จำ�หน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ยาง Barwell
Tel : 0-2199-4159
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 66
เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
บจก.
ติดตัง้ เครื่องจักร
ออกแบบติดตัง้ ระบบ Utility
Tel : 0-3811-9450
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 66

เอสพี อินเตอร์แมค บจก.
ตัวแทนจำ�หน่ายแครื่องฉีดพลาสติก
Haitain, Zhar
Tel : 0-2736-2282-83
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 67
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เครื่องจักรและเครื่องจักรกล
ออโต คอนโทรล กรุ๊ป บจก.

50 หมู่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก 51
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2996-2558
Fax...................................0-2996-2559

เอ็กเซล แมชีน เทค บจก.

852 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-3570-3
Fax...................................0-2897-3359

เอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

65/158 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2199-4158
Fax...................................0-2199-4159

แอลวีดี (ไทยแลนด์) บจก.

55/49 หมู่ 3 ถ.สาย 345
ต.ลำ�โพ อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2525-8621-4
Fax...................................0-2525-8600

เอสวายเอส โปรดักส์ บจก.

99/1447 หมู่ 6 ตำ�บบางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2754-6565
Fax...................................0-2754-6566

แอดวานซ์จีโอ (กรุงเทพฯ) บจก.

3 ซอยลาซาล 85 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2748-6079
Fax...................................0-2748-6078

เอสทีเอส ซิสเต็มส์ คอนโทรล บจก.
377/22 อาคารวัน แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

Tel....................................0-2946-1591
Fax...................................0-2946-1592

เอเชีย อินสเปคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนต์

99/14 หมู่ 5 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel.................................09-1781-6322
Fax..........................................................-

เอส ที เอ็น บางกอก อินดัสเตรียล

643, 645 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2464-5559
Fax...................................0-2464-5596

อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
10 ถ.สะแกงาม 14 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel................................0-2451-6366-7
Fax...................................0-2451-6368

เอ็น เอ็น เค กลการ หจก.

59 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2214-3577
Fax...................................0-2613-6632

ไอรอน เอ็นจิเนียร์รง่ิ แอนด์ เซอร์วสิ
31/5 หมู่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3828-5978
Fax...................................0-3819-5128
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ออมก้า ทูลส์ แอนด์ เลเซอร์ เวลดิง้ เอสเอส สยาม เอ็นจิเนียริง บจก.
131/49 หมู่ 4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

140/3 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21000

Tel.................................09-2278-4698
Fax..........................................................-

Tel................................0-3802-9093-4
Fax...................................0-3802-9094

เอ็นซีอาร์ กรุ๊ป บจก.

800/2 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel................................0-2910-8590-5
Fax...................................0-2586-9075

แอล เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

19/95 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-9499-3771
Fax...................................0-2750-9149

เอ็นซีอาร์ กรุ๊ป บจก.

800/2 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800

อุบลกรุงไทยกลการ

เพจเจส

เอ็ม ที ไฮ-เทค จำ�กัด

129/37 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
74130
Tel....................................0-2431-2190
Fax..........................................................-

เอสวายเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

74-8 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Tel....................................0-4526-3909
Fax...................................0-4526-5545

189/618 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
74000
Tel..................................08-5246-1719
Fax..........................................................-

อุบลพูลเพิ่มทรัพย์ เครื่องสีข้าว

แอลเอส ฟีด แอนด์ เทค หจก.

เอ็น.เอส.แอล.แมชชีนนิ่ง บจก.

เอ๊กซ์ซิม ซัพพลาย กรุ๊ป หจก.

122 หมู่ 2 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34000
Tel.................................08-1876-6324
Fax................................08-1876-6324
149 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

427/34 หมู่ 2 หมู่บ้านเพชรเกษม
ธานี ซ.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2810-9781-2
Fax..........................................................389/3 หมู่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140

Tel................................0-2910-8590-5
Fax...................................0-2586-9075

Tel................................0-3845-2323-5
Tel....................................0-5342-4165
Fax...................................0-3845-2322
Fax..........................................................เอ็กเซล แมชีน เทค บจก.
เอเชีย กรุป๊ เทคโนโลยีแ่ อนด์เมนเทนแนนซ์ อริยะอีควิปเม้นท์ จำ�กัด
852 ซอยเทียนทะเล 26แยก 6-1
139/16 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
223 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่า
จ.สมุทรปราการ 10560
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
50140
Tel................................0-2897-3570-3
Tel.................................08-5283-3667
Tel....................................0-5342-3779
Fax...................................0-2897-3359
Fax...................................0-2313-7429
Fax..........................................................เอส ดับบลิว ดี แมชชินเนอรี่ บจก. เอเอ เมทเทิลสแคร็ป หจก.
โอ เอส โซลูชั่น จำ�กัด
35/9 หมู่ 6 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คู
54/92 ซอยประชาอุทิศ 33 แขวง
45/2 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ
บางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
12140
Tel....................................0-2581-3841
Tel....................................0-2872-5484
Tel....................................0-5321-7688
Fax..........................................................Fax...................................0-2872-5485
Fax..........................................................แอล เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
อู๋ อินเตอร์กรุ๊ป หจก.
อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด
19/95 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
122 หมู่ 16 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
523/22-4 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น
จ.สมุทรปราการ 10540
จ.ขอนแก่น 40130
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel.................................08-9499-3771
Tel....................................0-4331-1293
Tel................................0-4427-6851-3
Fax...................................0-2750-9149
Fax...................................0-4338-6811
Fax..........................................................เอสวายเอส โปรดักส์ บจก.
แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี
อาร์ พี เอ็น แมชชีนเนอรี่ หจก.
99/1447 หมู่ 6 ตำ�บบางเมือง อ.เมือง
55/39 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลี
32/1 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
10540
Tel....................................0-2754-6565
Tel................................0-2312-3990-1
Tel....................................0-4333-6578
Fax...................................0-2754-6566
Fax...................................0-2312-3992
Fax..........................................................เอ็น ซี ดีไซน์ พาร์ท บจก.
เอส วี แมชีนเนอรี่ หจก.
เอพีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
121/42 หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา
2/3 หมู่ 3 ถนนสวนหลวง 1 ตำ�บล
90/134 หมู่ 5 ซ.102 ถ.เพชรเกษม
จ.ชลบุรี 20230
สวนหลวง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 74110
สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-3806-3106
Tel................................0-2810-1830-3
Tel................................0-2813-5592-3
Fax..........................................................Fax..........................................................Fax..........................................................เอ็ม เอ็น ที ฟู้ดแมชชีน
แอ๊ดวานซ์ คอมเมอร์ซ หจก.
ไฮเวย์ แทรคเตอร์ แอนด์ เครน
140/45-6 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1
149/50 หมู่ 13 ตำ�บลอ้อม
41/4 หมู่ 5 ต.บางพูน อ.เมือง
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.
น้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สมุทรสาคร 74110
สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-3444-8189
Tel....................................0-2813-7388
Tel....................................0-2567-1671
Fax..........................................................Fax..........................................................Fax...................................0-2567-1672
อ ชัยวัฒน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม
อะมะดะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไฮโปรแมชชีนเนอรี่ จำ�กัด
125 ซอยเอกชัย 72 ถ.บางบอน เขต
342/14 หมู่ 6 ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอ
340 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง
บางบอน กทม. 10150
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน
74130
51150
Tel................................0-2894-4036-7
Tel................................0-2810-4337-8
Tel................................0-5356-2601-2
Fax...................................0-2894-4107
Fax..........................................................Fax..........................................................เอชเอสที สตีล บจก.
ไอ ดี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ฮอร์น เวลล์ อุลทราโซนิค จำ�กัด
1203-1207 ถ.ทรงวาด
10/2 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองสี่วา
52/17 หมู่ 3 ถ.เทพกาญจนา ต.คอก
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
พาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง
กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
กทม. 10100
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-2235-5559
Tel....................................0-3485-4467
Tel................................0-3485-4863-4
Fax...................................0-2235-5088
Fax..........................................................Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องฉีดพลาสติก-เครื่องชั่ง

เพจเจส

เครื่องฉีดพลาสติก
Plastic Injection Molding
Machine
เกีย อินเตอร์ เมด แอนด์ ดีไซน์

342 หมู่ 2 ซ.นวลทอง 20
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-2429-1575-7
Fax..........................................................-

ธีทัตท์ พลาสติก

เจนเนอรัล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง

ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง

พลาสติกเวิลด์ บจก.

เจพี อินเตอร์เทค บจก.

ตงชางเครื่องชัง่ (ประเทศไทย) บจก.

48/331-332 ซอยดีเค 9
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel.................................09-4965-5529
Fax..........................................................232/1 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2284-1999
Fax...................................0-2295-1653

คานากาตะ ชัวร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. พลาสเทค แพจเกจจิ้ง บจก.
234/3 หมู่ 7 ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

26/273-275 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-2707-8550
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2908-1107
Fax...................................0-2908-1108

เค อาร์ เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.
30 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

พี พี ไอ พลาสติก บจก.

20/207 หมู่ 6 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3483-4249
Fax...................................0-3442-6889

Tel....................................0-2874-0252
Fax...................................0-2874-0258

ชัชวาลย์ พาร์ท แอนด์ ทูล บจก.
883 ถ.ลาซาล แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

เพรสสิเด้นท์อินเตอร์พลาส บจก.

116 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-5662
Fax...................................0-2813-5662

Tel....................................0-2399-2735
Fax..........................................................-

ดี เอ พี บจก.

อาคารสหวิริยาซิตี้ 2 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel.............................0-2682-5468-70
Fax...................................0-2682-5473

71/5 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel....................................0-2883-0295
Fax...................................0-2433-8275
39/68 หมู่ 10 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2935-7365
Fax...................................0-2530-3397

100-104 ซอยเจริญนคร 45
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel................................0-2862-5225-7
Fax...................................0-2437-2282
53/14 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2757-4792-5
Fax...................................0-2730-4864

เจอีซี เทคโนโลยี บจก.

ตราตุ๊กตาคู่ บจก.

ช เจริญ เทรดดิ้ง หจก.

ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก.

71 ซอย 26/1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2375-6408-9
Fax...................................0-2374-7447
642-6 ถ.ประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2890-1144
Fax...................................0-2472-1530

ซาร์ โทเรียส เมคคาทรอนิคส์

129 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2643-8361-6
Fax...................................0-2643-8367

58/3-4 ถ.บรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2880-8828
Fax...................................0-2880-8829
5/15 หมู่ 5  ซอยไปรษณีย์เก่า
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................09-8545-0395
Fax...................................0-2753-7466

ทาลิสแมนอินเตอร์เนชัน่ แนล หจก.

18 ถ.สุขุมวิท 19
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2651-1777
Fax...................................0-2651-0770

เซนเทค สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ ที วัน ซัพพลาย

เครื่องชั่ง
Weighing Machine

167/20-2 ถ.เทอดไท แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2457-3693
Fax...................................0-2869-2305

4263 หมู่ 1 ซ.ด่านสำ�โรง 50/16
ถ.วัดด่านสำ�โรง ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2749-7783
Fax..........................................................-

ดีดี พลาสติก คอมเมอร์เชียล บจก.

กรเทพ หจก.

เซ็ปเปอร์ สเกลส์ (ประเทศไทย) บจก. ที เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ทีแอนด์พี อินเตอพาร์ท บจก.

กรุงธนวิศวกรรมเครื่องชั่ง หจก.

เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ บจก.

20 ซอยพญามลธาตุ แยก 9
ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2899-8165
Fax...................................0-2899-8165
33/44 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-1725
Fax...................................0-2312-1726

89/54-6 ซอยพัฒนาการ 1
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-2831
Fax...................................0-2683-6464
88/216 หมู่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2360-2006
Fax...................................0-2360-2007

เทคโครม บจก.

กิโลไทย บจก.

เทคนิคอุตสาหกรรม บจก.

แกมเมอร์เทค หจก.

75 หมู่ 8 ถ.พระราม2 ต.
บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3484-5153-4
Fax...................................0-3484-5086
38 ซอยเอกชัย 55 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-4236
Fax...................................0-2415-2549

ไทยโพลีพลาสเทค บจก.

62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-5711
Fax...................................0-2893-5713

ธนกิจพลาสติก ร้าน

59/2 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2927-7314
Fax...................................0-2927-7773

35/19-20 ถ.ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ
8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2807-6989
Fax...................................0-2807-6186

590-2 ถ.เยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2639-1056
Fax...................................0-2237-1027
28/4 หมู่ 4 ถ.บางใหญ่
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2191-8780
Fax...................................0-2191-8779

50/413 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
10120
Tel................................0-2984-1192-5
Fax...................................0-2984-1197

ทีโออุตสาหกรรมเครื่องชั่ง บจก.

17 ซอย 55 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-2505
Fax...................................0-2416-7053

เซอร์วิส สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เทพระวี หจก.
99/338 หมู่ 12 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2758-9698
Fax...................................0-2758-9740

66/4 หมู่ 11 ซอยนาทอง ถ.
บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2926-5391
Fax...................................0-2926-5392

6/715 หมู่ 1 หมู่บ้านบัวทองเคหะ
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110
Tel....................................0-2922-6618
Fax...................................0-2922-5631

จินเซน อินเตอร์ ซัพพลาย

1/58 ซอย 64/5 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2416-3575
Fax...................................0-2416-3576

จีเนียส ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

www.ThailandPocketPages.com

7/63 กม 6.5 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-2501
Fax...................................0-2752-7209

71

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

เครื่องชั่ง - เครื่องใช้สำ�นักงาน
เพอร์เฟค สเกล บจก.

289/67 ซอย 6/1 ถ.ร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2181-4108
Fax...................................0-2181-4109

มานิต แอนด์ ทูล บจก.

17 ถ.สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2440-1957
Fax...................................0-2440-1131

แอดวานซ์ แมคคานิคส์ บจก.

โรงงาน 1500 หมู่ 4 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2743-8571-3
Fax...................................0-2758-5122

แอล เอ ดี เครื่องชั่งดิจิตอล หจก.

754/45 หมู่ 1 ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2174-4803
Fax..........................................................-

เมคคาช็อป หจก.

807/236 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน 72
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-7091
Fax..........................................................-

เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)

สำ�นักงานกรุงเทพ ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2723-0300
Fax...................................0-2719-6479

ราคาเครื่องชั่ง

100-104 ซอยเจริญนคร 45
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel...........................................................Fax..........................................................-

35 มาร์เก็ตติ้ง บจก.

9,11 ซอย 28 แยก 6 ถ.พระราม
2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel.............................0-2877-3500-11
Fax...............................0-2877-3514-5
58/629 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2909-7780-4
Fax..........................................................-

กมลเทค บจก.

396 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel................................0-2883-4205-6
Fax...................................0-2883-4535

รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล บจก. กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ บจก.
18, 20 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160

Tel....................................0-2413-3173
Fax...................................0-2802-5914

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องชั่ง

97 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2742-6647
Fax...................................0-2730-3317

ซิสเต็มพาส ร้าน

17,19 ถ.รามคำ�แหง 68
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2735-4583-5
Fax...................................0-2735-4585

ครีเอตุส คอร์ โปเรชั่น บจก.

2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2295-2951
Fax...............................0-2295-5102-3

เพจเจส

ไทยทิพย์ ไวท์บอร์ด โรงงาน

1/292 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel.................................08-0615-0765
Fax..........................................................-

ซี อาร์ แอนด์ เอส มาร์เก็ตติง้ บจก.

142/16 ตรอกสะพานยาว ถ.นเรศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2631-5140
Fax...................................0-2235-3449

ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) บจก.

เครื่องใช้สำ�นักงาน
Office Equipment

ยูนเิ วอร์แซล เยนเนอรัล อีควิปเมนท์ 999 ซัพพลาย บจก.
133/8-9 ซอยบุญชูศรี ถ.ดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel................................0-2644-4584-5
Fax...................................0-2246-1509

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

65/129 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ
บิสเนสเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2643-8725-7
Fax...................................0-2248-2739

ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง บจก.

99/99 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2720-2992
Fax...................................0-2720-2162

ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง บจก.

99/99 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2720-2992
Fax...................................0-2720-2162

ไดอะกรีน (ไทยแลนด์) บจก.

118/148-149 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel.................................08-3542-9377
Fax...................................0-3805-7050

24,26,28,36 ซอย 7 ถ.อินทรพิทักษ์
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2465-8540
Fax...................................0-2466-7768

ไทยมาสเตอร์พริ้น บจก.

406 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2722-1482-3
Fax...................................0-2322-2498

ไทยอันเน็คซ์ เทรดดิ้ง บจก.

93 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel.............................0-2439-4119-20
Fax...............................0-2439-4121-2

ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ บจก.

53/166-7 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3840-0883
Fax..........................................................-

ธิชา ซัพพลาย ร้าน

64/59 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-2991-9024
Fax..........................................................-

นวภัทร คอร์ปอเรชั่น บจก.

14/2500 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................09-5586-5005
Fax..........................................................-

ท็อป เซลล์ มาร์เก็ตติ้ง บจก.

นานมีอุตสาหกรรม บจก.

ทิพย์ ทู เลินเนอร์ หจก.

พระสมุทรพิมพ์ดีด หจก.

14 ซอย 18 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2538-9934
Fax...................................0-2538-9963
55/806 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2599-9829
Fax..........................................................-

1121-2 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.............................0-2383-5705-11
Fax...................................0-2383-5712
1189 หมู่ 6 ถ.สำ�โรงเหนือ ต.สำ�โรง
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2384-7549
Fax...................................0-2754-1951

ห้างง่วนไช่หลี หจก.
จำ�หน่ายเครื่องชัง่
Tel : 0-2249-8805-8
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 71

เครื่องเขียน-กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

ทูที แอนด์ เค เทรดดิ้ง บจก.

พี เค อิงค์ แอนด์ ปริน้ ซัพพลาย ร้าน

อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง บจก.

จิรวัฒน์ สเตชั่นเนอรี่ คณะบุคคล

ทูออล เอเชีย บจก.

พี โอ เอ อินเตอร์ ซัพพลาย หจก.

979/52 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel................................0-2298-0611-2
Fax..........................................................-

อีเล็คทรอนิค คอนโทรล บจก.

122/1 ถ.สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2258-4253
Fax...................................0-2258-4254

เอ วัน พรีซิชั่น สเกล หจก.

51/72 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2181-3091
Fax...................................0-2181-3092
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17,19 ถ.รามคำ�แหง 68
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2735-4583-4
Fax...................................0-2735-4585
353/6 ซอยสันติภาพ 1 ถ.ทรัพย์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2236-2652
Fax...................................0-2238-3390

เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น บจก.

50/438 หมู่ 2 ซอย 27 ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2990-9240
Fax...................................0-2990-9138

ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย บจก.

540 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2226-4300-9
Fax...................................0-2224-0068

3 หมู่ 7 ซอย 27 แยก 8 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2514-2326
Fax...................................0-2932-5455
2 ซอย 2 ถ.รองเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2613-9788
Fax...................................0-2613-8878

เทนามิ ไทย บจก.

26 ซอยนาคนิวาส 7 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10230
Tel....................................0-2538-5594
Fax...................................0-2538-8757

ไทย ดีไวซ์ บจก.

410 ถ.วิสุทธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
10200
Tel....................................0-2621-7820
Fax..........................................................-

664 อาคารเดอะฟอร์ทสามเสน
ถ.สามเสน แขวงถ.นครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
Tel....................................0-2669-6583
Fax..........................................................111/903 ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220

Tel....................................0-2963-5536
Fax...................................0-2963-5536

พูนธนามาร์เก็ตติ้ง บจก.

95 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2907-8000
Fax...................................0-2907-8002

เพาเวอร์เน็ทเวิร์คคอมมูนิเคชั่นส์

366/67 ถ.ประชาราษฏร์สาย 2 แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel................................0-2912-8808-9
Fax...................................0-2912-8784
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องใช้สำ�นักงาน - เครื่องดนตรี

เพจเจส

เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วิส หจก.

412 ซอยศิริพจน์ ถ.สุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2730-3376
Fax...................................0-2716-2816

มอร์แกน โอ เอ บจก.

59 ซอยอ่อนนุช 10 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2311-3236-7
Fax...................................0-2332-8339

มายด์ซพั พลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก.

194/70 หมู่ 1 ซอยโกสุมร่วมใจ 2
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel................................0-2958-7373-5
Fax..........................................................-

เสริฐศรี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
318 ซอย 6 ถ.รามคำ�แหง 2 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2751-8551
Fax...................................0-2751-6071

หลิน เค ซี เทรดดิ้ง บจก.

31 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 3 ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel.............................0-2673-0889-91
Fax...................................0-2212-6137

ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก.

สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2721-8260
Fax..........................................................-

โอริโก (ประเทศไทย) บจก.

46,48 ซอย 5 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2874-2778
Fax..........................................................-

โอริโก (ประเทศไทย) บจก.

2 ซอย 2 ถ.รองเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2613-8800
Fax...................................0-2613-8878

กลุ่มอาชีพทำ�กลอง

20 หมู่ 8 ต.เอกราช อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
Tel..................................08-1734-1406
Fax...................................0-3566-2164

กลุ่มทำ�กลอง

32 หมู่ 6 บ้านปากน้ำ� ต.เอกราช
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
Tel..................................08-1927-8251
Fax..........................................................-

กู๊ดโน๊ต มิวสิค หจก.

เครื่องดนตรี
Musical instrument

490 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4322-7555
Fax...................................0-4327-0388

มีทรัพย์กลการ บจก.

ออฟฟิตพาส

101 เปียโน แอนด์ สตริงค์ บจก.

กู๊ดโน้ตอะคาเดมี บจก.

เมธานนท์ บจก.

ออฟฟิศเมท บจก.

88 บอยมิวสิค ห้องซ้อมดนตรี

เก้าเปียโนพาณิชย์

2/4 หมู่ 10 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2986-6154
Fax..........................................................148/19 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
จ.ชลบุรี

62/37 หมู่ 12 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel.................................08-0971-0672
Fax..........................................................24 อาคารอุ่นใจ ซอยอ่อนนุช 66/1
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2739-5555
Fax...................................0-2721-1717

Tel....................................0-3842-2880
Fax..........................................................-

ยูนิ-สมาร์ท บจก.

130-130/1 ถ.พระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2718-2900
Fax..........................................................-

ยูเอฟโอ บจก.

57 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel.............................0-2311-7207-10
Fax...................................0-2331-9097

ริบบอน (ไทยแลนด์) บจก.

17 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ออฟฟิศเวิร์ค บจก.

666/1 ซอย 58 แยก 22
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-3434
Fax...................................0-2294-3424

เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์ หจก.
24/73 หมู่ 7 ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2965-1388
Fax..........................................................-

เอส อาร์ อยุธยา โอเอ บจก.

72/6 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Tel................................0-2101-9986-7
Fax...................................0-2948-4893

Tel....................................0-2961-5522
Fax...................................0-2961-6411

วาย เอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

เอส แอล เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย

895/55 ซอยสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel..............................0-2730-6459-60
Fax...................................0-2741-7878

ศิริวัฒนา ร้าน

224 ซอย 63 ถ.พัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2320-2843-4
Fax..........................................................-

สเต็ป คอมเมอร์เชียล บจก.

1449 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

44/51 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel.................................09-4798-4682
Fax...................................0-3832-4099

เอี่ยมกิจเทรดดิ้ง บจก.

361 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กทม. 10600
Tel................................0-2862-1011-9
Fax...................................0-2862-1020

แอดวานซ์ โปรมีเดีย หจก.

6/11 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210

Tel................................0-2381-2494-9
Fax...................................0-2390-2714

สยาม โอ เอ แอนด์ เทเลคอม บจก.

94/29 หมู่ 1 หมู่บ้านสายไหม ซอย
69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2991-9334
Fax...................................0-2994-3396

Tel.................................08-1931-7886
Fax...................................0-2574-2964

โอทูโอ สเตชั่นเนอรี่
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37/14 หมู่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2991-1909
Fax................................08-9924-4414

668/92 ศุภาลัย ปาร์ค
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2361-9411
Fax...................................0-2361-9412
51/75 หมู่ 4 ซอยคลองหลวง
23 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-9134-6386
Fax..........................................................-

กว้างเจียบเซีย ร้าน

41 ถ.แปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2221-2768
Fax...................................0-2225-8048

กิตติการดนตรี

473/11 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
Tel.................................08-3183-9422
Fax..........................................................-

2 หมู่ 6 อาคารแย้มสอาดเซ็นเตอร์
ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2152-2396
Fax..........................................................99/225 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม 10120
Tel..................................08-1694-6418
Fax..........................................................-

ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย หจก.

132/1 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel................................0-4426-8521-2
Fax...................................0-4426-8522

กลองไทโกะ ระบำ�ฮาวาย

42 เอื้ออาทร ซ.41 ถ.เสรีไทย แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel....................................0-2172-2095
Fax...................................0-2351-7543

กีต้าร์ วัน แอนด์ เมเจอร์ เซเว่น

กลองยาว คณะศิษย์เทพาน้อย

กีตาร์คิท ร้าน

ขอนแก่นมาราธอน

ตลาดไนท์พลาซ่า นครปฐม ถ.เลียบ
ทางรถไฟ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel..................................08-1587-1993
Fax..........................................................68/949 ซ. 28 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel..................................08-1310-3505
Fax..........................................................-

กีต้า ออโต้สปอร์ต

2 หมู่ 6 ถ.เอกชัย 89/7 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-1771
Fax..........................................................-

กระจายเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

814/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
Tel....................................0-4251-1265
Fax..........................................................-

ก๊อปปี้ ทรู

1014 หมู่ 3 ซ.วัดด่านสำ�โรง 52
ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel..................................08-9981-9266
Fax..........................................................80/12 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4323-7002-4
Fax...................................0-4324-7086

เค เอส มิวสิค

89/53 ถ.เตชะวานิช แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel....................................0-2587-4320
Fax..........................................................-

คณะสิงโตกระตั้ว

ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel..................................08-6588-5679
Fax..........................................................-

โจมิวสิค ไทยแลนด์

3/1553 หมู่บ้านสงวนพัฒนา ซอย 52
218 ห้างนัมเบอร์วัน พลาซ่า
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถ.
ถ.กรุงเทพ-ราม 2 แขวงดอกไม้ เขต
เขตสายไหม กทม. 10220
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2972-2100
Tel..................................08-4704-2333
Fax..........................................................- Fax..........................................................-
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เครื่องดนตรี
เจี๊ยบ มิวสิค

30/7 ถ.ราษฎร์พาณิชย์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
Tel..................................08-5069-9258
Fax..........................................................-

ช. รุ่งเรืองศิลป์

4 หมู่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-9513-6847
Fax..........................................................-

ชัฏกุญชรกรุ๊ป

382/28 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3822-1711
Fax...................................0-3822-1799

ชาญมิวสิคเคิ้ล บจก.

262, 262/1, 264 ซ.เศรษฐกิจ 31
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2421-0741
Fax...................................0-2421-0165

ชอง เปียโน

295 อาคารฟิวเจอร์มาร์ท ถ.พระราม
3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2253-8908
Fax...................................0-2253-8909

เชียงใหม่การดนตรี และกีฬา

20-22 ถ.มหิดล ตำ�บลสุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel....................................0-5328-0957
Fax...................................0-5320-0668

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ตรังการดนตรี

286/3 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง 92000
Tel....................................0-7523-0468
Fax .................................0-7523-0468

ต๋อมมิวสิคช็อป

26 หมู่ 1 ถ.บุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำ�ยืน
จ.อุบลราชธานี 34260
Tel.................................08-8046-2699
Fax..........................................................-

เต่าแดง มิวสิค ร้าน

72/1 อาคารชยาทิพย์ ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel..................................08-8242-2816
Fax..........................................................-

ทองทศ สปอร์ต เครื่องดนตรี

109-111 ถ.หนองดุม (สุรินทร์พลาซ่า)
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
32000
Tel....................................0-4451-1859
Fax..........................................................-

ทองทศ สปอร์ต เครื่องดนตรี

14/7-8 ถ.หลักเมือง (ข้างบิ๊กซี) ต.ใน
เมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel....................................0-4453-1153 	
Fax..........................................................-

ทูน อิท อัพ หจก.

466/299 ถ.ปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel.................................08-4674-1583
Fax..........................................................-

น้ำ�ฟ้ามิวสิค บจก.

7/31 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2509-8800
Fax...................................0-2509-8801

นานาภัณฑ์ ร้าน

เพจเจส

บ้านบลูแกรส

42/198 ซ.10/1 ถ.เลียบคลอง
3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel..................................08-3754-9695
Fax..........................................................-

บันเทิง ซาวด์ แอนด์ มิวสิค หจก.

1776/10 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel....................................0-4271-3996
Fax..........................................................-

278 ซ.53 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2933-3914
Fax..........................................................-

นิยมศิลป์ ร้าน

บ้านสวนแม่กลอง

นำ�สิน ร้าน

บาย ฮาร์ท มิวสิค

42-44 ถ.กรมพระราชวังบวร ต.บ้าน
เหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
71000
Tel....................................0-3451-2259
Fax..........................................................336/4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4322-1420
Fax..........................................................-

นิวห้างกีฬามิวสิค

1041/29 ถนนไชยพร ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
75000
Tel....................................0-3473-6630
Fax...................................0-3473-6677
91/6 หมู่ 15 ถนนราชโยธา ต.รอบ
เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57000
Tel....................................0-5375-2842
Fax..........................................................-

บีเอส มิวสิค

445/5 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

2/12/3 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ต.ใน
เมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

Tel....................................0-5622-1567
Fax...................................0-5622-2164

บันเทิง ซาวด์ แอนด์ มิวสิค หจก.

278 ซ.53 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2933-3914
Fax..........................................................-

Tel..................................08-4834-0440
Fax..........................................................-

บูมเมอร์มิวสิค หจก.

87, 89 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2876-4635
Fax...................................0-2477-8898

ซาวน์อะเบาท์

ไทคูณ มิวสิค บจก.

บันเทิง ซาวด์ แอนด์ มิวสิค หจก.

บูรณะไทย ร้าน

ซาวด์มาร์ค เครื่องดนตรี ร้าน

ธีระมิวสิค บจก.

บิลลี่ โปร์ ไล้ท์ แอนด์ ซาวด์

ปีเตอร์สัน เปียโน แกลเลอรี่

112/54-5 ซอย 31/4 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel.............................0-2467-5449-51
Fax..........................................................203/12 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-4077
Fax...................................0-3828-5918

เซซีเลีย มิวสิค ร้าน

168/2 ซอย 30 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2930-3427
Fax...................................0-2513-3484

ดรัมเทค เซนเตอร์

29/14-5 อาคารเอส ซอยศูนย์วิจัย
ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2203-1110
Fax..........................................................-

ดรีมเมคเกอร์

38/10 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................08-2630-0456
Fax..........................................................-

ต. พัฒนาการราชบุรี หจก.

77/1-2 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
Tel................................0-3232-1671-2
Fax...................................0-3231-4066
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209 หมู่ 12 ซ.วัดบางพลีใหญ่
ใน ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2317-1152
Fax...................................0-2316-7722
100-108 แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2223-9127
Fax...................................0-2225-3132

ธวัชชัย ดนตรีไทย

132/2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel..................................08-7239-1963
Fax..........................................................-

น้องแก้มมิวสิค ร้าน

363 ถ.ราชดำ�เนิน ซ.9 ต.ในเมือง
อ.เมืองกำ�แพงเพชร จ.แพงเพชร
62000
Tel..................................09-4639-9199
Fax..........................................................-

น้องแก้มมิวสิค ร้าน

547 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
กำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร 62000
Tel....................................0-5571-6538
Fax..........................................................-

นครหลวงการดนตรี บจก.

สาขาฟอร์จูนทาวน์ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2247-4749
Fax..........................................................-

278 ซอย 53 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2933-3914
Fax................................08-1899-6047
4/257 หมู่ 4 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
ถ.สุขาภิบาล-ลาดพร้าว แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2942-0568-9
Fax...................................0-2942-0570

55/19-22 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ใน
เมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
Tel....................................0-5525-2121
Fax..........................................................สาขาสุขุมวิท 26-28 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2661-2160-1
Fax...................................0-2661-2128

บูเซ่ แอนด์ ฮอคส์ หจก.

เปียโน สตูดิโอ

เบ๊เอี่ยมฮวด

ไปรเวท สตูดิโอ

39/1,322 ซอยเวิ้งนครเขษม
ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2222-6403
Fax..........................................................26 ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2224-1636
Fax...................................0-2224-4261

บ้านตัวโน้ต

310/438 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนน
สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
Tel....................................0-2566-2438
Fax...................................0-2566-2716
2291/24 วิสุทธานี ซอย 101/3 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
Tel....................................0-2376-0153
Fax..........................................................-

ผลพัฒนาการพิมพ์

12/1 ถ.เทศบาล 18 ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel....................................0-4431-5221
Fax..........................................................-

บ้านตัวโน้ต

189 หมู่ 8 ซอย 22 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2428-7303
Fax...................................0-2428-7304

พรเลิศพานิช หจก.

12/1 ถ.เทศบาล 18 ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

59/2 ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200

Tel....................................0-4431-5221
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2221-4656
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องดนตรี

เพจเจส

พัฒนศิลป์การดนตรีและละคร หจก.
925 ถ.สามเสน แขวงถ.นครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300

มิวสิคแล็ป แอนด์ มิวสิคโฮม

65/1 หมู่ 17 ถนนคชสาร ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel....................................0-4452-1233
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2241-4854
Fax..........................................................-

พัฒนาอีเลคโทรนิค ร้าน

11 ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200

มิวสิค เอ็กซ์ โพลเลอร์ ร้าน

128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พระราม 2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2872-4064
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2224-1992
Fax..........................................................-

พี พี มิวสิค ร้าน

27/3 ถนนมหาดไทยบำ�รุง ตำ�บล
หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
63000
Tel....................................0-5551-1558
Fax..........................................................-

พี วัน มิวสิค ไลท์ แอนด์ ซาวด์

44 ซอยเฉลิมชัย 5 ถ.สายลวด
ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1819-7090
Fax..........................................................-

พีเคมิวสิค บจก.

91 หมู่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระ
ทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel....................................0-2429-6071
Fax...................................0-2429-6075

พี เอส ติวเซ็นเตอร์

70/15 หมู่ 1 ถนนเปรมประชาคม
ตำ�บลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
Tel....................................0-3626-7077
Fax..........................................................-

มาร์คาโต้ มิวสิค บจก.

3 ซอยรามคำ�แหง 12 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2717-3976-7
Fax...................................0-2717-3975

มิวสิค เอ็กซ์ โพลเลอร์ ร้าน

904 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-9393
Fax...................................0-2721-9394

มิวสิคคอลเลคชั่น (1994) หจก.
3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel....................................0-2734-1869
Fax...................................0-2734-1870

มิวสิคบ๊อกซ์ 107

400 ถ.ลาดพร้าว 107
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-6411-3408
Fax..........................................................-

แฟรงค์ บราเดอร์ส มิวสิเคิล ซัพพลาย มิวสิค เซ็นเตอร์ ร้าน

281/43 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
44000
Tel....................................0-4374-2939
Fax...................................0-4372-1911

942/172-3 ชาญอิสระทาวเวอร์ 1
ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2632-8823-4
Fax...................................0-2267-5000

โฟร์โทน มิวสิค (ประเทศไทย) บจก. มิวสิค เอ็กซ์เช้น ร้าน

604 อาคารพันธุ์ทิพย์พล่าซ่าประตูน้ำ�
ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2255-9918
Fax..........................................................-

499/9 หมู่บ้านเดอะเซนโทร
ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2329-1418
Fax...................................0-2329-1419

ฟรังเค ไวโอลิน หจก.

119 ซ. 12 ถ.รามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2718-4577
Fax...................................0-2310-0302

มาร์คาโต้ มิวสิค บจก.

3 ซอยรามคำ�แหง 12 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

มิวสิคเอสพลานาด หจก.

99 อาคารเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2660-9161
Fax..........................................................-

มีฟ้า โรงเรียนดนตรี

19 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7436-2133
Fax...................................0-7436-2129

Tel................................0-2717-3976-7
Fax...................................0-2717-3975

มิวสิกคอนเซพท์ บจก.

60 ซอยปุณณวิถี 30 ถ.สุขุมวิท 101
เขตพระโขนง กทม. 10250

เมโลเดีย ร้าน

39 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
Tel..................................08-9531-6740
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2255-6448
Fax..........................................................-

มิวสิค คิงดอม ร้าน

33/1 ซ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เมโลดิโอ

Tel.................................08-3183-2060
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลทาวเวอร์
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2101-0618
Fax..........................................................-

ย่งเส็ง ห้างดนตรี

128-30 ซอยเวิ้งนครเกษม 1
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2221-6600
Fax...................................0-2225-3908

เยลโล่ มาม่า บจก.

283/6 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิวดิ้ง
ซอย 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2712-6882
Fax..........................................................-

โรงเรียนดนตรี บี สตาร์

53 ถนนกุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-5676
Fax..........................................................-

โรงเรียนแปซิฟิคโลกดนตร

4-6 ซอย 2 ถนนจิระนคร อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7434-3055
Fax...................................0-7434-3055

โรงเรียน ซีไมเนอร์ ดนตรี

โรงเรียน เมวดีการดนตรี

โรงเรียน ดนตรีสยามกลการ

โรงเรียนพรหมเนติกรณ์การดนตรี

553/8 หมู่บ้านราชพฤกษ์ ถนน
ศรีสวัสดิ์ดำ�เนิน ต.ตลาด อ.เมือง
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
Tel..................................08-7948-5031
Fax..........................................................1266/1-3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัด
ดอน เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2212-1265
Fax..........................................................-

สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-8936
Fax..........................................................76 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3881-8038
Fax..........................................................-

โรงเรียน สยามกลการ

ร๊อค มิวสิค บจก.

โรงเรียน ทีโด ดนตรี

ริบบี อีทีซ บจก.

โรงเรียน ธีรนัยน์ ชลบุรี ดนตรี

ลองสิเออ

1 อาคารฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2245-7717-9
Fax...................................0-2245-7716
318/103 ซอย 70 แยก 4 ถนนนวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2509-3133
Fax...................................0-2509-3134
880/17 ถนนชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-5788
Fax..........................................................-

โรงเรียน บ้านดนตรี

95 ซอย 14/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel................................0-2477-9825-6
Fax..........................................................-

โรงเรียน บ้านรักดนตรีเชียงใหม่

สาขา อ.เมือง เชียงใหม่ 9 ถนนหลิ่ง
กอก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300
Tel................................08-9192-5040
Fax..........................................................-

โรงเรียน เมโลดี้ มิวสิค เซ็นเตอร์

24/21 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3815-2163
Fax..........................................................-

41 ซอย 70 ถ.บางแวก
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2410-1516
Fax...................................0-2865-0261
1/20 หมู่ 12 ซ. 18 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel..................................08-1985-4005
Fax...................................0-2736-2273
4-6 ซอย 2 ถนนจิระนคร อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel..................................08-1599-5606 	
Fax..........................................................-

ละออง เกตุแจ่ม ร้าน

46 หมู่ 6 ตำ�บลเอกราช อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
Tel....................................0-3566-1914
Fax..........................................................-

ลักกี้บายมิวสิค

292/6 ถนนใหญ่ท่ายาง ต.ท่ายาง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
Tel..................................08-1763-9943
Fax..........................................................-

ลัคกี้มิวสิค บจก. (มหาชน)

49/45-52 ถ.รังสิต-นครนายก
ซอย 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2974-2772-4
Fax...................................0-2974-2779

โรงเรียน เมวดีการดนตรี

ลีฟวิ่ง มิวสิค ชอร์ป

โรงเรียน ยามาฮ่า ลำ�ปาง ดนตรี

วิคตอเรีย เปียโน แกลเลอเรีย

สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-8936
Fax..........................................................99/54 ถนนพหลโยธิน อ.เมืองลำ�ปาง
จ.ลำ�ปาง 52000
Tel....................................0-5432-3016
Fax...................................0-5421-8794

48/804 หมู่บ้านดีเค ซอย 18
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel.................................08-2821-8811
Fax..........................................................2240 ซอยลาดพร้าว 102 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2935-2186
Fax..........................................................-
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เครื่องดนตรี - เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์และระบบ
วิมล ร้าน

40/1 หมู่ 8 ซอย 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel.................................08-9826-2668
Fax..........................................................-

สยามดนตรียามาฮ่า บจก.

129/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2726-8657-9
Fax...................................0-2726-8660

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
อะนาล็อคโทน มิวสิคเฮ้าส

111/109 ซอยโพธิ์แก้ว ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel.................................08-7412-0611
Fax...................................0-2948-3710

เพจเจส

เอส ดี เค เทคโนโลยี อินโนเวชั่น

671/4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2511-0334
Fax...................................0-2938-5375

วิชัยเพอร์คัสชั่น บจก.

สังคีตประดิษฐ์

อภิชล มิวสิค

อ๊ะ ทำ�กีตาร์ ร้าน

วิเชียรประสิทธิ์ทรัพย์ ร้าน

สันติ นิยมสันติสุข

อภิชล มิวสิค

ไอ คิว พลัส มิวสิค บจก.

เวิลด์ลิเบอร์ตี้(ไทยแลนด์) บจก.

สกลรุ่งเจริญภัณฑ์

อมาเดอุส เปียโน บจก.

ฮงเซ้งมิวสิค แอนด์ ซัน บจก.

อินเตอร์มิวสิค หจก.

ฮอไรซั่นห้องซ้อมดนตรี

21/6 ถ.สะแกงาม ต.สวนหลวง
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-2813-7046
Fax...................................0-2813-7684
7 หมู่ 11 ซ.ร่วมพัฒนา v ถ.เพชร
หึงส์ ต.บางน้ำ�ผึ้ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-6306-7459
Fax..........................................................11/10-2 ซอย 95 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2742-5632
Fax..........................................................-

วิคตอเรีย เปียโน แกลเลอเรีย

2240 ซอยลาดพร้าว 102 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2935-2186
Fax..........................................................-

ไวรัส มิวสิค

435 ซอย 43/1 ถ.รามคำ�แหง แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel.................................08-9444-1402
Fax..........................................................-

วิชัยเพอร์คัสชั่น บจก.

21/6 ถ.สะแกงาม ต.สวนหลวง
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-2813-7046
Fax...................................0-2813-7684

สกลรุ่งเจริญภัณฑ์

386/15-16 ถนนคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel....................................0-4273-3214
Fax...................................0-4273-3968

สมชัยดนตรีไทย

144 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4421-4171
Fax...................................0-4421-4171

สมชัยดนตรีไทย

795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ถนน
พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2411-2528
Fax...................................0-2411-2528

สตาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ บจก.

22/1 หมู่ 5 ถ.บางปะอินบางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
Tel.................................08-1916-5848
Fax..........................................................-

สมชัยดนตรีไทย

795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม
ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2411-2528
Fax...................................0-2411-2528
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97 หมู่ 4 ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-4631
Fax..........................................................82 ซอยเสนีย์พิทักษ์ ถ.วุฒากาศ
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2466-1608
Fax...................................0-2465-1683
386/15-16 ถนนคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel....................................0-4273-3214
Fax...................................0-4273-3968

สัมฤทธิ์ผลพาณิชยการ (1969)
402-4 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Tel....................................0-4322-1314
Fax...................................0-4322-3774

สินธุ์ทองพานิชย์

59/1 ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2221-3784
Fax...................................0-2225-8523

สุกิจการดนตรี บจก.

68/36 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-2111-6
Fax...................................0-2897-2117

สุราษฎร์การดนตรี

159/46 ถนนชนเกษม อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel................................0-7720-5322
Fax................................0-7720-5321

สากลมิวสิค ร้าน

86/82-3 ถ.วุฒากาศ 8 แขวง
ตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2466-1608
Fax...................................0-2465-1683

สังคีตประดิษฐ์

97 หมู่ 4 ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-4631
Fax..........................................................-

หมิงหย่ง บจก.

2104/47-50 ถ.ศรีนครินทร์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-9167-6999
Fax..........................................................-

ห้างดนตรีเบ๊เงียบเส็ง หจก.

110-2 ซอย 1 ถ.เจริญกรุง
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2225-9109
Fax...................................0-2225-9108

89/29 หมู่ 1 ถ.สามัคคี
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2952-2995
Fax...................................0-2928-8178
209 หมู่ 12 ซ.วัดบางพลีใหญ่
ใน ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2317-1152
Fax...................................0-2316-7722
เอสพละนาด ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2354-0767-8
Fax...................................0-2354-0769
372-386 ซอยเวิ้งนครเกษม
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2221-1577
Fax...................................0-2221-9213

ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง2)
ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel..................................08-5724-6466
Fax..........................................................888/110 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
Tel....................................0-2651-4062
Fax...................................0-2651-4063
121-5 ซอยเวิ้งนครเกษม
ถ.เจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2221-8763
Fax...................................0-2226-2030
444/21 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2938-3648
Fax...................................0-2938-3664

อินเตอร์มิวสิคเยนเนอรัล บจก.

ฮั่วหลีมิวสิค

อินเทรนด์ มิวสิค ร้าน

ฮาวาย เครื่องดนตรี

604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2250-1557
Fax...................................0-2251-6667
สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 68/100
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
Tel....................................0-2526-4044
Fax..........................................................-

อุทัยกลการ (เล่าฮั่วใช้)

5/6-7 ถนนเติบศิริ อ.เมืองอุทัยธานี
จ.อุทัยธานี 61000
Tel................................0-5651-1732-3
Fax...................................0-5651-1733

16-20 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์
ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขต
พระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2224-1666
Fax...................................0-2226-1790
18/2 ถนนเทศบาล 2 วงเวียนศรี
บูรพา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3931-1424
Fax..........................................................-

เครื่องดับเพลิง
อุปกรณ์และระบบ
Fire Extinguisher and
Equipment

อูคูเลเล่ เวิล์ด ร้าน

กรีนครอส เซฟตี้ บจก.

เอ็กซ์แอล ฟา มิวสิค

คอนสตรัค แลนด์ บจก.

56 อาคารญาดา ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel.................................08-6326-1127
Fax.........................................................277/10 หมู่ 3 ซอยวัดสวนส้ม
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-6991-3755
Fax..........................................................-

เอ็มซีเอ็น อินเตอร์มิวสิค บจก.

613 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel.............................0-2627-5067-70
Fax...............................0-2627-5031-2

คิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

36/100 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3879-7240
Fax..........................................................-

อภิชล มิวสิค

34/13-14 หมู่ 13 ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel................................0-2816-6841-3
Fax...................................0-2816-6844

89/29 หมู่ 1 ถ.สามัคคี
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2952-2995
Fax...................................0-2928-8178

888/137-9 ถ.สุขุมวิทสายเก่า
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2323-9708
Fax...................................0-2323-9709

คูล-เทค บจก.

9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์ ต.เสา
ธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์และระบบ

เพจเจส

เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล บจก.

เซฟตี้เฟิร์ท เคมีคอล

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.

ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เครื่องเดินป่า หจก.

เซฟตี้ไฟร์ ชลบุรกี ารดับเพลิง บจก.

เป็นเลิศ แฟคซิลิตี้แอนด์เซอร์วิส

มารีน่าไทยเอ็กซ์ปอร์ต บจก.

381/7 ถ.พระราม 9-ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2318-6445
Fax...................................0-2318-6449
65-7 ซอย 34 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2377-0379
Fax...................................0-2374-4108

ชาร์เตอร์ ไฟร์ (ประเทศไทย) หจก.

663 ซอย 44 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงช่องนนทรี เขตทุ่งครุ กทม.
10310
Tel....................................0-2870-4456
Fax...................................0-2285-3714

15/155 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3840-6319
Fax...................................0-3840-6319
102/73 หมู่ 2 ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3878-3473
Fax..........................................................-

โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

3280-2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2745-7891-4
Fax............................0-2398-3979-80
203 หมู่ 2 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2749-7933
Fax...................................0-2393-2371

23/233 หมู่ 1 ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel.................................08-6401-3531
Fax..........................................................-

ผู้ผลิตเครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

319 ซอยพัฒนาการ 3
99 หมู่ 4 ถ.บางกรวย
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
10250
11130
Tel................................0-2719-8816-7
Tel................................0-2254-3083-7
Fax...................................0-2719-8166
Fax...................................0-2255-2109
พีพีวาย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ บจก.
261/297 หมู่ 4 ต. รังสิต
ผลิต-จำ�หน่าย ถังดับเพลิง
อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel : 0-2750-0800-5
Tel....................................02-156-9917
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 78
Fax...................................02-156-9437

แชมป์ มาร์เก็ตติ้ง บจก.

แชมป์ไทยการดับเพลิง

9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354

ทองเจริญโลหะภัณฑ์ บจก.

46/2 ถ.เทอดไท แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2476-7288
Fax...................................0-2476-6829

เพชรไพบูลย์ ทรัค แอนด์ เซฟตี้
10 หมู่ 8 ต.ทุ่งขวาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

Tel.................................08-5918-3727
Fax..........................................................-

127/29 ซอยประชาอุทิศ 27/1
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel................................0-2870-3531-3
Fax...................................0-2428-4467
99 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 41
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2541-8720
Fax...................................0-2541-0113

เมจิกไฟร์ เคมีคอล

78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2463-5934
Fax...................................0-2463-5934

แมสเทค ลิ้งค์ บจก.
จำ�หน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
Tel : 0-2942-1433
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 78

ยู.เอส. มาร์เก็ตติ้ง บจก.

976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม
9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2641-4100
Fax...................................0-2641-4388

ซันเซฟตี้ หจก.

ที เค ไฟร์ เซฟตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล

โพรเทค ไฟร์ อีควิปเม้นท์ บจก.

วันสวัสดิ์เคมีคัล บจก.

ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ บจก.

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

ฟาสเตอร์ นิว คอร์ปอเรชั่น บจก.

วินเนอร์กรุ๊ป บจก.

22/140 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 69
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2808-7505
Fax...................................0-2421-5705
6/53-5 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถ.ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2643-4485-6
Fax...................................0-2246-6859

ซี วี อาร์ โปร เซฟตี้ แอนด์ การ์ด

77/9 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

106/136 หมู่ 16 ถ.กท-กรีฑา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel....................................0-2717-7792
Fax..........................................................207/207 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3804-2323
Fax...................................0-3804-2324

199/68 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2186-8271-2
Fax...................................0-2186-8273

ซี-นอน ไฟร์

46/33 หมู่ 7 ถ.บางบอน 5
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3446-0803
Fax...................................0-3446-0804

ซี-นอน ไฟร์ บจก.

46/33 หมู่ 7 ถ.บางบอน 5
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

130 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2360-8356-7
Fax...................................0-2360-8075

176/2 หมู่ 5 ซอย 130 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-4700
Fax..........................................................314/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2326-9446
Fax..........................................................-

ไทยแอนตี้ ไฟร์เคมีคอล หจก.

เฟรนด์ชิพ อินเตอร์เนชั่นแนล

ศรีโพธิ์ทอง เมตัลเวิร์ค

นิคอล เคมีคอล บจก.

ไฟร์ แชมป์ เคมีคอล หจก.

ศิวเทพ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

ไนซ์ตี้ ไฟร์ โปรดักท์ บจก.

ไฟร์เวิลด์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต บจก.

ส สมศักดิ์พาณิชย์ หจก.

ไฟร์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

สมปองพานิช หจก.

50/135 ซอย 63 ถ.นวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2378-1908
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3873-3909
Fax..........................................................-

ซี เอส ซิสเท็ม เอ็นจิเนียร์ บจก.

126/1 หมู่ 13 ซอย 93 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2811-1288
Fax..........................................................-

2 ซอยจันทน์ 16 แยก 18-3
ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2213-2089
Fax...................................0-2213-1472

72/21 ซอยพระราม 2/100
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel................................0-2896-2971-5
Fax...................................0-2451-3293

962 ซอย 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง
40/40 หมู่ 1 ซอยวัดด่าน
21/279 ซอยหมู่บ้านขุมทอง
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
เพชรเกษม ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง
10140
จ.สมุทรปราการ 10540
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2428-0911
Tel....................................0-2383-3855
Tel....................................0-2803-2022
Fax...................................0-2428-0914
Fax..........................................................Fax..........................................................นิปปอน เคมิคอล บจก.
ไฟร์ ไฟติ้งโปรดัคส์ หจก.
ศูนย์อมฤทธิ์
14 ซอยจันทน์ 16 แยก18-3 ถ.ทนุ
49/2 ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้
จำ�หน่ายเครื่องดับเพลิง อบรมดับเพลิง
รัตน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม.
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 0-2652-7831
10310
Tel....................................0-2286-7470
Tel....................................0-2337-5987
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 78
Fax...................................0-2213-1472
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3446-0803
Fax...................................0-3446-0804

เซฟตี้ เพอร์เฟค หจก.

72/309 ซอยบึงขวาง 1/1
ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2914-9567
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

159/724 หมูบ่ า้ นวิลลา รามอินทรา
ซ.คูบ้ อน 27 แยก 60 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2509-4790
Fax...................................0-2945-2621

บิก๊ ที เซฟ (ประเทศไทย) บจก.
จำ�หน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้
Tel : 0-2932-1370-1
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 79

1883,1885 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2652-7831-8
Fax...................................0-2254-3671
67/281 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่
นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2194-7392
Fax...................................0-2194-7382

สนง 49/522-3 ถ.สุขาภิบาล 5
ซอย45 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
Tel....................................0-2234-1903
Fax...................................0-2966-8725
59/35 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel................................0-2890-0751-2
Fax...................................0-2465-0065
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เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์และระบบ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ บจก.

99 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว 15 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-4698
Fax...................................0-2312-4787

889 ซอย 54 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel.................................09-8552-3650
Fax...................................0-2974-2799

เอ บี ซี สันติไฟร์ หจก.

แสงตะวัน เทรดดิ้ง

เอ พี เคมีคอลไฟร์ บจก.

439/162 ถ.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2708-4485
Fax...................................0-2708-4485

78

อุดมรัตน์ โปรดักส์ บจก.

สุริยาบางบอน

60/358 ซอยเอกชัย 89/0 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0287
Fax..........................................................-

เพจเจส

99/11 ซอยพหลโยธิน 50
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2552-0605
Fax..........................................................106/66 ซอย 29 ถ.เคหะร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2543-9411
Fax...................................0-2543-9410

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส
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เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์และระบบ - เครื่องดื่ม
เอฟ ไฟร์ เคมิคอล แอนด์ ซิสเท็ม

199/1 ถ.ราษฎร์พัฒนา 5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2917-0429
Fax...................................0-2917-0429

เอ็มเอ็มที แมชชีนเนอรี่ บจก.

20 ซอย 75 แยก 6/1
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel....................................0-2435-3440
Fax..........................................................-

เอส แอนด์ เอส เซฟตี้ บจก.

11/7 หมู่ 4 เคหะร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2557-1364-6
Fax...................................0-2557-1367

เอสเอส มงคล กรุ๊ป หจก.

130 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2804-3801
Fax..........................................................-

แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ บจก.
90 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel.................................08-9420-0288
Fax...................................0-2949-4708

เครื่องดื่มกระทิงแดง บจก.

288 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2415-0100-3
Fax...................................0-2415-0219

โคฟี บจก.

8/96 หมู่ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2864-7206-8
Fax...................................0-2418-4636

โคฟี บจก.

56 หมู่ 8 ซอยวิรุณราษฎร์
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2810-1600
Fax..........................................................-

จุลสิน บจก.

99 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-5001-3
Fax...................................0-2705-5005

เจ แอนด์ เอ คอร์ปอเรเตด บจก.
3/3 หมู่ 12 ต.ห้วยขมิ้น
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

Tel.................................08-7222-5939
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
แซนสยามอินเตอร์เนชั่นแนล

ปฐมทัศน์ เครื่องดื่ม หจก.

ณัฐวรุณทิพย์ หจก.

ปทุมธานีบิวเวอรี่ บจก.

213/6-8 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2276-9415
Fax...................................0-2276-9416
16/3 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

เพจเจส

141 ถ.ราชดำ�เนิน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3421-8331
Fax..........................................................2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Tel.................................08-7549-9595
Fax..........................................................-

ดีปอง หจก.

149/1 ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2238-3747
Fax..........................................................-

เตียกิมเฮง ร้าน

1 ซอยแสงหิรัญ ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10260
Tel....................................0-2311-1096
Fax..........................................................-

ทริปเปิล ฟู้ดส์ โปรดักส์ บจก.

Tel................................0-2598-2061-9
Fax...................................0-2598-2734

ประภัสภรณ์(2548) บจก

2/12 ซอย 7 ถ.กท-กรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2184-6663
Fax..........................................................-

ปรินยาค้าส่ง หจก.

64/36 หมู่ 6 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2967-4336
Fax..........................................................-

ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท บจก.

2/36 หมู่ 2 ต.โคกพระเจดีย์
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

39/16 หมู่ 3 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3420-6092
Fax..........................................................-

Tel................................0-3879-9101-3
Fax...................................0-3879-9100

แอนตี้ ไฟร์ อินดัสตรี บจก.

ชา 101 ร้าน

ทวีผล ผลิตภัณฑ์ บจก.

พรมัฆวาน อินเตอร์เทรด หจก.

แอนตี้ ไฟร์อิมปอร์ต บจก.

ชาลี เพิ่มพูน แผง

ไทยวิคเตอร์ฟู้ด บจก.

ฟู้ดสตาร์ บจก.

ฮาล่อน กรุ๊ป (1993) หจก.

ชินโป โตมิ บจก.

น้ำ�ผลไม้บางมด หจก.

เมย์ น้ำ�ว่านหางจระเข้ ร้าน

โรงงาน 158/1 ถ.ริมทางรถไฟเก่า
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2671-1418
Fax..........................................................232/72 ซอยปุณณวิถี 8 ถ.สุขุมวิท
101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
Tel................................0-2332-5936-7
Fax...................................0-2331-3682
13/240 ถ.จอมทอง 14
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2476-2053
Fax...................................0-2476-4085

102/119 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2953-8044
Fax..........................................................90 ตลาดอนามัย ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2375-7564
Fax..........................................................193, 195 ซอย 25 ถ.เพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel................................0-2869-0283-4
Fax...................................0-2869-0285

ซันดิว (ประเทศไทย) บจก.

เครื่องดื่ม
Beverage

44 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแปด
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
12170
Tel................................0-2905-2500-3
Fax..........................................................-

79/4 หมู่ 2 ต.ตานิม
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
13220
Tel................................0-3530-1760-1
Fax..........................................................258 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2445-5009
Fax...................................0-2445-5506
156 หมู่ 10 ต.บางปลา
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

58/751 หมู่ 10 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2452-7102-4
Fax...................................0-2451-8448
58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110
Tel.............................0-3498-1335-40
Fax...................................0-3498-1342
67/287 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel....................................0-3499-5095
Fax..........................................................-

นิวทรา ฟาร์ม บจก.

Tel.................................08-1563-5634
Fax..........................................................-

แม่เกาลูน บจก.

99 หมู่ 10 ต.ดอนตูม
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel....................................0-3499-3390
Fax..........................................................-

112/169 หมู่ 4 ซอยเรวดี
10 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2580-8530
Fax..........................................................-

กรีน พลัส เฮลท์ โปรดักส์

ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด บจก.

นูบูน บจก.

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย)

กรุงสยามเครื่องดื่ม บจก.

ซินเม้ง บจก.

บับเบิ้ล ที บาร์

รังนก โอ รายา

บีเนเชอรัล บจก.

ลาภผลทวียิ่ง บจก.

9/36 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-2450-3674
Fax...................................0-2806-6604
413 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บ้าน
คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2678-3488
Fax..........................................................-

กาแฟลดน้ำ�หนักมัทนพร

เซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-4711-2509
Fax..........................................................-

80

25 หมู่ 6 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ
ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel................................0-3475-1457-9
Fax...................................0-3472-5069
38/3 ถ.สุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2877-9398-9
Fax...................................0-2477-1356

เซ็ปเป้ บมจ.

สนง 2 ซอย 28 ถ.พระราม 9
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2319-4949
Fax...................................0-2319-7337

987/79 ซอยศูนย์การค้าคลองตัน
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2391-9007
Fax...................................0-2381-4024
286/55 ซอย 32 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel.................................08-7232-1565
Fax..........................................................64 ซอยเลียบทางด่วน ถ.แขวงทุ่งครุ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2873-9159
Fax..........................................................-

502 หมู่ 3 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel.............................0-3422-9468-73
Fax...................................0-3422-9474
42/595 หมู่ 3 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
Tel.................................08-9209-1586
Fax...................................0-2447-3858
69/6 หมู่ 17 ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3526-1056
Fax...................................0-3526-1846
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องดื่ม - เครื่องถ่ายเอกสาร

เพจเจส

วี อาร์ ฟรุ้ตตี้ บจก.

38/47 หมู่ 4 อรดาแฟคตอรี่แลนด์
ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2987-0319
Fax...................................0-2987-0320

เอ็น พี ซี เทรดดิ้ง บจก.

21 ซอย 1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2314-4911
Fax..........................................................-

ทีซีเรซิตัน บจก.

101/92 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2520-3760-5
Fax..........................................................-

เค พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
378 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2328-7075
Fax...................................0-2328-7075

วี เอ็ม แอล อินเตอร์เนชั่นแนล

เอส พี วี เอ็น ฟู้ดส์ โปรดักส์ บจก.

ทีโรลิท โอลิมปัส บจก.

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์

วีไอพี เจริญ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

โออิชิ กรุ๊ป บมจ.

ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย) บจก.

แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

349/11 ซอยมิตรสัมพันธ์ ถ.แขวงวัด
พระยาไกร แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2675-1711
Fax..........................................................108/11 หมู่ 7 ซอย 122
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2420-9137-8
Fax..........................................................-

ไวท์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

78/55 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2951-9566
Fax...................................0-2571-4905

24/7 ซอย 45 ถ.เจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2236-4902
Fax...................................0-2233-0503
สนง 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ถ.รามคำ�แหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2785-8888
Fax...................................0-2785-3920

ไอดีลฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ บจก.

60/3 ซอยศรีบำ�เพ็ญ ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2679-7646
Fax...................................0-2679-8004

โรงงาน 1 372 หมู่ 4 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2021-8311
Fax...................................0-2324-0471
21/5-6 ถ.กรุงธนบุรี แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน
จ.กรุงเทพมหานคร 10600
Tel....................................0-2862-0202
Fax...................................0-2862-0880

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด์) บจก.

70/147-8 ซอยรามคำ�แหง 176
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2976-9092-3
Fax...................................0-2976-9094

335 ถ.รัชดาภิเษก-วงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2586-0333
Fax...................................0-2586-0278
920, 922 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2421-3848
Fax...................................0-2421-3850

เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ หจก.
573/1 ตรอกสองพระ ถ.พระราม
4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2633-3611
Fax...................................0-2237-5015

สรรพกิจพัฒนา บจก.

ฮานา เอ็กซ์ปอร์ต หจก.

บีวายเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง บจก.

ไทยซิสเต็ม บจก.

สากล เบเวอเร็ดจ์ ชลบุรี บจก.

โฮเม่ (ประเทศไทย) บจก.

เอ็น อาร์ ดี ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

โปรวิชั่น แมเนจเม้นท์ บจก.

94,96 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

149 หมู่ 11 ซ.ส ไทยเสรี 2
2711 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
เขตสวนหลวง กทม. 10250
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Tel....................................0-2639-4142
Tel................................0-2425-0412-3
Tel.................................08-1720-9939
Fax..........................................................Fax...................................0-2425-0414
Fax...................................0-2322-9395
สหกรณ์การขนส่ง ร้าน
เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา บจก.
หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) นครปฐม โอ เอ แอนด์ ซัพพลาย
999 ถ.กำ�แพงเพชร 2
96/1 อาคารปัญจพร ซอย 97 แยก 6
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 685/7 ซอยแยก
28/55-6 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
ราษฎร์อุทิศ ซอยประดู่ 1 แขวงบาง
อ.เมืองนครปฐม
10900
เขตบางพลัด กทม. 10700
โคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-2936-3400
Tel................................0-2885-4081-2
Tel................................0-2295-0841-4
Tel................................0-3425-9680-1
Fax..........................................................Fax...................................0-2885-4080
Fax...................................0-2294-2244
Fax...................................0-3425-5884
80/56 หมู่ 3 ถ.สายอ่างศิลา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

60/97 หมู่ 2 ซอยทรายทอง
6 ถ.ติวานนท์ 45 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2951-3732
Fax..........................................................-

99/7 หมู่ 1 ซ.จงเจริญ ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2712-9660
Fax...................................0-2315-1383

Tel....................................0-3838-1066
Fax..........................................................-

เสริมสุข บมจ.

เอ็น เอ็น เอส สยาม หจก.

โรงงานปทุมธานี 63 หมู่ 3 ถ.นนท์ปทุม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.............................0-2975-3501-10
Fax..........................................................-

แสงทอง

89/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2462-7595
Fax..........................................................-

เครื่องตัดและแต่งผิวโลหะ
Cutting Machine
จี้หยวน บจก.

5/38-39 หมู่ 2 ถ.คลองมะเดื่อแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3447-6213-4
Fax...................................0-3447-6215

อรแอนด์อร น้�ำ สมนุไพรเพื่อสุขภาพ เจ แนค บจก.
ตลาดคลองสวน ถ.นิยม-คลองสวน
ต.คลองสวน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel.................................08-1686-4608
Fax..........................................................-

อำ�นาจนนท์ หจก.

178/368 หมู่ 7 ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

84 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1144-2000
Fax...................................0-2101-5587

ดับบลิว เอส ไวบราทอรี่ แมชชีน
80/4 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel.................................08-1732-6172
Fax..........................................................-

อินเตอร์ดริ๊งส์ บจก.

โรงงาน 1/90 นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3449-0211-3
Fax...................................0-3449-0214

235/121 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2706-1694
Fax..........................................................-

Tel.............................0-3485-4518-20
Fax...................................0-3485-4517

8/21 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-2823-4
Fax...................................0-2516-3558

เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี บจก.

888/3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2347-6255
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

Tel................................0-2312-4105-6
Fax..........................................................-

Tel................................0-2877-0791-2
Fax...................................0-2877-0807

มหาจำ�เริญ บจก.

52/150 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
Tel....................................0-2736-1176
Fax...................................0-2736-1711

มาดี อินเตอร์เทรด บจก.

52/151 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel....................................0-2138-8329
Fax...................................0-2138-8330

เอส เอ็ม พี อินเตอร์ โปรดักส์ บจก รัศมีเซ็นเตอร์
82/294 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2416-6141
Fax...................................0-2416-6142

เอี่ยม เทรดดิ้ง กรุ๊ป หจก.

241/20 ถ.กาญจนาภิเษก 0015
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2885-2366
Fax...................................0-2885-2367

ทานิต้าเทค บจก.

140/27 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

60 หมู่ 3 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

149/12-15 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม
ซอย 1 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี 18000
Tel....................................0-3622-1795
Fax..........................................................-

วุฒิพรอินเตอร์เทรด บจก.

100/69 ซอย 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2541-6156-8
Fax..........................................................-

สแควร์ ซัพพลาย บจก.

เครื่องถ่ายเอกสาร
Photocopier

22/1 ถ.อัษฎางค์
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2224-1705
Fax...................................0-2622-2390
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เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องทำ�น้ำ�ร้อน และน้ำ�เย็น
ห้างเทพนคร บจก.

664 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2237-9950-9
Fax...................................0-2237-9898

อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
330 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel....................................0-3571-9250
Fax...................................0-3571-9250

คากาวา บจก.

12 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2275-7108
Fax...................................0-2276-8039

คูลชิลเลอร์ หจก.

90 ซอยสุนทร 7 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2417-2827
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้าย
นรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel..................................08-5559-2229
Fax...................................0-3411-8395

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เพจเจส

สหกิจอนันต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.
434 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tel................................0-2717-9244-6
Fax...............................0-2717-9247-8

สหบูรพากรุ๊ป บจก.

48 ถ.รามคำ�แหง 21 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

593 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

Tel....................................0-2318-2401
Fax...................................0-2718-7387

อยุธยาก๊อปปี้ เซลส์แอนด์เซอร์วิส

ช เลิศวิศวกรรม หจก.

อาร์ วี เค ออฟฟิศ เซอร์วิส บจก.

โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้�ำ หจก. ฮีทอะเวย์ บจก.

แสงชัย พรีซิชั่น บจก.

ธนสารเครื่องเย็น

อัลฟ่า เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

143/20 หมู่ 8 ถ.ป่ามะพร้าว
ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.............................0-3532-8828-30
Fax...................................0-3532-8828
108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel................................08-1588-5848
Fax...................................0-3808-6510

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ บมจ.

สนง ใหญ่ 33 ซอย 22
ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2718-8000
Fax...................................0-2718-8134

เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส บจก.

358/111 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2916-0823
Fax...................................0-2916-0952

เอ เอ็ม คอมเมอร์เชียล หจก.

1270 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel................................0-2463-3826-7
Fax...................................0-2463-3827

24/42 ซอยวัดคลองตาคล้าย
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel................................0-2923-8253-5
Fax...................................0-2923-8256

Tel....................................0-2587-8002
Fax...................................0-2587-8002

เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนและน้ำ�เย็น
Hot and Cold Water
Dispenser

20 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 51
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2065-4393
Fax...................................0-2190-6418

สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง บจก.

219 ซอยปรีดีพนมยงค์ 9
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel................................0-2711-1204-7
Fax...................................0-2711-1208

219/15-16 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง
567/14 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขต
13/8 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ประเวศ กทม. 10250
จ.นครปฐม 73170
จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel.................................08-1943-2382
Tel................................0-2000-6500-1
Tel................................0-3424-6498-9
Fax...................................0-3552-6089
Fax...................................0-2000-6502
Fax...................................0-3424-6497
เทมป์เมกเกอร์ บจก.
มั่นคงผลิตภัณฑ์ บจก.
แสงเอกซัพพลายส์ หจก.
1296/1 ถ.สุขุมวิท 50
5/3 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส
จำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยน
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ความร้อน-เย็น
10260
Tel : 0-2450-3881-2
Tel................................0-2742-9390-1
Tel....................................0-2281-6412
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax...................................0-2311-4023
Fax...................................0-2282-2990
80/28 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2896-6002
Fax..........................................................-

บุญเยี่ยมและสหาย บจก.

1314-22 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel.............................0-2322-1678-87
Fax...................................0-2322-4329

เอส เอ็น ออโตเมชัน่ แอนด์ ซัพพลาย เบ๊นซ์ อิเลคทริคอล บจก.
82/4 ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900

เอชแวคสแควร์ บจก.

Tel................................0-2459-3291-9
Fax...................................0-2459-3223

424 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel................................0-2428-2140-1
Fax...................................0-2428-2142

เบนนิฟิท มีเดีย บจก.

200/9 ซอยท่าอิฐ ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2156-7921
Fax...................................0-2156-7922

มีชัย เครื่องกรอง บจก.

68/1191 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel....................................0-2183-9475
Fax...................................0-2183-9476

118/4 หมู่ 1 ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Tel................................0-2422-0490-3
Fax...................................0-2422-0516

ยูกิเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

อุเทน เครื่องเย็น บจก.

รัตนโกสินทร์เครื่องเย็น บจก.

เอ็นเนอร์ ยี มาสเตอร์ บจก.

21/119 ซอย 50 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2944-6770-1
Fax...................................0-2944-6198
80/28 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2896-6002
Fax..........................................................-

275 ซอย 5 ถ.หลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel.............................0-2281-1376-80
Fax...................................0-2628-0204
450/10 ถ.พหลโยธิน 35
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2512-3471
Fax...................................0-2512-3470

รัตนโกสินทร์เครื่องเย็น บจก.

เอสซีเอ็ม วอเตอร์เทค บจก.

สตีเบลเอลทรอนเอเซีย บจก.

แอดวานซ์เทอร์ โมโซลูชั่น บจก.

35/124 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel...........................0-3482-4799-800
Fax...................................0-3482-4704
469 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel....................................0-3522-0088
Fax...............................0-3522-1185-8

สยาม คูลเลอร์อินดัสทรี้ บจก.

1022 ซอย 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2941-9404-6
Fax...................................0-2579-2785

57/7 หมู่ 2 ถ.ราชพฤกษ์
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2195-4021
Fax...................................0-2195-4002
90/3 หมู่ 4 ซอยวัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2815-4675
Fax...................................0-2815-5143

โอลิมปิค ไฮเทค บจก.

2723 ถ.เพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2318-2009
Fax...................................0-2717-2867

สยามโซล่าร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
59/344 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel................................0-2993-4515-6
Fax...................................0-2998-6709
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143/197 ถนนเอกชัย 127 แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-5998
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องบรรจุภัณฑ์ - เครื่องประดับ

เพจเจส

ใจกัณฑ์ แมชินเนอรี หจก.

แคนดิดัส ซิลเวอร์ บจก.

พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ บจก.

โคแมค (ประเทศไทย) บจก.

เจมพลาซ่า เอ็มเอฟจี บจก.

พรีเชียส เมทัล ดิสตรีบวิ เตอร์ บจก.

72/24 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำ�บล
บ้านใหม่ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2584-1301
Fax..........................................................-

เครื่องบรรจุภัณฑ์
Packaging Machine
ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

10 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 16 แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

79/33 หมู่ 19 ถนนเทพารักษ์ ตำ�บล
บางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-1964
Fax...................................0-2312-1946

Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290

ธรรมเสถียร บจก.

348 หมู่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.แพรกษา
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2703-6741
Fax..........................................................-

ลพบุรีบรรจุภัณฑ์ หจก.

90-90/1 ถนนพระราม ตำ�บลท่าหิน
อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15000
Tel..................................08-9742-4071
Fax..........................................................-

พีที แพ็คเก็จจิ้ง เทคโนโลยี บจก.

50/103-4 หมู่ 10 ถ.บางบอน 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2895-1401
Fax...................................0-2895-1402

พีดีเอ็น แพ็ค บจก.
ตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์
Tel : 0-2893-3301
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เครื่องประดับ
Accessories
คลาสสิค แอสเซสเซอรี่

1305 แพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.................................08-9488-6919
Fax..........................................................-

คูปเปิ้ลกรุ๊ป บจก.

20/53 หมู่บ้านนันทวัน ถ.พุทธมณฑล
สาย 1 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel.................................08-6753-4546
Fax...................................0-2887-7916

เค ซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

www.ThailandPocketPages.com

52/35-37 ซอยรามอินทรา 8
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2971-8575
Fax...................................0-2552-7560

68 อาคารทรัพย์สถาพร ซอยสันติภาพ
ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2234-9005
Fax...................................0-2234-9009
144-6 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2233-8500
Fax..........................................................-

49/246-9 ซอย 3 ถ.บางบอน แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel.............................0-2806-5029-30
Fax...................................0-2806-5028
1249/171 อาคารเจมส์ทาวเวอร์
ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2267-3846-7
Fax...................................0-2267-3854

ชิคชอบ แบรนด์เนม

แพรวพราวจิวเวลรี

ซี เอส อดามาส บจก.

แฟชั่น พ้อยท์

เจอเวนิว ทองหล่อ ซอยทองหล่อ 15
ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2712-6628
Fax..........................................................9/16 ถ.ปัญญาอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2508-3829
Fax..........................................................-

เซเลสต์ เอเชีย บจก.

700/144 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel................................0-3874-4240-2
Fax...................................0-3874-4243

เดอ แฟคโต้ เอเชีย บจก.

21/39-40 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม
9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2641-4351-2
Fax...................................0-2641-4350

134/7 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel.................................08-1173-5376
Fax..........................................................173 ถ.วานิช 1 แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel.................................08-1822-9264
Fax..........................................................-

มีนาสโตร์

67/31 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel.................................08-1399-2531
Fax..........................................................-

ริชมอนด์ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย)
622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110

Tel................................0-2664-8660-2
Fax..........................................................-

83

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ - เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ
ริบบอน เซ็นเตอร์

308 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2223-0106-9
Fax...................................0-2226-3773

เรนโบว์ ร้าน

99-101 ถ.ราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel................................0-2688-9361-2
Fax...................................0-2226-2341

วีเคแฟคทอรี่ ร้าน

82,84 ซอย 50 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2539-1389
Fax...................................0-2539-1276

สตาร์ พลัส บจก.

321/64 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2678-1405
Fax...................................0-2285-4244

สยาม วาสชิน บจก.

73/348-9 หมู่ 1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2952-2466
Fax..........................................................-

เบรนนิคส์เทคโนโลยี บจก.

48/184-5 เซ็นเตอร์เพลส
ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel................................0-2729-4830-3
Fax...................................0-2729-4834

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เบลล์ฟูดส์

21 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองรังสิต-บางพูน
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel................................0-2567-3575-7
Fax...................................0-2567-0698

เครื่องปรุงอาหาร
Condiment

พายโอห์ม คอร์ปอเรชั่น บจก.

โกศล-อัมพา บจก.

พัทยา เบเกอรี่ ร้าน

เพาเวอร์ ไดรฟ์ ซิสเต็ม บจก.

เงิน - สด ซีซันนิ่ง บจก.

ยามาโมริ เทรดดิ้ง บจก.

ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ บจก.

ยูเนียนฟูดอินดัสตรี บจก.

2/77 ซอยนิมิตใหม่ 40
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel................................0-2993-2393-4
Fax...................................0-2993-1339
59,61 ซอยประชาอุทิศ 33
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.............................0-2874-9068-70
Fax...................................0-2874-9065

แพนไดรฟ์ส บจก.

580/13 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2911-8367
Fax...................................0-2586-9346

804 ถ.เจตน์จำ�นงค์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.
ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-2710
Fax...................................0-3827-2223
237 หมู่ 3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2753-0732-4
Fax...................................0-2753-0735
26/12 หมู่ 2 ต.ทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2889-5655-7
Fax...................................0-2482-2022

แมส อินดัสเตรียล ซัพพลาย บจก. ซัคซีส โมเดล บจก.
102/10-1 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2814-5223-4
Fax...................................0-2812-2082

เพจเจส

40/80 หมู่ 11 ถ.หนองปรือ
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................09-2745-0003
Fax..........................................................518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel................................0-2652-0561-2
Fax...................................0-2652-0563
139 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 3
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
Tel....................................0-2420-2163
Fax...................................0-2420-5531

วันไทยฟู้ดส์ บจก.

38/10 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160

69 ถ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมดเขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2870-5022
Fax...................................0-2870-5022

Tel................................0-2420-3324-5
Fax...................................0-2420-3326

วัน อินทิเกรท เทคโนโลยี บจก.

ซันชอส อุตสาหกรรมอาหาร บจก.

วี ไทยฟู้ดโปรดักท์ บจก.

ออโตเมชั่น ไดร์ฟ บจก.

ซินเซียร์ ซัพพลาย หจก.

อ เอนก เครื่องปรุงรส

คุชัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย)

อาร์ค แมคคาทรอนิค บจก.

ดิ สมิธ ฟูด้ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก. อาเคเดีย ฟูดส์ บจก.

เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

อินเวอร์เตอร์ โซลูชั่น

ตั้งอุ้ยไต๋ หจก.

อำ�พลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง บจก.

เอ พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ธารทอง มาร์เก็ตติ้ง บจก.

อุตสาหกรรมโชคเกลือ บจก.

เครื่องปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์
Speed Control Motor
กิจทวีโชค อิเล็คทริคอลโปรดักส์
61 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel................................0-2451-3990-1
Fax...................................0-2451-3996
700/431 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3845-4278-9
Fax...................................0-3845-4207
164/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพาน
ถม เขตพระนคร กทม. 10200
Tel.............................0-2280-8431-42
Fax...............................0-2280-8033-5

ชยนันต์ ซัพพลาย บจก.

87/510 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-6500-1
Fax...................................0-2899-7447

ชัยฤทธิ์วงษ์ บจก.

99/189 หมู่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2560-1107-8
Fax...................................0-2560-1109

โนเวม เอนจิเนียริง บจก.

227/1 ซอยพึ่งมี 11 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel.............................0-2742-0716-23
Fax...................................0-2331-9944
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88/74-5 ซอย 53 ถ.รามคำ�แหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2935-3514-5
Fax...................................0-2935-3513
38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย 85
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2726-9424-6
Fax...................................0-2726-9427
9/12 หมู่ 3 ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel................................0-2536-0770-2
Fax..........................................................87/511 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel....................................0-2899-6800
Fax...................................0-2899-7272
256 ซอย 19 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2818-2995
Fax...................................0-2818-2996

โอเรียนตัล-มูไรเท็คคอร์ปอเรชั่น

1/10 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย
54 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2518-2335
Fax...................................0-2518-2737

ไอเมคคานิคส์-ฮาร์ดแวร์ บจก.

163 ตรอกบางขุนพรหม ถ.วิสุทธิ
กษัตริย์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2281-8229
Fax..........................................................-

442/1 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2934-4348-9
Fax...................................0-2934-4347
139 ซอยสะแกงาม 35/3
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2496-7834
Fax...................................0-2496-7833
377/135 ซอย 19 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2129-1693
Fax...................................0-2129-1694
188/8,9 ถ.วุฒากาศ
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2466-9057
Fax...................................0-2446-6877
122/367 หมู่บ้านสินทวี สวนธน 2
ซอย 76 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2873-8930
Fax..........................................................-

บี แอนด์ เอส กู๊ดส์ บจก.

199 ถ.ประชาส่งเสริม
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3844-4417
Fax...................................0-3875-2100

บุญสวิง เฟรช โพรดิวส์ บจก.

99/101 หมู่ 1 ซอยบุญมี
ทรัพย์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2174-5147
Fax..........................................................-

221 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2816-1293-4
Fax...................................0-2461-1114
211 หมู่ 6 ซอย 1 ถ.เจ้าพระยาวิลล่า
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel.................................08-3996-5432
Fax..........................................................33/6 หมู่ 1 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3484-5082-3
Fax...............................0-3483-9923-4
392/56-8 ซอยปรีชาพาณิชย์
ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2226-1828
Fax...................................0-2226-1829
43/32 หมู่ 7 ซอย 54 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-1291
Fax...................................0-2899-1248

เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ
Electronic Lettering
Machine
สยามเทค อินเตอร์เทรด บจก.

545/77 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุน
ศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2886-5730
Fax...................................0-2886-6737

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องฟอกอากาศ - เครื่องมือก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร

เพจเจส

เอสเอ็นเค ควอลิตี้ ซัพพลาย บจก. ทอปมาสเตอร์ บจก.
222/154 หมู่บ้านเออร์เบิน สาทร
ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2412-6435
Fax...................................0-2866-7118

เครื่องฟอกอากาศ
Air Purifier
โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
919/1 ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500

78 ถ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2314-7712-8
Fax...................................0-2319-4204

บี เอ็น แอร์ โคโลจี เซอร์วิส หจก.
193/15 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel....................................0-3574-4586
Fax...................................0-3574-4587

แพนไซเอ็นซ์ บจก.

634/4 ถ.รามคำ�แหง 39
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2725-0841-4
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2236-6944
Fax...................................0-2236-6945

เค ที อินเตอร์กรีน บจก.

136/12 หมู่ 4 หมู่บ้านภัทรินทร์
2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2920-8588
Fax..........................................................-

โอโซน ไลฟ บจก.

153 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 24 ถ.กทราม 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel.................................08-1422-1421
Fax..........................................................-

โอโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

58/27 หมู่ 6 ซอยเศรษฐกิจ 31-11
ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2444-4001
Fax...................................0-2421-7904

เค พี เอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) โฟลคอน บจก.
937 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250

105/443 ซอย 57 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel................................0-2736-7162-3
Fax...................................0-2736-7164

Tel....................................0-2311-0081
Fax...................................0-2742-0842

199/254 หมู่ 13 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................09-5552-6994
Fax...................................0-2983-7042

พรศุภวิชญ์ หจก.

39/356 ซอย 123 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2815-8067
Fax..........................................................-

โอฬาร เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. พิณสยาม บจก.
42/95 ซอย 145 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2509-3943
Fax...................................0-2510-2350

ฟิโอเทค (ประเทศไทย)

320 ซอยเอกมัย 18 ถ.สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2381-1060
Fax...................................0-2381-1061

ปภากร คอร์ปอเรชั่น บจก.

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2901-8778
Fax...................................0-2901-7608

เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

เครื่องมือกล
Mechanical Tools
ช การช่าง ร้าน

182/1 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2224-0886-7
Fax...................................0-2225-1660

559 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

Tel....................................0-2689-7922
Fax...................................0-2689-7923

วิต้า แมชชินเนอรี่ บจก.

31/2 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3445-1682
Fax...................................0-3445-1627

เคเจโปรดักส์ หจก.

มงมงช๊อป เครื่องฟอกอากาศ

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร์ บจก. สยาม ชาญ บจก.

เครสเซ็นต์อินเตอร์บิช บจก.

ยูโรไทยซีสเต็ม บจก.

ดี เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

36/180 ซอยหมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ
ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
Tel....................................0-2884-1299
Fax..........................................................1023 อาคารทีพีเอส ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2728-0303
Fax...................................0-2319-5344

9/361 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2925-3438
Fax..........................................................65 ถ.ลาดพร้าว 42
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2938-9664-5
Fax...................................0-2938-9663

139 ซอย 73/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2809-7050-1
Fax...................................0-2809-7052
169 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

Tel....................................0-3845-2555
Fax...................................0-3845-2777

58/1821 หมู่ 10 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2894-5922-8
Fax...................................0-2894-5929

สุทอง แมชชีนเนอรี่ บจก.

572 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2896-1818
Fax...................................0-2896-1916

โคซาน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)

สต๊าฟเท็ค บจก.

ไต้หวัน หงษ์จี พริซชิ น่ั แมชชีนเนอรี่

แสวงจักรกล เครื่องจักรมือสอง

เจ เค กรีน โปรดักส์ บจก.

อี เอ คิว มาร์เก็ตติ้ง บจก.

เทพไทย แมชินเนอรี่ บจก.

เอ็กเซล แมชีน เทค บจก.

22/42 อาคารดีเคเจกรุ๊ป 5
ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2907-7213-5
Fax...................................0-2907-7216
136/11-10-12 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2920-8588
Fax...................................0-2920-8793

ซีเจ เฮลธ์ เทค บจก.

88/1 หมู่ 4 ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

279/27-9 ซอย 19 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2674-2150
Fax..........................................................อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
Tel.............................0-2641-7848-50
Fax...................................0-2641-7852

33/2 หมู่ 8 ต.ดอนตะโก
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5 ถ.พัฒน์พงศ์ 2 แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel................................0-2744-5121-6
Fax...................................0-2744-5127

ไทย ไดเซ็น เทรดดิ้ง บจก.

เอ็นไวรอน แคร์ บจก.

ไทยแมค เซลส์แอนด์เซอร์วสิ บจก.

431 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel.................................08-5812-9855
Fax..........................................................3798/124 ถ.ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2736-8277
Fax...................................0-2736-9883

Tel.................................08-1942-9740
Fax..........................................................-

ทรูมาร์ค บจก.

21/573 กม 2 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง บจก.

Tel....................................0-2923-2353
Fax...................................0-2923-5645

ด๊อกเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ บจก.

99/324 หมู่ 4 ต.คุ้งลาน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
13160
Tel.................................08-6034-0251
Fax...................................0-3580-2290

1 อาคารกลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง ซอย 25
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2260-3342
Fax..........................................................3 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel................................0-2361-3905-7
Fax...................................0-2361-3908

แอดวานซ์ อีเลคโทรนิค แอร์ ฟิลเตอร์ บางน้ำ�จืดเครื่องจักรเก่ามือสอง

Tel....................................0-2632-7121
Fax..........................................................-
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149/145 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม
95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2431-2228-9
Fax...................................0-2431-2909

64/3 ถ.เทพกาญจนา ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-1629-9989
Fax...................................0-3487-6412

496/1 ถ.เทียนทะเล 20/1
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel.................................08-6306-5719
Fax...................................0-2892-0751
852 ซอยเทียนทะเล 26แยก 6-1
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-3570-3
Fax...................................0-2897-3359

เอส ดับบลิว ดี แมชชินเนอรี่ บจก.

35/9 หมู่ 6 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คู
บางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12140
Tel....................................0-2581-3841
Fax..........................................................-

เครื่องมือก่อสร้าง และ
อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร
Construction tools and
Agricultural equipment
กนกเคหะภัณฑ์ ร้าน

140/8-9 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-0434
Fax...................................0-2752-0240
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เจริญชัยกรุงเทพฯ (1985) บจก.

93/47 ถ.สาธุประดิษฐ์ 34 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2294-5480
Fax...................................0-2294-2769

เจริญถาวร การค้า

40/1 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

เครื่องมือก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร - เครื่องมือใช้กำ�ลังลม
ไวโบร เค อินดัสทรี บจก.

158 หมู่ 16 นิคมอุตสาหกรรม
เทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2706-0470-5
Fax...................................0-2313-1726

สามชัยพาวเวอร์ทูลส์ บจก.

4/171-6 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

Tel.................................08-6323-0988
Fax...................................0-2518-1493

ชุมพลโลหะกิจ (8888) บจก.

367 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

Tel................................0-2884-0977-8
Fax...................................0-2884-1394

อ อุไร คอนสตรัคชั่น หจก.

83/14 หมู่ 3 ซอย 26 ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-9190
Fax...................................0-2992-9219

Tel....................................0-2973-7442
Fax...................................0-2973-1684

ซันนี่ ประเทศไทย บจก.

252/21 อาคารเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel....................................0-2693-3171
Fax...................................0-2693-3180

ที พี เอ็น แมชชีนเนอรี่ หจก.

107/53 หมู่ 4 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160

เอ ซี มอเตอร์ บจก.

1212,1214 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
Tel....................................0-2277-2267
Fax...................................0-2275-4852

เอ-วัน ทูลส์ เทค บจก.

74 ซอยสว่าง 1 ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2235-2624-6
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2801-1306
Fax...................................0-2801-0552

ทักษ์สินมาร์เก็ตติ้ง บจก.
ผลิต-จำ�หน่ายใบมีดตัด
Tel : 0-2808-3433-4
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 86

นครเกษม คลองถม บจก.

341/1 ถ.ยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

เครื่องมือใช้กำ�ลังลม
Industrial Air Tools

46/48 ซอยต คลองสอง ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

49 ซอยสีหบุรานุกิจ 1 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2517-5243
Fax...................................0-2918-9757

องครักษ์ แอร์ คอม จำ�กัด

96 ซอยหลวงแพ่ง 2 แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-4441-6543
Fax...................................0-2172-9344

ทองไทย (1956) จำ�กัด

762-8 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2235-5566
Fax...................................0-2233-8934

องครักษ์ แอร์ คอม จำ�กัด

96 ซอยหลวงแพ่ง 2 แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-4441-6543
Fax...................................0-2172-9344

แอร์เรท จำ�กัด

140/1-2 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2312-4547
Fax...................................0-2312-4530

คอมเพรส ไลน์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
25/8 หมู่ 5 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2969-8227
Fax..........................................................-

เอ็ม เอส พี แมคคานิค หจก.

69/231 ซอยเพชรเกษม 69
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2807-4477
Fax...................................0-2807-4646

เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก
2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
Tel....................................0-2136-6963
Fax...................................0-2136-6964

แอร์ โดรลิคส์ ซัพพลาย จำ�กัด

แอร์เรท จำ�กัด

ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำ�กัด

คอมเพรส ไลน์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

6,10,12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซอย 30 แยก 28 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-1988-7643
Fax...................................0-2726-6694
399 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2225-2331-2
Fax...................................0-2224-4193

140/1-2 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2312-4547
Fax...................................0-2312-4530
25/8 หมู่ 5 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2969-8227
Fax...................................0-2807-4646

แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด

แอร์คอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เอ็ม เอส พี แมคคานิค หจก.

ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำ�กัด

นิว แอนด์ ไฮด์ จำ�กัด

ไทย-หยาง เอ็นจิเนียริ่ง

2/8 หมู่ 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
Tel....................................0-3433-9645
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2622-5942
Fax...................................0-2622-5943

พีบีแอล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ทรัพย์ธัญญนันท์ จำ�กัด

399 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

Tel.................................08-4933-2379
Fax...................................0-2524-2241

Tel................................0-2225-2331-2
Fax...................................0-2224-4193

601/139 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2421-8677
Fax...................................0-2444-3997
549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2743-8999
Fax...................................0-2743-8990

69/231 ซอยเพชรเกษม 69
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2807-4477
Fax...................................0-2807-4646
194/57 ถ.พุทธบูชา 36 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2490-1546
Fax...................................0-2490-1712

เมลคอนพลัส บจก.

อิทธิแสง มอเตอร์

เลย์มาส จำ�กัด

แอร์คอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ลำ�ไทรโฮมเซ็นเตอร์

แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

เอ เอ็ม พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง

18/8 อาคารฟิโก้ ซอย 21 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2259-5904-5
Fax..........................................................184/82-3 หมู่ 2 ต.ลำ�ไทร
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3/4 ถ.บางนา-ตราด กม 10.5
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-3672
Fax...................................0-2316-3670
11/26 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-2563-1425
Fax..........................................................-

Tel................................0-3819-6217-8
Fax...................................0-3819-6219

5/16 ซอยอารีย์ 5 ใต้ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2617-0060
Fax...................................0-2617-0062
129/56 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-5832-4014
Fax...................................0-2708-2778

601/139 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2421-8677
Fax...................................0-2444-3997
700/481 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel..................................08-7700-0369
Fax...................................0-3871-7174

เลิศผาสุข อิมปอร์ต หจก.

อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด

เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

อีวาแมค จำ�กัด

วายยูเอชแมชชีนทูลส์ บจก.

อีวาแมค จำ�กัด

คอนซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย)

เจ อาร์ บี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

Tel....................................0-3444-0667
Fax...................................0-3444-0668

Tel....................................0-3876-0608
Fax...................................0-3876-0609

2016/40 ซอยรุ่งเพชร 2 ถ.จันทน์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2678-5674-5
Fax...................................0-2286-3987
114-24 ซอยเวิ้งนครเขษม
ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2622-9512-7
Fax...................................0-2622-9518

สนง ใหญ่ 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซอย 48 แยก 13 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2726-2311
Fax...................................0-2726-2379

www.ThailandPocketPages.com

143/502-3 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel................................0-2884-6250-4
Fax...................................0-2434-6504

97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก
2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
Tel....................................0-2136-6963
Fax...................................0-2136-6964
241/5 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

สาขาแหลมฉบัง 52/7-8 หมู่ 9
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3849-4460
Fax...................................0-3849-4461
141/70 หมู่ 2 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
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เครื่องมือใช้กำ�ลังลม - เครื่องมือแพทย์
เครื่องปั๊มลม-ไทยเจนท์

100/3 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2582-3194-5
Fax...................................0-2964-3990

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
75/15 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-2908-2058
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ร่วมดีเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ทรานสปอร์ต
21/6 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180

Tel....................................0-3891-8000
Fax...................................0-3891-8001

เครื่องมือแพทย์
Medical instruments

เค เอ คอมแอร์ เซอร์วิส หจก.

แอร์ แทค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พาร์ท เมวา เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ไทยแลนด์)

กิบไทย บจก.

โกลบอล ฟอร์ซ เทคโนโลยี จำ�กัด

ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท

เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำ�กัด

เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ บจก.

เอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย)

496 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-0539
Fax..........................................................135 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2455-4713
Fax...................................0-2455-4714

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

สาขานวนคร 75/15 หมู่ 11
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2909-2158-9
Fax..........................................................-

5/512 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2337-5415-6
Fax...................................0-2337-5390
176 ถ.มิตรภาพ ต.โนนศิลา
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
Tel....................................0-4330-6557
Fax..........................................................-

ซี เอ พาร์ท บริษัท

24/51 กม 23 หมู่ 6 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2740-0491-4
Fax...................................0-2740-0490

แอร์ แทค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พาร์ท สตาร์-ไดนามิค (ประเทศไทย)
5/512 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

509 ถ.ราชวิถี แขวงถ.พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel................................0-2337-5415-6
Fax...................................0-2337-5390

Tel................................0-2644-5270-4
Fax...................................0-2644-5275

ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท

176 ถ.มิตรภาพ ต.โนนศิลา
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
Tel....................................0-4330-6557
Fax..........................................................-

ซี เอ พาร์ท บริษัท

24/51 กม 23 หมู่ 6 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2740-0491-4
Fax...................................0-2740-0490

สตาร์-ไดนามิค (ประเทศไทย)
509 ถ.ราชวิถี แขวงถ.พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel................................0-2644-5270-4
Fax...................................0-2644-5275

แอร์ คอนโทรล อินโนเวชั่น

2/1 หมู่ 2 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel..................................08-6411-8495
Fax...................................0-2707-4717

เคพีเจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
202/470 หมู่ 1 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Tel....................................0-2708-1868
Fax...................................0-2707-4717

แอร์ คอนโทรล อินโนเวชั่น

2/1 หมู่ 2 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel..................................08-6411-8495
Fax...................................0-2707-4717

เคพีเจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
202/470 หมู่ 1 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Tel....................................0-2708-1868
Fax...................................0-2707-4717

29/18 หมู่ 8 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2994-4300-4
Fax...................................0-2994-4305
988 หมู่ 7 ถ.คลองส่งน้ำ�สุวรรณภูมิ
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2136-5031-7
Fax...................................0-2136-5030
สาขาลาดกระบัง 850/6 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2327-0821-3
Fax...................................0-2327-0824

ศิลป์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

14/1 ซอยศาลาแดง 1 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2267-6300-3
Fax...............................0-2267-6304-5

ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น (1976)

Tel....................................0-2741-4617
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2023-0639
Fax..........................................................-

เจ เอส วิชั่น บจก.

23 ซอย 25 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2769-5710-5
Fax..........................................................-

เจริญเครื่องมือแพทย์อเิ ล็คทรอนิกส์

54/2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2893-9797-9
Fax...................................0-2893-7287

21/30 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง
ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
Tel....................................0-5562-0146
Fax..........................................................-

นิวเทค เทรดดิ้ง จำ�กัด

สยามฮีโร่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

เจเอฟแอดวานเมด บจก.

ไอยรา วิศวกรรม จำ�กัด

ฟูโน่ เครื่องอัดลม จำ�กัด

เจเอส ยูนิเทค บจก.

88 ซอยอนามัยงามเจริญ 30
ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2417-6750-7
Fax..........................................................26/9-10 หมู่ 5 ถ.ธัญบุรี-ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2997-4730-5
Fax...................................0-2997-4769

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
75/15 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-2908-2058
Fax..........................................................-

999/541 หมู่ 4 ถ.พุทธรักษา
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2709-9118
Fax...................................0-2709-9119
139 ซอยจุฬาซอย 26 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel.................................08-1399-9740
Fax..........................................................-

เอส-คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด

ไทย ซี เค เทคโนโลยี หจก.

101/4 หมู่ 13 ถ.บางพลี-กิ่ง
แก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-4733
Fax...................................0-2316-4734

38/9 หมู่ 3 ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel....................................0-3422-0135
Fax..........................................................-

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3856-2900
Fax...................................0-3856-2901

ไอยรา วิศวกรรม จำ�กัด

114 หมู่ 3 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2948-2941
Fax...................................0-2948-2940

2521/34 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel................................0-2514-0314-7
Fax...................................0-2514-0328

แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย)

ไทโย เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
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176/9 ซอย 64 ถ.สุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10250

455 ซอยรัชดานิเวศ แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Tel................................0-3815-8067-8
Fax...................................0-3815-8066

พี พี พาร์ท จำ�กัด

26/9-10 หมู่ 5 ถ.ธัญบุรี-ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2997-4730-5
Fax...................................0-2997-4769

230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2274-0840-4
Fax...................................0-2274-0886

โคเรนเทค เอสอีเอ บจก.

70/2-3 หมู่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

นิวเทค เทรดดิ้ง จำ�กัด

88 ซอยอนามัยงามเจริญ 30
ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2417-6750-7
Fax..........................................................-

44/6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2274-8331-3
Fax...................................0-2274-8580

13/10 หมู่ 6 ถ.คลองหลวงหนองเสือ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2524-0771-4
Fax...................................0-2524-0775
440/107 ซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2673-2388
Fax...................................0-2673-2699
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องมือแพทย์ - เครื่องมือวัด และทดสอบ

เพจเจส

โซม่า ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ บจก. แบง เทรดดิ้ง 1992 บจก.
30 หมู่ 7 ถ.ขามทะเลสอ-ด่านขุนทด
ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา 30280
Tel....................................0-4433-3092
Fax..........................................................-

เดวิด แอนด์ โก ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
706 ถ.ทนุรัตน์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

Tel....................................0-2676-3192
Fax..........................................................-

ไตรวี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

2/3 หมู่ 6 หมู่บ้านรังสิยา
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2720-1500-5
Fax..........................................................-

999/99 อาคารแบงเทรดดิ้งกรุ๊ป
ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2718-3333
Fax..........................................................-

ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
181/7 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เดวิด แอนด์ โก
706 ถ.ทนุรัตน์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

Tel....................................0-2676-3192
Fax..........................................................-

เอ แอนด์ มารีน (ไทย) บจก.

555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2703-5544
Fax...................................0-2703-3322

ห้างหุ้ นส่ วนจำ�กัด วาศิณเี ครื่องมือแพทย์ เอส ดี เอ กรุ๊ป บจก.
332/1 ซอย 8 ถ.สุขาภิบาล 1
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2733-2445-7
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3832-1433
Fax...................................0-3832-1633
พิสษิ ฐ์การแพทย์ อินเตอร์กรุป๊ บจก. อาร์ โธซิสเตมส์ บจก.
71/12 ซอย 2 ถ.เศรษฐศิริ แขวง
นำ�เข้า-จำ�หน่ายครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel : 0-2346-9321
Tel....................................0-2618-3037
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 88
Fax..........................................................-

367/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2719-6160
Fax...................................0-2719-6601

เครื่องมือวัด และทดสอบ
Measuring and Testing
Equipment

ท็อป เวิร์ล เทรด บจก.

ไพออริตี้แคร์ โปรดักส์ บจก.

อี-คัสตอม เซอร์วิส บจก.

888 ไลอ้อน บจก

ทีเอ็นซี เมดดิทรอน บจก.

เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส บจก.

เอ ดี เอส แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

กล้องสำ�รวจ ปนัดดาอานันท์

เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย

คิว นิค บจก.

239 ซอย 74 แยก 3-12 ถ.นวมิ
นทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
Tel....................................0-2944-8834
Fax..........................................................1023 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

321 หมู่ 5 ซอย 58 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2369-6010
Fax..........................................................47/60 ถ.สามวา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel....................................0-2717-8000
Fax...................................0-2717-9334

เทคนิคอล วิน กรุ๊ป บจก.

1213/317 ซอยลาดพร้าว 94
ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2559-2354
Fax...................................0-2559-0941

Tel....................................0-2918-6313
Fax...................................0-2918-6315

เมดิทอป บจก.

334 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2933-1133
Fax...............................0-2933-0811-2

22,24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6
ถ.อ่อนนุช 46 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-3393
Fax...................................0-2330-9400
888/252-254 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2750-4512
Fax...................................0-2750-6824
74 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สำ�ราญ
อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4337-9335-6
Fax...................................0-4337-9337

16/5 หมู่ที่17 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................06-2565-3516
Fax...................................0-2077-6725
50/317 หมู่บ้านสุภาวัลย์ ถ.หทัย
ราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel.................................06-2262-9964
Fax...................................0-2047-4200
67/722 ซ.หมู่บ้านพระปิ่น 3
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2926-2860-3
Fax...................................0-2926-2864

ไทเกอร์ สตาร์ คอมมูนิเคชั่น บจก. แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส เอนวายเมด บจก.

เค เค เมดิคอล บจก.

ไทยแคร์ บจก.

รีแฮบ เมดิคอล บจก.

เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ บจก.

ไทยโพลี่เมดิค บจก.

เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ (2520) บจก.

522/151 ซอยพัฒนาการ 1
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2682-4445-6
Fax...................................0-2682-4449
296 อาคารเคเอสพี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2246-1174
Fax..........................................................-

137/15-6 หมู่ 11 หมู่บ้านกรีนเนอรี่วิว
ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2448-9082-5
Fax...................................0-2448-9086

นาโนเอเซีย บจก.

33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2245-9993
Fax...................................0-2245-9994

120/251 หมู่บ้านธันยากานต์ 2
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2791-9799
Fax...................................0-2948-0766
1201/104 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.............................0-2559-2429-31
Fax..........................................................599 ซอยสังขะวัฒนะ 1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2512-5312
Fax...................................0-2513-0914

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สระแก้ว

328/5 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
Tel....................................0-3742-1432
Fax...................................0-3742-1484

บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์เมืองเลย
6/534-5 หมู่ 1 หมู่บ้านบัวทองเคหะ
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2922-7025
Fax...................................0-2594-6782

บี ดี เครื่องมือแพทย์

1153/6-7 ถ.นครไชยศรี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2271-1540
Fax...................................0-2271-3244

127/2 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
Tel....................................0-4281-4915
Fax...................................0-4281-4915

สหเครื่องมือแพทย์ (1999) หจก.

www.ThailandPocketPages.com

77/3 หมู่ 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2422-0006
Fax...................................0-2422-0010

105/43 ซอยธาริณีแมนชั่น ถ.บรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2434-0391
Fax...................................0-2435-5962

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บจก.

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2657-5555
Fax...................................0-2252-1790

79/66 ซอย 150 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2728-2174
Fax..........................................................230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2274-0840-4
Fax...................................0-2274-0886

เคทีเอส มอลล์ บจก.

เครื่องมือเรดาร์
Radar equipment
ช สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

76/92-3 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
Tel................................0-2457-9424-5
Fax...................................0-2457-9428

ทีเอ็น สยาม บจก.

50/4-5 หมู่ 7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2703-3283-4
Fax..........................................................-

วิศวกรรมอีเล็คโทรนิคไทย บจก.

796/1 ซอยปุณณวิถี 26 ถ.สุขุมวิท
101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
Tel....................................0-2311-4383
Fax...................................0-2311-2323

51/624 ซอยนวลจันทร์ 17
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-2590
Fax..........................................................-

แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) บจก.
219/41 หมู่ 6 ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2965-2090-2
Fax...................................0-2965-2093

จี ดี โฟร์ บจก.

18/299 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2809-9224
Fax..........................................................-

เจ เอส วิชั่น บจก.

23 ซอย 25 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2769-5710-5
Fax..........................................................-
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เครื่องมือวัดและทดสอบ - เครื่องมือสำ�รวจและรังวัด
ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก.

2/2-4 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ 43 ต.บาง
ครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel................................0-2819-0140-4
Fax...................................0-2464-1062

ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย)

54 อาคารบีบี ซอย 21 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2261-2906
Fax..........................................................-

เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง หจก.

22 หมู่ 10 ถ.สันทราย-แม่โจ้ ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel....................................0-5349-8896
Fax..........................................................-

ซายน์เทค บจก.

321/43 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2285-4101-3
Fax...................................0-2285-4178

ซิมม์ บจก.

264/10 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2390-1827
Fax...................................0-2381-0867

ซีเอ็นเอ็นที บจก.

1068/126 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2959-0606
Fax..........................................................-

ไทยมิเตอร์ บจก.

262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191

บีเค ฮอสปิตอลซัพพลาย บจก.

ทาเลนท์ เทค บจก.

222/349 ถ.ประชาอุทิศ 72
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
Tel....................................0-2611-7451
Fax...................................0-2871-9380

ยูไนเต็ดเมดิคอลอินสตรูเมนท์ บจก. เอฟเวอร์เทค บจก.
698-702 ถ.เจริญรัถ แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

163 ซอย 44 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2439-2825
Fax...................................0-2437-8162

Tel................................0-2870-2884-5
Fax..........................................................-

แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์

แบง เทรดดิ้ง 1992 บจก.

วีแซทเอ็ม บจก.

แอนทันเมติซายเอนซ์ บจก.

ป เคมีอุปกรณ์ บจก.

สกายไลน์เมดิคอล บจก.

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บจก.

Tel....................................0-2884-0355
Fax..........................................................999/99 อาคารแบงเทรดดิ้งกรุ๊ป
ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2721-6455-6
Fax...................................0-2718-3577
150 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel................................0-2434-9031-5
Fax...................................0-2424-5693

ประสิทธิ์ ซัพพลาย ร้าน

99/13 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Tel....................................0-5521-3813
Fax..........................................................-

โปรฟิกส์ บจก.

386/26-7 ถ.เพชรบุรี 12
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2611-0426
Fax...................................0-2611-0949
111 ซอย 126 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel..............................0-2934-2160-75
Fax...............................0-2934-2178-9

เมควานซ์ (ไทยแลนด์) บจก.

129/43 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel................................0-3572-1881-4
Fax...................................0-3572-1885

25/3 ซอยเทพทวี ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2704-4424
Fax...................................0-2704-4423
195/36 หมู่ 3 หมูบ่ า้ นไดเร็คเตอร์ทาวน์
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2571-3557
Fax..........................................................556 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2948-5571
Fax..........................................................-

สยามเมดิคอลดีไซน์ บจก.

10 ซอย 51 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2722-1818
Fax..........................................................-

29/19-22 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2643-0982
Fax...................................0-2246-2237
180/5 ซอยสามมิตร ถ.สุขุมวิท 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2259-5498-9
Fax...................................0-2258-1753
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2657-5555
Fax...................................0-2252-1790

โอเรียนเทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

1424/42 ถ.ประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2692-0068
Fax..........................................................-

สากลอินสทรูเม้นท์ บจก.

68/816 ซอยเอกไพลิน ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2965-4880-2
Fax..........................................................-

อัครินทร์ เมดโปร บจก.

82/67 ถ.แขวง บางชัน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2955-3455
Fax..........................................................-

อินโดไชน่า เทเลคอม บจก.

เครื่องมือสำ�รวจและรังวัด
Surveying Instruments
กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต

296,296/1 ถ.เยาวราช
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7622-1122
Fax...................................0-7625-4027

กล้องสำ�รวจ ปนัดดาอานันท์

51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2941-4627-8
Fax...................................0-2941-4629

50/317 หมู่บ้านสุภาวัลย์ ถ.หทัย
ราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel.................................06-2262-9964
Fax...................................0-2047-4200

ทีเจ โซลูชั่น บจก.

เมเจอร์เมดิคอล หจก.

อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์

กิจวิสัย บจก.

ทีเอ็นซี เมดดิทรอน บจก.

แม็กซี่ เมดิคอล บจก.

อินีเทค เทรดดิ้ง หจก.

ขอนแก่นซีไอจี บจก.

อาคารวรสมบัติ ถ.พระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2246-8711-4
Fax...................................0-2246-8715
1023 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2717-8000
Fax...................................0-2717-9334

เทคโนเด็นท์ บจก.

645 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
Tel................................0-2416-0455-6
Fax...................................0-2416-0973

ไทยแคร์ บจก.

296 อาคารเคเอสพี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2246-1174
Fax..........................................................-
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เพจเจส

ลิซ่าเลเซอร์เอสอีเอ บจก.

80/9 หมู่ 5 ซอย 15 ถ.ทุ่งมังกร
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

ดับเบิลยูแอนด์เจเอ็นจิเนียริ่ง บจก. ไพรม์ เมดิคอล บจก.
51/831 หมู่ 9 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2946-2038-9
Fax...................................0-2946-1564

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

507/230 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2210-2732
Fax..........................................................332 ซอย 8 ถ.นวมินทร์ 17
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2733-2445-7
Fax...................................0-2375-6774

ยูนิตี้ เทคนิคอล หจก.

808/70 หมู่ 10 ซอย 143
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
Tel.................................08-1409-9990
Fax..........................................................-

ยูเนี่ยนไมครอนคลีน บจก.

1828 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2741-6144
Fax...................................0-2741-6145

111/247 หมู่ 9 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2584-4447
Fax...................................0-2584-4448
339 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2321-2061
Fax..........................................................-

เอ ดี ไอ เทคโนโลยี บจก.

53/271 ถ.รามคำ�แหง 176
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2916-6448-9
Fax..........................................................-

เอซเธติค บาย แอมเพ็ค บจก.

95/21 หมู่บ้านกลางกรุง ซอย 71
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10310
Tel....................................0-2539-5522
Fax...................................0-2539-7577

51 ซอย 48 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2539-6141-4
Fax...................................0-2539-6145
337/11 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
Tel................................0-4336-4217-8
Fax...................................0-4336-4219

เค เจ กรุ๊ป บจก.

45/38 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel.................................08-4933-5559
Fax..........................................................-

ช ศิลป์ชัย หจก.

53-4 ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2224-1638
Fax...................................0-2225-6767
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องมือสำ�รวจ และรังวัด - เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

เพจเจส

เชียงใหม่แผนที่ซีไอจี บจก.

เนาวรัตน์การสำ�รวจ บจก.
บริการงานสำ�รวจทั่วไป
Tel : 0-2948-3014-6
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

13/10 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
Tel................................0-5311-7326-8
Fax..........................................................-

ซอยล์เทสติ้งสยาม บจก.

71/7-8 ถ.นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

นาโก้ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

1188 กม 3.5 หมู่บ้านไพโรจน์
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2744-1394-6
Fax...................................0-2744-3434

Tel....................................0-2907-4820
Fax..........................................................-

ซี ยู ไลท์ อินสทรูเม้นท์ หจก.

1886 ซอย 109 ถ.เอกชัย แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150

นีโอจีโอ บจก.

98/2 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2172-6655
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2450-7015
Fax...................................0-2450-7016

ซี อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

160 ซอยพหลโยธิน 14
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel................................0-2616-7671-2
Fax...................................0-2278-2435

ซี เอช โฟร์ เซอร์วิส บจก.

69/108 หมู่ 5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2983-3804
Fax...................................0-2983-3804

โปรคัท เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

155/62 ซอยนวมินทร์ 111
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2187-2379
Fax..........................................................-

พงศวรรณค้าวัสดุภัณฑ์ บจก.

60-60/4 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2385-5069
Fax..........................................................-

สายทิพย์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

337 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2721-7561-4
Fax...................................0-2320-2808

สำ�รวจวิศวอินเตอร์เทค บจก.

328-328/1 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-8774
Fax...................................0-2225-7488

ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์

พีเอสเอส เซอร์เวย์ บจก.

อริยะเทรดดิ้ง บจก.

เซอร์เวย์ทีม ห้างหุ้นส่วนสามัญ

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก.

อาร์ บี เอ็น กรุ๊ป บจก.

54 ซอยร่มเกล้า 19/2 แขวงคลอง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel................................0-2915-1693-5
Fax...................................0-2915-1015
367 ซอยอยู่ดี ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

27 ซอย 170 แยก 11
ถ.รามคำ�แหง แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2106-2956
Fax..........................................................สำ�นักงาน ต.ลำ�ผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Tel..................................08-1495-4136
Fax..........................................................-

Tel.................................08-9782-4515
Fax...................................0-2675-8763

555/18 ถ.ประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-8363
Fax...................................0-2912-9367
53/17 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2347-8762
Fax..........................................................-

เซอร์เวย์เทคโน หจก.

แมพไอที บจก.

เอ อาร์ ดี เซอร์เวย์ ไลนส์ บจก.

ดิจิตอล ไลน์ บจก.

รุ่งแสงเซอร์เวย์ หจก.

เอ แอนด์ มารีน (ไทย) บจก.

167/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
Tel....................................0-5326-0830
Fax...................................0-5326-0280
89/220 หมู่ 1 ต.บางตะไนย์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

69/106 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel................................0-2865-8736-7
Fax...................................0-2865-8738
13/8 หมู่ 7 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2977-1036-7
Fax...................................0-2977-0901

Tel....................................0-2692-3369
Fax..........................................................-

ทริมเบิล (ประเทศไทย) บจก.

วิชั่น มาสเตอร์ บจก.
จำ�หน่าย-เช่า-ซ่อม อุปกรณ์สำ�รวจ
Tel : 08-9444-7583
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2500-0320
Fax...................................0-2500-0319

ที พี ที เครื่องมือสำ�รวจ บจก.

239/26 ซอย 87 ถ.ลาดพร้าว แขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2932-2728
Fax...................................0-2530-6610

ทีซีจี พลัส บจก.

34/191 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel................................0-2984-4201-2
Fax..........................................................-

ศิริพีระ บจก.

120/69 หมู่ 4 ซอยพฤกษ์อุดม
ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
Tel....................................0-2435-5756
Fax...................................0-2882-0608

สามัญ เซอร์เวย์ทีม ห้างหุ้นส่วน

www.ThailandPocketPages.com

367 ซอยอยู่ดี ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel..................................08-1495-4136
Fax..........................................................-

107 ซอย 48 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2321-9779
Fax..........................................................555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2703-5544
Fax...................................0-2703-3322

เอ็น เอ เซอร์เวย์ หจก.

84 ซอย 20 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7425-7594
Fax...................................0-7425-7594

เอ็นไวร์เทค บจก.

212 ซอยศูนย์บรรเทิงการค้า
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2375-5682
Fax...................................0-2734-6941

เอส ดี เอ็ม บจก.

1/285 หมู่ 9 อาคารเอสดีเอ็ม
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2582-3509
Fax...................................0-2582-3510

ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
501/4-8 ถ.เพชรบุรี แขวงถ.พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel..............................0-2653-8555-66
Fax...................................0-2252-5499

เฮ้าส์ ทู โฮม บจก.

199/216 หมู่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ถ.ปิ่นเกล้า-สาธร ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2422-2368
Fax..........................................................-

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Tools
กาฬสินธุ์รวมอะไหล่ ร้าน

1/13 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel....................................0-4382-0861
Fax..........................................................-

กิตติอีเล็คโทรนิคส์ บจก.

193/31 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
Tel....................................0-5322-1463
Fax...................................0-5321-5221

คีย์ เทคโนโลยี บจก.

130/154 หมู่ 3 แฟคเตอร์
รี่แลนด์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel................................0-3572-1584-9
Fax...................................0-3572-1583
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เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
เคเอที ซัพพลาย บจก.

88/9 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองห้า
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2986-7073
Fax...................................0-2986-4062

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ที เอ ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
637/9 หมู่ 1 ถ.แขวงบางมด
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2872-9743
Fax..........................................................-

พีวายเค บจก.

สลอมอีเล็คทริค (ประเทศไทย)

139/371 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel..................................08-9142-6620
Fax...................................0-3570-0564

39/19 หมู่ 5 ซอยหมอศรี
ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2812-6316-8
Fax...................................0-2429-0207

เคเอ็น แอนด์ที เซอร์วิส บจก.

เทคโก้ (ประเทศไทย) บจก.

เพาเวอร์-ซี โปรดักส์ หจก.

สหเน็ตเวิร์ค บจก.

จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

ไพศาลอิเลคทรอนิคส์ ร้าน

สุริยาอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน

89/105 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา
ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางตะไนย์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2977-0293
Fax..........................................................1588/2 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2182-0222
Fax...................................0-2182-0129

9 ซอย 8 แยก 2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2319-5482-3
Fax...................................0-2318-4728
549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2743-8888
Fax...................................0-2743-8880

263 หมู่ 7 ซอยณรงค์กิจ
ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel................................0-2973-1738-9
Fax..........................................................572/2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

1771/324 ซอย 34 ถ.พหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2941-5927
Fax..........................................................45 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
43190

Tel....................................0-4224-0090
Fax..........................................................-

Tel....................................0-4240-4039
Fax..........................................................-

เจ เทค บจก.

ไทยมิเตอร์ บจก.

ฟาร์คอม อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี สุวิทย์อิเล็กทรอนิกส์

ชาครีย์อีเลคโทรนิค ร้าน

ไทยรุ่งเรือง โฟม บจก.

ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) บจก. อาร์ เอส อิเลคทริค

90 หมู่ 1 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3481-2741
Fax..........................................................412-413/1 ถ.เทศบาล 2 ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel....................................0-3843-7414
Fax...................................0-3843-7455

ชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ ร้าน

355/46 ถ.บุญวาทย์ (ดวงรัตน์)
ต.สวนดอก อ.เมืองลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง
52100
Tel................................0-5432-3445-6
Fax...................................0-5423-0363

โชคชัยอินสทรูเมนท์ซัพพลายส์

37 ถ.พระพิทักษ์
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2223-6443
Fax...................................0-2224-7639

262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191
223/21-22 หมู่ 3 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3819-5074
Fax..........................................................-

ธานีอีเล็คโทรนิคส์ ร้าน

14-6 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160
Tel....................................0-4437-9061
Fax..........................................................-

นัมบุ ซิล (ไทยแลนด์) บจก.

700/739 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel................................0-3844-7037-8
Fax...................................0-3844-7040

โชคชัยอีเล็คโทรนิคซัพพลาย หจก. บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์
128/21-3 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200

Tel....................................0-2222-3921
Fax...................................0-2224-7639

ฐานิตเอ็นจิเนียริ่ง

23/5 หมู่ 6 ซ.เลียบคลองนายหลีก
ถ.บางไพ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2965-4090-1
Fax..........................................................-

ดี ซี ทูลส์ แมชชีนเนอรี่ บจก.
1/4 หมู่ 6 ต.ทุ่งขวาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

Tel....................................0-3847-5856
Fax...................................0-3847-5855

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290

ที พี วิศวกรรม ร้าน

133/1 หมู่ 2 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
Tel....................................0-7736-3693
Fax..........................................................-
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945 ซอยพัฒนาการ 29
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จ.กรุงเทพมหานคร 10250
Tel....................................0-2013-5799
Fax...................................0-2319-2350

โปรเฟสทรอนิกส์ บจก.

155/(081) หมู่ 10 ถ.แขวงคลอง
กุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-1298
Fax..........................................................-

พิสิทธิ์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

267/4 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
Tel..................................08-1946-9965
Fax..........................................................-

พี เอ อิเล็กทรอนิกส์

249/6-7 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3842-9602
Fax...................................0-3842-9603

พีทีเอส คอมบิเนชั่น บจก.

315/116 หมู่ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บ้าน
ใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2501-5677
Fax...................................0-2501-5357

เพจเจส

47/9 หมู่ 3 ต.ไทรม้า ซอยไทร
ม้า ถ.รัตนาธิเษศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel..................................09-7929-5592
Fax...................................0-2006-0405

167/37-38 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160
Tel....................................0-7552-2390
Fax..........................................................-

143 ซอยลาซาล 42 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

9/15 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel....................................0-2398-6880
Fax...................................0-2398-6911

Tel....................................0-3588-0047
Fax..........................................................-

มารูบุนแอโรว์ (ประเทศไทย)บจก.

195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถ.สาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2670-0770
Fax...............................0-2670-0780-1

อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

226/93 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2973-2596
Fax...................................0-2521-3273

มิเตอร์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ บจก.
446 ซอยเจริญสุข ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2259-5658
Fax..........................................................-

65, 68 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอย 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2739-4580
Fax...................................0-2326-0933

แมคเทค ซิสเต็ม บจก.

เอ แอนด์ มารีน (ไทย) บจก.

ร้อยเอ็ด วงจรปิดอิเล็กทรอนิกส์

เอแคม (ไทย) เอ็นเตอร์ ไพรส์

5/70 ซอย 107 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2374-6956
Fax...................................0-2374-0518
508/8 ถ.ผดุงพานิช อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000

555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2703-5544
Fax...................................0-2703-3322
61/591-4 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel.................................08-6450-3949
Fax..........................................................-

รัตนกิจอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน

Tel................................0-2595-0415-8
Fax...............................0-2565-0724-5

เอชแวคสแควร์ บจก.

50/12 หมู่ 16 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Tel....................................0-5375-8824
Fax..........................................................-

20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel.................................08-9772-5584
Fax...................................0-2190-6418

วี พูล ชอป บจก.

เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

เวล พลาสติก บจก.

เอเพก อินสตรูเมนต์ บจก.

43 ซอยลาดปลาเค้า 36
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2940-3046-7
Fax...................................0-2940-3048
188  ซอยศรทอง ถ.เพชรเกษม 91
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร  74130
Tel................................0-2813-7977-9
Fax...................................0-2811-0747

48/1 หมู่ 1 ถ.ปทุม-บางเลน
ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12140
Tel................................0-2599-1260-2
Fax...................................0-2599-1263
65 ซอย 24 แยก 2 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2939-2084
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำ�อาง

เพจเจส

เอ็มเคแอล แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) คลังสินค้าแม่ทัพกุ้ง NCB & TU07 ซุปเปอร์ ไวท์ บาย ซีช็อป
26/273-275 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1230 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel.................................08-4609-3619
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2908-1107
Fax...................................0-2908-1108

เอ็มซี คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย

28/6 ซอยแหลมกระทือ ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150
Tel.................................08-0573-7108
Fax..........................................................-

เอ็มพีไอ-เนโอะ บจก.

29/6 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3449-4925-7
Fax...................................0-3482-3559

คลาสสิค คอสเมติกส์ บจก.

53/14 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำ�โพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000
Tel....................................0-5633-6087
Fax..........................................................-

คอลล่าวิช

78/9 ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2363-6719
Fax..........................................................-

330/1 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel..................................08-2496-9459
Fax..........................................................-

เซนเทลลา 2012 บจก.

51 หมู่ 5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80330
Tel................................0-7539-9810-2
Fax...................................0-7539-9812

โซ บิวตี้

180-184 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel..................................08-9799-7388
Fax..........................................................-

บิวตี้ โฮมมาร์ท ร้าน

1242/2 เดอะ มอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-5469-7878
Fax...................................0-4439-3881

บีเวอร์ ช๊อป

เจ เจ มอลล์ 588 ถ.กำ�แพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel..................................08-6322-6293
Fax..........................................................-

เปรียว คอสเมติกส์

71/2-3 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Tel....................................0-5525-2922
Fax..........................................................-

เอเวคไทย บจก.

คอสมาพรอฟ บจก.

ไซวิค ทูบเทค แอนด์ ปริน้ ติง้ บจก.

เพรตตี้น่า บาย เนเจอรัล บิวตี้

เอส ซี อิเล็กทรอนิกส์

คานารี่

ณู คอสเมติค

เพียว คอสเมติก

55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์
ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2645-4482
Fax...................................0-2645-4481
911 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

42,44,46 ซอยรามคำ�แหง 60/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2735-3311
Fax...................................0-2735-3312
1108/13 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel....................................0-3359-0173
Fax...................................0-3359-0173

Tel....................................0-4424-3453
Fax..........................................................-

ไอบีคอน บจก.

72,74 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

เครื่องสำ�อางโพลา ร้าน

19 ถ.ตากสิน แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel................................0-2917-3780-9
Fax...................................0-2917-3790

โฮมเทค เอ็นจินโี อ คอนโทรล บจก.
2/24 ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

Tel.................................08-6892-0128
Fax..........................................................-

จีน่า โกลด์ เฮริบ แอนด์ บิวตี้

219 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-5321-7777
Fax..........................................................-

Tel.................................08-6385-1530
Fax..........................................................-

เจเจ แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จำ�กัด

1/39 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์แกรนด์วิลล์
ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2348-0152
Fax..........................................................-

เครื่องสำ�อาง
Cosmetics
กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพรส์

66,68 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ช ปัทมาพร ร้าน

36 ซอย 1 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

Tel....................................0-7442-9559
Fax...................................0-7423-7069

Tel....................................0-7541-1281
Fax..........................................................-

261/45 ถ.ปานวิถี-บางบ่อ ต.บาง
เพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2708-5656
Fax...................................0-2708-5657
66/6 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย
อ.เมืองลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง 52100
Tel....................................0-5421-9059
Fax..........................................................-

ดี แอนด์ ดี คอสเม่ (ประเทศไทย)
86/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600

Tel.................................08-1919-4479
Fax..........................................................-

แมรี่ แมนูแฟ็คเจอริ่ง บจก.

331 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7425-8896
Fax..........................................................-

ชิเนเต้ บจก.

บ้านครีม นางรอง บุรีรัมย์ ร้าน

โกลเด้น เฮิร์บ บอดี้ แคร์ บจก.

โชคดี สำ�เพ็ง ร้าน

บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

32/99-101 ซอยนวลจันทร์ 12
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2946-2161-3
Fax...................................0-2946-3362

www.ThailandPocketPages.com

ซอยวานิช 1 ถ.สำ�เพ็ง แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2223-9188
Fax..........................................................-

81 หมู่บ้านชวนชื่น ซอย 113
ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
Tel....................................0-2496-8040
Fax..........................................................-

นานาบิวตี้ แอนด์ สปา

โกลเด้น เฮิร์บ

31,33 ซอยรามคำ�แหง 12
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-1813-9162
Fax...................................0-2319-7840

เภสัชกร ไทยเฮิร์บ หจก.

มาดาม มาร์เก็ตติ้ง บจก.

บอน เฮิบร์ แอนด์ สปา

135 หมู่ 1 ถ.ต อุใดเจริญ
ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
91130
Tel....................................0-7477-5161
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5522-5488
Fax..........................................................-

670/374 ถ.อโศก-ดินแดง
99/486 หมู่ 16 ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10400
10240
Tel................................0-2641-6433-5
Tel....................................0-2735-7946
Fax...................................0-2247-6856
Fax...................................0-2368-1459
ทรู ทรี อิเตอร์เนชั่นแนล บจก.
มาดามกิ๊กกี้
58/2 หมู่ 6 ต.ต้นมะม่วง
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ครีมกันแดด
Tel : 09-5185-5554
Tel.................................08-7161-9961
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax..........................................................-

ชามมิ่ง บิวตี้ แอนด์ สปา

199/132-133 หมู่ 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2983-5355
Fax..........................................................-

198/7-8 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ที พี โฟร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

การอง มาร์เก็ตติ้ง บจก.

55/2 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา คลอง 7
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2159-9807-9
Fax..........................................................-

313 ซอย 50 ถ.พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2322-1413
Fax...................................0-2321-6315

101 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel.............................0-2717-8547-51
Fax...................................0-2717-8553

21/85 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2931-0131
Fax..........................................................309 ถ.ประดิษฐ์ปานะ
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
31110
Tel..................................08-9282-4690
Fax..........................................................9/77 ซอยศรีนครินทร์ 46/1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2116-2772
Fax..........................................................-
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เครื่องสำ�อาง - เครื่องอัดลม
ไมร่า ร้าน

ห้อง 46 โซน ซี แพลททินั่มมอลล์
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10230
Tel..................................08-1831-8122
Fax..........................................................-

ยูซิตี้

479/112 ถ.ประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel.................................08-6302-1337
Fax..........................................................-

ลีลาวดีสมุนไพร บจก.

200/101 ถ.แจ้งวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2985-4828-9
Fax...................................0-2985-4830

วีชมาร์ต บจก.

625/98 หมู่บ้านสินทวี การ์เด้น 3
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2459-1672-4
Fax...................................0-2459-1627

วุดดี้ บาย เจเจ

564/69 ตลาดค้าส่งอู้ฟู่ขอนแก่น ต.ใน
เมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
Tel....................................0-4304-2084
Fax..........................................................-

ศูนย์ศิลามณี

225/188 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel....................................0-5392-9061
Fax..........................................................-

ศูนย์ออนไลน์ ดร สาโรช กรุงเทพ

63/33 หมู่ 4 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2880-4652
Fax...................................0-2880-4907

สกินเซ่ย์ บจก.

205 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก
1-2-2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel.................................08-5838-3949
Fax..........................................................-

สปา อามิตี้ส์ (ไทยแลนด์) บจก.
46 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700

Tel....................................0-2885-3322
Fax...................................0-2885-3883

สวยใสบิวตี้

99/10 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Tel....................................0-5537-7229
Fax..........................................................-

หญิง ออสลี่

100/139 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel..................................08-5806-1253
Fax..........................................................-

เหยียนไทย บจก.

19/19 กม 10 หมู่ 13 หมู่บ้านเดอะ
คอนเนค 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2186-9382
Fax..........................................................-

อ้อมเครื่องสำ�อางค์

ถ.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13170
Tel.................................08-3250-4774
Fax..........................................................-

เอ เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด

256 ซอยบางกระดี่ 25 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel..............................0-2867-3278-80
Fax...................................0-2867-3281

เอ วัน เนเชอรัล

42/134 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel..................................08-1258-0355
Fax..........................................................-

เอ็นเอ็มเจ เมคอัพ

49/18 หมู่ 7 ซ.วัดทอง ถ.เศรษฐกิจ
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-4462-2564
Fax..........................................................-

เอส เค บิวตี้ โปรโมชั่น บจก.

65/38 ซอย 20 ถ.ทุ่งมังกร
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2884-1048-9
Fax...................................0-2884-0864

เอส ซี อาร์ทิสทรี บจก.

สำ�นักงานใหญ่ 496/21-2 ถ.เพชรบุรี
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel................................0-2793-4081-6
Fax...................................0-2793-4088

ไอศรา สกินแคร์

76 หมู่ 6 ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง
21190
Tel..................................08-5971-1105
Fax..........................................................-

ฮาโล่ ไทยแลนด์ ช้อป

106/115 ถ.กท-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel.................................08-6373-6885
Fax..........................................................-

สามชัยพลาสติก หจก.

42/5 หมู่42/5 หมู่ 6 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3444-2048-9
Fax...................................0-3483-2174

เสน่ห์สาวสมุนไพร บจก.

17 ซอย 83/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2885-3932-3
Fax...................................0-2435-3726
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เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ
Automatic Vending Machine
838 ธุรกิจหยอดเหรียญ

58/5 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-5115
Fax...................................0-2738-4885

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
99 อาร์ โอ เท็กซ์ท บจก.

355/201-3 หมู่ 15 ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2536-7959
Fax...................................0-2531-8439

กรกชอิเล็คทรอนิค หจก.

เพจเจส

อีซี่ ทัช บจก.

9/14 ซอย 105 ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.................................08-1890-9224
Fax...................................0-2888-2003

อีซี่ออนไลน์ (อี โอ แอล) บจก.

37/2 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel.................................08-3444-8810
Fax..........................................................-

ชินณปพัทน์ บริษัท

1584/45 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท 78
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2756-9709
Fax...................................0-2756-9709

เอดีที ออนไลน์ (ไทยแลนด์) บจก.

266 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel.................................06-2659-7442
Fax................................06-2664-2447

ซี ซี เอส ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม บจก.

89/10 ซอยมีสุวรรณ 3 ถ.สุขุมวิท
71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel................................0-2711-7362-3
Fax...................................0-2381-7938

เอส เค คาบิเนท บจก.

12/42 หมู่ 6 ถ.กท-นนท์ ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

114 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

Tel.............................0-2525-4177-80
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2737-8506
Fax...................................0-2737-8566

ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

99/34-5 ซอยพระราม 2 ที่ 47
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-8780
Fax..........................................................-

ท็อปส์ วอเตอร์ สโตร์

2/221 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel..................................08-1584-2528
Fax..........................................................-

ธนภัทร วอเตอร์ ร้าน

599 หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100
Tel....................................0-5370-3789
Fax...................................0-5371-7144

แฟมิลี่ออยล์

280/18 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel..................................09-2248-2886
Fax..........................................................-

ยิ่งใหญ่ อิเล็กทริค บจก.

เครื่องอัดลม
Air Compressor
โกลบอล ฟอร์ซ เทคโนโลยี จำ�กัด

135 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2455-4713
Fax...................................0-2455-4714

คอนซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย)

241/5 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

Tel....................................0-3444-0667
Fax...................................0-3444-0668
คอนซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย)
241/5 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3444-0667
Fax...................................0-3444-0668

คอมเพรส ไลน์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

32/25-28 หมู่ 6 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11110

25/8 หมู่ 5 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2968-6460
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2969-8227
Fax..........................................................-

เวิร์ค ไอที ห้างหุ้นส่วนบจก.

เค เอ คอมแอร์ เซอร์วิส หจก.

ไวท์ แอนด์ บลู ฟรากรันซ์ บจก.

เคพีเจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ

500/10 หมู่ 16 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบ
เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57000
Tel....................................0-5360-0364
Fax..........................................................สำ�นักงานใหญ่ 837 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2454-7561-2
Fax..........................................................-

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์ โฮลด์

496 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-0539
Fax..........................................................202/470 หมู่ 1 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Tel....................................0-2708-1868
Fax...................................0-2707-4717

เครื่องปั๊มลม-ไทยเจนท์

201/7 หมู่ 8 ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

100/3 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-5303-8491
Fax...................................0-5303-8491

Tel................................0-2582-3194-5
Fax...................................0-2964-3990

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เครื่องอัดลม - เครื่องอัตตราโซนิก และอุปกรณ์เครื่องใช้

เพจเจส

เจ อาร์ บี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส พี พี พาร์ท จำ�กัด
141/70 หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

114 หมู่ 3 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2948-2941
Fax...................................0-2948-2940

Tel....................................0-3876-0608
Fax...................................0-3876-0609

ซี เอ พาร์ท บริษัท

24/51 กม 23 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2740-0491-4
Fax...................................0-2740-0490

เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำ�กัด

988 หมู่ 7 ถ.คลองส่งน้ำ�สุวรรณภูมิ
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2136-5031-7
Fax...................................0-2136-5030

สยามฮีโร่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

แอร์เรท จำ�กัด

องครักษ์ แอร์ คอม จำ�กัด

ไอยรา วิศวกรรม จำ�กัด

999/541 หมู่ 4 ถ.พุทธรักษา
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2709-9118
Fax...................................0-2709-9119
96 ซอยหลวงแพ่ง 2 แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-4441-6543
Fax...................................0-2172-9344

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์

อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด

ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

อิทธิแสง มอเตอร์

สาขานวนคร 75/15 หมู่ 11 ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel................................0-2909-2158-9
Fax..........................................................14/1 ซอยศาลาแดง 1 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

139 ซอยจุฬาซอย 26 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel.................................08-1399-9740
Fax..........................................................97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก
2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
Tel....................................0-2136-6963
Fax...................................0-2136-6964

Tel................................0-2267-6300-3
Fax...............................0-2267-6304-5

ทรัพย์ธัญญนันท์ จำ�กัด

49 ซอยสีหบุรานุกิจ 1 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

เมวา เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ไทยแลนด์)

29/18 หมู่ 8 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel....................................0-2517-5243
Fax...................................0-2918-9757

ทองไทย (1956) จำ�กัด

762-8 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel................................0-2994-4300-4
Fax...................................0-2994-4305

ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท

176 ถ.มิตรภาพ ต.โนนศิลา อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแก่น 40110

Tel....................................0-2235-5566
Fax...................................0-2233-8934

ไทย ซี เค เทคโนโลยี หจก.

440/107 ซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2673-2388
Fax...................................0-2673-2699

ไทย-หยาง เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

194/57 ถ.พุทธบูชา 36
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-4330-6557
Fax..........................................................-

ร่วมดีเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ทรานสปอร์ต
21/6 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180

Tel....................................0-3891-8000
Fax...................................0-3891-8001

เลย์มาส จำ�กัด

5/16 ซอยอารีย์ 5 ใต้ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2617-0060
Fax...................................0-2617-0062

Tel....................................0-2490-1546
Fax...................................0-2490-1712

ไทโย เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

13/10 หมู่ 6 ถ.คลองหลวงหนองเสือ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2524-0771-4
Fax...................................0-2524-0775

ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำ�กัด

399 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

54/2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150

Tel................................0-2893-9797-9
Fax...................................0-2893-7287

ศิลป์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

70/2-3 หมู่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
Tel................................0-3815-8067-8
Fax...................................0-3815-8066

สตาร์-ไดนามิค (ประเทศไทย) จำ�กัด
509 ถ.ราชวิถี แขวงถ.พญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400

Tel....................................0-2743-8999
Fax...................................0-2743-8990

นิวเทค เทรดดิ้ง จำ�กัด

88 ซอยอนามัยงามเจริญ 30
ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2417-6750-7
Fax..........................................................-

3/4 ถ.บางนา-ตราด กม 10.5
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-3672
Fax...................................0-2316-3670

Tel................................0-2644-5270-4
Fax...................................0-2644-5275

สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

www.ThailandPocketPages.com

700/481 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel..................................08-7700-0369
Fax...................................0-3871-7174

26/9-10 หมู่ 5 ถ.ธัญบุรี-ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2997-4730-5
Fax...................................0-2997-4769

เครื่องอัลตราโซนิก
และอุปกรณ์เครื่องใช้
Ultrasonic Generator and
Equipment
เจซีเอส อุลตร้าโซนิค (ประเทศไทย)
801/58-9 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel................................0-2532-4845-7
Fax..........................................................-

อีวาแมค จำ�กัด

ดี เอส ซี กรุ๊ป บจก.

อีวาแมค จำ�กัด

เดลต้า นิว อินสตรูเมนท์ บจก.

เอส-คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด

ที อัลตร้าโซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

143/502-3 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel................................0-2884-6250-4
Fax...................................0-2434-6504
สาขาแหลมฉบัง 52/7-8 หมู่ 9
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3849-4460
Fax...................................0-3849-4461
101/4 หมู่ 13 ถ.บางพลี-กิ่ง
แก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-4733
Fax...................................0-2316-4734

เอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

สาขาลาดกระบัง 850/6 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2327-0821-3
Fax...................................0-2327-0824

ศิรวิ ฒ
ั น์ คอร์ปอเรชัน่ (1976) จำ�กัด แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย)

Tel................................0-2225-2331-2
Fax...................................0-2224-4193

นิว แอนด์ ไฮด์ จำ�กัด

สนง ใหญ่ 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซอย 48 แยก 13 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2726-2311
Fax...................................0-2726-2379

140/1-2 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-4547
Fax...................................0-2312-4530

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3856-2900
Fax...................................0-3856-2901

แอร์ คอนโทรล อินโนเวชั่น

2/1 หมู่ 2 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel..................................08-6411-8495
Fax...................................0-2707-4717

187/188-9 ซอยชูชาติอนุสรณ์
ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2960-5295-7
Fax...................................0-2960-5298
700/49 รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2722-9355-6
Fax...................................0-2722-6295
44 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

Tel................................0-2810-8827-9
Fax...................................0-2810-8830

พลาเน็ทโซลูชั่น บจก.

200/97 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถ.นวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2738-7095
Fax...................................0-2738-7096

พี โซนิคแอนด์เอนจิเนียริ่ง บจก.
5/375 ถ.สนามบินน้ำ� ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2950-3225
Fax...................................0-2950-3877

เมเจอร์ ไซแอนติฟกิ โปรดักส์ บจก.

65/4-5 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8640
Fax...................................0-2570-8299

แอร์ โดรลิคส์ ซัพพลาย จำ�กัด

วาย เจ เทค อุลตร้าโซนิค บจก.

แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

วี อาร์ ออโตซัพพลาย

6,10,12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซอย 30 แยก 28 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-1988-7643
Fax...................................0-2726-6694
11/26 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3819-6217-8
Fax...................................0-3819-6219

9/276 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2926-2423
Fax...................................0-2926-2422
59/111 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel..............................0-2747-6978-80
Fax..........................................................-
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งาน และสำ�นักงานจัดหางาน - งานแสดงสินค้า
เอ ดับบลิว อัลตร้าโซนิค บจก.

78/381 หมู่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2194-0371
Fax...................................0-2194-0372

เอซีอี อัลติเมท บจก.

99/32 หมู่ 5 ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2190-6001-3
Fax...................................0-2190-6009

เอ็น แซด เทรดดิ้ง

977 ซอย 4 ถ.กรุงธนบุรี แขวง
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel....................................0-2862-7652
Fax...................................0-2438-8086

เอส เอ็ม เจ แซด เทรดดิ้ง

558-558/1 ซอย 66/5 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2417-1315
Fax...................................0-2417-0685

งาน และสำ�นักงานจัดหางาน
Employment Office
เกรทเตอร์แดนแมท บจก.

88/81 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2632-8285
Fax...................................0-2316-1397

เค เอช แอล แมเนจเม้นท์ บจก.
427 ถ.ประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210

Tel....................................0-2981-1687
Fax...................................0-2981-1500

จัดหางาน แกรนด์ เบ็ตเตอร์ บจก.

1475 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย
3/2 ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2530-9906
Fax...................................0-2530-9905

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ไตรคอร์ บจก.

มาลินโด บจก.

179/60-3 ถ.สาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2343-1200
Fax...................................0-2286-2020

110 ซอยกิตติพานิช ถ.จันทน์สะพาน
3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel................................0-2676-9216-8
Fax...................................0-2676-0446

จัดหางาน แปซิฟิค 2000 บจก.

ทรินีตี้ เอกเซ็คคิวทีฟ บจก.

แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วสิ บจก.

จัดหางาน พีซี 80 แอนด์ เซอร์วิส

ทริปเปิ้ล อัพบีท บจก.

แมนพาวเวอร์

87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2654-0300
Fax...................................0-2654-0299
1051 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel.................................08-6409-0180
Fax..........................................................-

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2611-2551
Fax..........................................................99 หมู่ 5 ต.หนองตำ�ลึง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel....................................0-3820-6949
Fax..........................................................-

299/64 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2551-7500
Fax...................................0-2551-7654
อาคารบางกอกสหประกันภัย ถ.สุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2634-7273-6
Fax..........................................................-

จัดหางาน อมฤทธิแ์ อนด์แอสโซซิเอ็ท

ที เอ็น วาย ไทร์นิตี้ บจก.

วิคตอรี่ 2005 บจก.

จัดหางานเพิ่มเพ็ญ บจก.

ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)

วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น บจก.

ไทยชาญ บจก.

เวิร์ค 99 พาวเวอร์ ซัพพลาย บจก.

1 ซอย 28 ถ.ปรีดีพนมยงค์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2391-9319
Fax...................................0-2381-1209
302/88 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
Tel....................................0-2580-3825
Fax..........................................................-

จูปีเตอร์เวิลด์ บจก.

306/1-2 ซอย 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2931-3773
Fax..........................................................-

เจเจเอช เวลดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
117/2 หมู่ 9 ต.บึง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3818-2075
Fax..........................................................-

1213/378 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2559-2300
Fax...................................0-2530-7922
559/22 โครงการมาริชเพลส ถ.ประ
ดิษฐ์มนูญธรรม แขวงสะพานสอง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
Tel.................................09-7040-0808
Fax...............................0-2023-1520-1
9-12 หมู่ 3 ซอย 105 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2749-0000
Fax...................................0-2749-2399

บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์
555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110

Tel................................0-2239-7340-3
Fax...................................0-2239-7326

203 ถ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13170
Tel....................................0-3523-0565
Fax...................................0-3523-0515
134/167 หมู่ 2 ถ.ไร่กล้วย-หนอง
ยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110
Tel....................................0-3831-3273
Fax..........................................................267/33 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3835-0169
Fax..........................................................-

เวิร์ค โปรเกรสชั่น บจก.

199/22 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม แขวง
หลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2808-0437
Fax..........................................................-

เค แอล พร็อพเปอร์ตี้ บจก.

เจเอซี เพอซันแนล บจก.

บีทีไอ เอ็กเซ็คคิวทีฟ (ประเทศไทย) สวัสดี เวอร์คแมน บจก.

จ๊อบบีเคเค ดอท คอม บจก.

เซิร์ช กูรู บจก.

บีเอส เอ็มโอยู บจก.

50/75 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านสายลม
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2583-4571-2
Fax...................................0-2962-2263
625 อาคารทัศนียา ซ.รามคำ�แหง 39
ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2514-7471-2
Fax...................................0-2514-7447

จ๊อบพัทยา บจก.

584/54 หมู่ 10 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3841-5505
Fax...................................0-3841-5547

จ๊อบส์ แมชเชอร์ บจก.

88/81 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2632-8285
Fax...................................0-2316-1397

จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) บจก.

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถ.แขวงยานนาวา แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
Tel................................0-2670-0700-7
Fax...................................0-2670-0711
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622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท
24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
Tel....................................0-2261-1270
Fax..........................................................111/150 หมู่บ้านภัทรโมฑา ซ. 4
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2962-2282
Fax...................................0-2962-2911

ดี สตาฟ บจก.

889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถ.สาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel................................0-2673-9830-2
Fax...................................0-2673-9180

เดอะ เฟิร์ส กูด แมน บจก.

1213/339 ซอยลาดพร้าว 94
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2949-0699
Fax...................................0-2949-0699

เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น บจก.

อาคารวานิสสา ถ.เพลินจิต แขวงลุมพิ
นี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2254-6414-6
Fax...................................0-2254-6415

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ถ.สาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel.............................0-2670-3388-92
Fax...................................0-2670-3393

40/94 หมู่ 1 ถ.คลองหลวง
ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................09-5798-7954
Fax..........................................................-

สารัช อินเตอร์ ซัพพลาย บจก.

260 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

125/27 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20230

Tel.................................08-1433-8351
Fax..........................................................-

พี ซี เอ็น เซอร์วิส หจก.

23/53 หมู่ 14 หมู่บ้านทรัพย์กมล
ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองหลวงแพ่ง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  
Tel....................................0-3884-5408
Fax...................................0-3884-5408

Tel....................................0-3833-7303
Fax..........................................................-

สารัฐกรุ๊ป บจก.

65/15 หมู่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3871-7510-1
Fax...................................0-3871-7544

เพอร์เฟค ฮันเตอร์ บจก.

51 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2249-6432
Fax...................................0-2249-5020

เฟม บจก.

128/340 อาคารพญาไทพลาซ่า
ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
Tel................................0-2612-9536-8
Fax...................................0-2612-9539

งานแสดงสินค้า
Exhibition Services
กรีนโฟร์ยู บจก.

1201/6 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel................................0-2559-0991-3
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

งานแสดงสินค้า - จราจร และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

กวินอินเตอร์เทรด บจก.

159 ซอย 4 ถ.อิสรภาพ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2861-4014
Fax...................................0-2861-4010

คอร์ โนแอนด์แนช บจก.

66/26-9 ซอย 40 ถ.รามอินทรา
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel................................0-2508-3360-2
Fax..........................................................-

คอสโมโปรเกรส บจก.

12/31 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-6363-9488
Fax...................................0-3487-2082

คิงส์เม็นซีเอ็มทีไอ บจก.

122/4 ถ.กท-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2735-8000
Fax...................................0-2735-8280

ดีไซน์ เอ็กซ์ บจก.

50/301 หมู่ 9 ซอยซี 9 ถ.บอนด์สตรี
ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel................................0-2961-2426-8
Fax...................................0-2961-2429

ดีเอ็กซ์บิซ บจก.

976/16 ถ.ริมคลองแสนแสบ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2641-5870-2
Fax..........................................................-

ทัพหน้า บจก.

138 อาคารบุญมิตร ถ.สีลม แขวงสุริย
วงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2634-3120
Fax..........................................................-

ทีซีที รีครีเอชั่น บจก.

411/449 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2160-9378
Fax..........................................................-

มาเจนต้า ไซค์เคิ้ล บจก.

326/29 หมู่ 11 ถ.ศรีนครินทร์ กทม.
Tel....................................0-2721-9831
Fax..........................................................-

หลายสิ่ง ครีเอชั่น บจก.

39/12 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2943-6225
Fax...................................0-2943-5934

มาร์เก็ต เรโวลูชั่น บจก.

ออแกไนซิท บจก.

แม่น้ำ�ร้อยสาย บจก.

อัพไรท์ครีเอชั่น บจก.

ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น บจก.

เอ๊กซคอน บจก.

19 ซอย 16 แยก 2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2718-6474-6
Fax...................................0-2718-6228
1213/444-5 ซอยทาวน์อินทาวน์ 19
ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2559-3271-4
Fax..........................................................1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ.คอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2238-1881
Fax...................................0-2238-3325

5/326 หมู่ 1 หมู่บ้านวรารมย์ ถ.บาง
บอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel....................................0-2811-3600
Fax...................................0-2811-3962
32/72 ซอย 65 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2509-9704
Fax..........................................................92,94,96 ถ.วิภาวดี รังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2275-5312
Fax...................................0-2275-5311

คีย์แมน อินเตอร์ บจก.

นูโวเทค บจก.

ยัวร์ วี ว่า บจก.

เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป บจก.

เคพีวัน ดีไซน์ บจก.

บริกส์ดิสเพลย์สตูดิโอ

ริชแมน ดีไซน์ หจก.

แอ็ดเด็กซ์ บจก.

เควิน ออร์กาไนซ์เซอร์ บจก.

บ้านผู้นำ� กรุ๊ป บจก.

ลูกเซียน โปรดักชั่น บจก.

แอทอีเวนท์ออกาไนซ์เซอร์ บจก.

151/39 หมู่ 1 หมู่บ้านพงษ์เพชร
เคหะ ซอย 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2574-3880
Fax...................................0-2982-7896
28/1 ซอยศักดิ์อรุณ ถ.อ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-0617
Fax..........................................................327 ซอยยาสูบ 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2617-7125
Fax...................................0-2617-7126

เจ แอ็ด บจก.

511/1 ซอย ส ธรณินทร์ 1
ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2747-1583
Fax...................................0-2747-0457

125 หมู่บ้านมิตรภาพ ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2721-3465
Fax...................................0-2721-3468
142/87 หมู่บ้านรติรมย์ 3 ซอย 4/4
ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel.................................09-0973-4940
Fax..........................................................11/79-80 หมู่ 14 ถ.ร่มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel....................................0-2918-2073
Fax..........................................................-

บี คอมพาส บจก.

299/10 หมู่บ้านบ้านสวย ซอย 94
ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2530-6368
Fax..........................................................-

16 ซอย 76 แยก 3-14 ถ.ลาด
ปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2522-1328
Fax..........................................................56/127 หมู่ 5 ซ.กระดาษทอง
ถ.พระองค์เจ้าสาย ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2152-8482
Fax...................................0-2152-8483
143/659 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2884-5511
Fax..........................................................-

วาย ไอ เอ็ม เอ็กซิบิชั่นส์ บจก.

44/8 หมู่ 1 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ซอย
69 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2404-3232-4
Fax...................................0-2404-3235

119/107 หมู่ 8 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1978-5969
Fax..........................................................-

111 ซอย 64 ถ.อ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2322-1625
Fax...................................0-2721-0473
46/14-6 ถ.สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2712-2444
Fax..........................................................-

โอเคแมส บจก.

169/19-20 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel................................0-2618-7780-2
Fax...................................0-2618-7783

โจไคเตอร์ บจก.

บีแอลไอ (ไทยแลนด์) บจก.

เวิลด์ อีเว้นท์ เอเซีย บจก.

โอบีทู บจก.

ดำ�เนินสะดวก-ดี บจก.

เบลล์ บจก.

สปอร์ต ฮีโร่ บจก.

เฮมแมค ดีไซน์ แอนด์ ออแกไนเซอร์

ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ บจก.

แบง แบง บจก.

สามก๊ก อีเว้น เอเจนซี่ บจก.

62/2 ซอย 110 แยก 3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2935-1071
Fax...................................0-2935-1071
142 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2931-8020
Fax...................................0-2931-8021
3/2025 หมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า
2 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถ. เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2972-1007
Fax...................................0-2972-1009

ดีไซน์ อะไลฟ บจก.

577,577/1 ซอยลาดพร้าว 64 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2539-7733
Fax...................................0-2539-7244

170/70 โอเชี่ยนทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท
16 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2204-2580-5
Fax...................................0-2204-2586
110/12 ซอยกาญจนาคม
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
Tel................................0-2615-1982-4
Fax...............................0-2615-1982-4
8/1 ซอย 45 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2259-2279
Fax...................................0-2259-2280

โฟร์ดี วิซ บจก.
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2/17 ซอยชัยพฤกษ์ 2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2368-4108
Fax..........................................................-

ลีการ์เด้น อินน์ ซอยอ่อนนุช 12
ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2730-3388
Fax...................................0-2332-7933
29/19 หมู่ 7 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวน
ใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2966-6881
Fax...................................0-2966-6880
48 ซอย 8 ถ.สังคมสงเคราะห์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2955-9805
Fax...................................0-2955-9806

หลายสิ่ง ครีเอชั่น บจก.

39/12 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2943-6225
Fax...................................0-2943-5934

41/10 หมู่ 4 หมู่บ้านเสนานิเวศน์
ซอย 115/2 ถ.พหลโยธิน แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2578-1928
Fax..........................................................989 อาคารสยามทาวเวอร์ ถ.พระราม
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2648-5088
Fax...................................0-2648-5001

จราจร และวัสดุอุปกรณ์
Traffic Control Equipment
กัณฐ์วิจิตรเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

170,170/1-3 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2
ถ.สุขุมวิท 64 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2332-5080
Fax..........................................................-
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จราจร และวัสดุอุปกรณ์ - จักรเย็บและจักรอุตสาหกรรม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เคเอสเคเทคโนโลยี บจก.

ธนัทธร บจก.

อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่

ช่างกวง ร้าน

จี พี เอส คอมเมอร์เชียล บจก.

บาสแอนด์บอส เซฟตี้ หจก.

เอฟเวอร์รี่ติง ลักกี้ บจก.

โชคไพศาลการจักร

8/34 หมู่ 18 ถ.แขวงศาลาธรรมสพน์
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2447-9041-3
Fax..........................................................1702 ซอย 46/2 ถ.อ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2721-3076
Fax..........................................................-

เจเนอเรชัน่ ดิจติ อล เทคโนโลยี บจก.

40/2385 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2834-0248-9
Fax...................................0-2834-0247

70/809 หมู่บ้านกฤษดานคร 19 ซ.
ทิชาชล 2/8 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2902-1246-8
Fax...................................0-2902-1249
40/18 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2914-3562
Fax...................................0-2914-3562

บีเอสอีอีเล็คทรอนิค บจก.

29/110 ซอย 005/1 ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
Tel....................................0-2803-7637
Fax..........................................................-

ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริง่ บจก. พงศกรกลการ บจก.
213 ซอย 3 ถ.โกสุมรวมใจ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2958-7171
Fax...................................0-2958-7173

ซิสเท็ม เซฟ หจก.

13 ซอย 59 ถ.เจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2675-5933
Fax..........................................................-

ซีคอนซิสเต็มเทคโนโลยี บจก.

68/68-9 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2527-0634-5
Fax...................................0-2527-0639

ซีบีแทค (ประเทศไทย) บจก.

39/42 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-7078
Fax..........................................................-

ตั้งรุ่งเรือง บจก.

2/48 หมู่ 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2962-9265
Fax..........................................................-

69/59 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2888-0088
Fax..........................................................-

ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน บจก.
9/8 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

Tel.............................0-2277-0137-40
Fax...................................0-2277-0150

ทีเอ็นทราฟฟิค บจก.

54/30 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง
ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2950-9212
Fax...................................0-2580-2887

โทเทิล ทราฟฟิค อิควิปเมนท์ บจก.

101/3 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2599-9050
Fax..........................................................-
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90/67 หมู่ 5 ซอยท่าอิฐ
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel.................................08-1935-7837
Fax..........................................................-

98/38 หมู่บ้านกฤษดาลากูน
ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2449-4998
Fax...................................0-2449-4978

98/273-4 ซอย 33 แยก 7
ถ.ประชาอุทิศ ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2428-0514-5
Fax...................................0-2873-3603
20/498 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel.................................08-5686-6060
Fax..........................................................-

เอส อาร์ เอส ทราฟฟิค ซิสเต็ม บจก. ต ไพโรจน์ อินเตอร์พลัส บจก.
20/208 ซอย 27 ถ.เลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel.................................08-9887-0676
Fax..........................................................-

1,232 ซอย 54 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2898-1320
Fax...................................0-2415-2230

เอสพีโซล่า อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก. ต อำ�นวย จักรเย็บผ้า
32/80 หมู่ 8 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2943-1038-9
Fax...................................0-2943-1040

พัชรกฤษณ์ บจก.

10/716-7 หมู่บ้านสุขสันต์ 5
ถ.วงแหวน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2803-6261
Fax...................................0-2803-6261

ไทยอาซาโก้ บจก.

จักรเย็บและจักรอุตสาหกรรม
Industrial Sewing Machine

620/77-78 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel.............................0-2294-6329-31
Fax...................................0-2294-6332

พีเทคโซลูชั่น บจก.

ก สิริชัย ค้าจักร

นำ�รุ่งเรย่อน บจก.

เมทัล ลิ้งค์ เทรดดิ้ง บจก.

กาจิมา กรุ๊ป บจก.

บรรจงการค้า ร้าน

82 อาคารแสนสบายคอมเพล็คซ์
ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2374-8280
Fax..........................................................181/39 ซอย 32 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-0347
Fax...................................0-2363-8902

แมส ทูล เทรดดิ้ง หจก.

614 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-1828-6663
Fax...................................0-3821-4992

ทราฟฟิคเอ็นจิเนียริง่ ซีสเต็มส์ บจก. วังทอง ยูเนี่ยน บจก.
10 ซอย 14 แยก 20 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2943-7150-3
Fax...................................0-2943-7154

44/150 หมู่ 8 ซอย 65 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2945-7106
Fax...................................0-2945-7107

49 ซอย 65 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2538-1270
Fax...................................0-2933-1961

58/4 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3487-8103
Fax...................................0-3487-8103
1/28 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel....................................0-2472-1416
Fax...................................0-2472-1417

Tel....................................0-2466-1945
Fax..........................................................-

คิงส์คลี ลี่ อินเตอร์เนชัน่ แนลเทรดดิง้

บราเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

234/7 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel.............................0-2322-0949-52
Fax...................................0-2322-8057

เคียเซ้ง บจก.

15/3 ซอยประชาอุทิศ 68 แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2236-4062
Fax...................................0-2236-4114

Tel....................................0-2873-5778
Fax...................................0-2426-0342

Tel....................................0-3438-2026
Fax..........................................................-

อาร์ซีคอนสแตนท์ บจก.

21/3 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2203-0984
Fax..........................................................-

Tel................................0-2426-1827-8
Fax...................................0-2426-1829

พรีซิชั่น แอคเซสเซอรี่ หจก.

26 หมู่ 4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม 73150

Tel................................0-2311-1643-4
Fax...................................0-2331-2210

199-201 ถ.วรจักร แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2621-7777
Fax...................................0-2621-6666

ป ชัยเจริญเทรดดิ้ง บจก.

449 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500

32/784 ถ.ประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุ่ง
ครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

168 ถ.สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260

10/72 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-2515-6
Fax...................................0-2416-8923
40/35 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กทม. 10600

วีทู วิศวกรรม โมเดิร์น เทรด บจก. จักรคงทอง ร้าน

ส การช่างอีเลคทริค บจก.

เพจเจส

176 หมู่บ้านราณี 5 ซอยสุคนธสวัสดิ์
1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2907-9046-7
Fax...................................0-2907-8580

เจ ที ไอ อินเตอร์ บจก.

พี เอ็น เอส แมชชีน เอ็นยิเนียริ่ง

เฉลิมรัตน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง หจก.

มนัสจักรเย็บผ้า ร้าน

104/32-33 ซอยพระยามนธาตุ
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2408-5178
Fax...................................0-2408-5179
143 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6
ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
Tel................................0-2426-4508-9
Fax..........................................................-

58/251 หมู่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.บึงน้ำ�รักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110
Tel................................0-2546-7251-2
Fax...............................0-2546-7251-2
78/196 หมู่ 2 หมู่บ้านหรรษา
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2444-2153
Fax...................................0-2420-2653

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ฉนวนป้องกันความร้อน และความเย็น - ชั้นจัดเก็บสินค้า

เพจเจส

ฉนวนป้องกันความร้อน
และความเย็น
Building Insulation
3ที อินซูเลชั่น บจก.

20/8 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2159-6402
Fax...................................0-2159-6401

ก วีรภา หจก.

31/148 หมู่ 4 ซอย 36 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2574-3621
Fax...................................0-2574-3620

กู๊ด ไอเดีย เอ็นเนอร์ยี บจก.

277/527 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เซล โปร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. นาโงย่า ยูกะ (ประเทศไทย) บจก.

ครีเอชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

เซลโลกรีตไทย บจก.

คอมแพ็คสโตเรจซีสเต็มส์ บจก.

19/274 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2316-5145
Fax...................................0-2740-2163

Tel....................................0-2750-6832
Fax...................................0-2730-1523

เก็คโค อินดัสตรีส์ บจก.

50 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

29/21 หมู่ 7 ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-7575
Fax...................................0-2946-7959

Tel....................................0-2874-1211
Fax..........................................................-

เกียรติ์อิทธิวัฒน์ บจก.

68/16-7 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2746-6824-8
Fax...................................0-2746-6829

ณรงค์ฤทธิ์ อินซูเลธ บจก.

79/1 ซอย 49 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2940-6391
Fax...................................0-2940-6580

700/497 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3845-4144
Fax...................................0-3845-4145

ชั้นจัดเก็บสินค้า
Storage Rack
กาสมา เอ็นเตอร์ ไพรซ์ บจก.

468/1 ซอย 5 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2612-0164
Fax...................................0-2612-0163

1460 ซอยศรีด่าน 3/3 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2753-2617
Fax...................................0-2753-2353
18/21-2 หมู่ 4 ซอยวัชรพล
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel................................0-2994-2884-7
Fax...................................0-2523-3530

เค จี เลิศพันธ์ บจก.

54 ซอย 19 แยก 14 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2396-1853-4
Fax...................................0-2747-4587

เค แมททีเรียล (ประเทศไทย) บจก. ดูรากรีต บจก.

110 ซอยวิภาวดี 4 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

984/56 ซอยปรีดีพนมยงค์ 40
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel................................0-2713-2326-7
Fax...................................0-2713-2993

เค เอส เอ็นเนอร์จี บจก.

35/74 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2807-6274
Fax...................................0-2807-6274

Tel....................................0-2276-8665
Fax...................................0-2276-8662

ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม

770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2383-5692
Fax..........................................................เบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก.
ผู้นำ�ด้านฉนวนกันความร้อน
Tel : 0-2926-0111
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

จันทร์เจริญโฟม บจก.

315 หมู่ 1 ซ.ตลาดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel.............................0-2816-2047-51
Fax...................................0-2461-1621

จี อี อี บจก.

ที พี อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ซาฟเทค บจก.

เทคนิคโฟม (2010) บจก.

43/112 หมู่ 8 ถ.พิบูลย์สงคราม
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2966-6133
Fax...................................0-2966-6744
213 ถ.อ่อนนุช 44 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

58/105 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2380-0382-3
Fax...................................0-2755-9598
28 ซอยแสมดำ� 21 แขวงแสมดำ� 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2849-5548
Fax...................................0-2849-5542

Tel....................................0-2707-0611
Fax...................................0-2317-4452

ซิลลิ่งวอล อินซูเลชัน บจก.

105/36 หมู่ 7 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3481-5479
Fax...................................0-3481-5469

อินซูลเทค อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.
รับเหมาติดตั้งฉนวนอุตสาหกรรม
Tel : 0-3869-2121
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
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ชั้นจัดเก็บสินค้า - ชุบโลหะ และโรงชุบ
แคนนอน บอล บิสซิเนสโปรดักส์

92 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 8
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2690-3291
Fax...................................0-2691-1149

จงพัฒนาการช่าง หจก.

371 ถ.ประชาทร แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2329-0223-4
Fax...................................0-2727-8938

ซิสเต็มฟอร์ม บจก.

3081/1-2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2374-0780
Fax...................................0-2374-0784

ซี พี พรีซีชั่น ทูล หจก.

51,53 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2747-6561
Fax...................................0-2398-4828

ซี ไอ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น บจก.

31/3 ซอยชัยพฤกษ์ ถ.สุขุมวิท 65
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2391-3844
Fax...................................0-2391-4603

ซีซีเอ็ม โมเดอร์นเท็ค บจก.

50/1762 หมู่ 5 ถ.บางบัวทอง
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2927-2926
Fax...................................0-2965-4202

ดับบลิว ซี โอ กรุ๊ป บจก.

5/253 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2995-7647-8
Fax...................................0-2995-7649

ที พี บี อินดัสทรี หจก.

190 หมู่ 4 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel................................0-2382-7445-7
Fax...................................0-2382-7448

ไนช์ เอเชี่ยน บจก.

25/2 ซอยลาดพร้าว 35
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2541-8857
Fax...................................0-2541-8860

บราโว่อินดัสทรี บจก.

2/31 กม 25 อาคารทศพลแลนด์ 4
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2398-8553
Fax...................................0-2361-8518

บิส เทค ไทย บจก.

20/6 หมู่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2524-0700-1
Fax...................................0-2902-7782

เบสต์ สตอเรจ บจก.

31 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel....................................0-2320-4500
Fax...................................0-2320-4504

พรประเสริฐ รีบิ้ว บจก.

5/6 หมู่ 6 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คู
บางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12140
Tel....................................0-2979-4745
Fax...................................0-2581-1059

พันธ์ ไพศาล บจก.

111/64 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2744-5176-8
Fax...................................0-2749-3565

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
โมเดอเรท บจก.

375 ถ.ไมตรีจิต
แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2153-6128
Fax..........................................................-

รีช ครีเอชั่น บจก.

เพจเจส

เอส เค เจ เฟอร์นิเจอร์ บจก.

25/68 ถ.รามอินทรา แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2943-4667-8
Fax...................................0-2943-4731

เอส พี โลจิสติกส์ บจก.

75/95 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10540
Tel................................0-2908-1364-5
Fax...................................0-2908-1366

โลหะประทีปอุตสาหกรรม บจก.

219/237 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2812-8648
Fax...................................0-2812-8649

เอส เอ็ม เค โปรดักส์ บจก.

463/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2720-0444
Fax...................................0-2720-0100
วรวัฒน์อตุ สาหกรรมผลิตภัณฑ์ลวด บจก.

ผลิต-จำ�หน่่ายพาเลท จัดเก็บและ
ขนย้ายสินค้า
Tel : 0-2726-2188-9
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260 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel................................0-2874-4756-9
Fax...................................0-2427-5940

แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย)
80/3 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2315-4135-7
Fax..........................................................-

สเตเบิล ซิสเต็ม บจก.

877/9 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2105-3014-5
Fax...................................0-2105-3016

แอลพีไอเอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.
463/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2720-0444
Fax...................................0-2720-0300

สยาม เค เอส พี คอร์ปอเรชัน่ บจก.
162 หมู่ 3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel................................0-3572-1215-7
Fax...................................0-3572-1218

ชุบโลหะและโรงชุบ
Metal Coating

พี เค เชลฟ แอนด์ สแตนด์ บจก.

สหเจริญลาภ พลาสติก บจก.

เคพีเอส เพลทติ้ง บจก.

พี เจ เอ็ม ริช บจก.

ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ค็อนซัลท์ โปรเพลท แอนด์ เซอร์วสิ

28/9 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์
72/2 ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2818-6241-3
Fax...................................0-2818-6244
180/10-11 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2904-3856
Fax...................................0-2904-3856

270 ซอยพระยามนธาตุ แยก 35-9
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-7573
Fax...................................0-2417-7273
55/268 ซอย 44 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2108-8963
Fax...................................0-2108-8943

99/92 กม 23 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2397-9122-5
Fax...................................0-2397-9126
78/20 หมู่ 1 ตำ�บลคอกกระบือ
อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3486-7437-8
Fax...................................0-3486-7439

ที เอ็ม อินดัสตรี บจก.

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.
จำ�หน่ายชัน้ จัดเก็บสินค้าสำ�หรับโรงงาน
Tel : 0-2737-5530
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 7

อาร์ แอนด์ เอ็น แร็คส์ ไทย บจก.

คุรยิ าม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) บจก.

ที-คอม แร็คเซอร์วิส บจก.

โพลีเฟล็กซ์ มีเดีย บจก.

อินเตอร์ช็อปซัพพลาย บจก.

คิว พี อี เอ็นจิเนียริง่ บจก.

42/39 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑล
สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2810-2541-4
Fax...................................0-2810-2540
322/83 หมู่ 4 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-0565-4015
Fax..........................................................-

เทค อัลลิแอนซ์ วิศวกรรม บจก.

208 ซอยลาซาล 1 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2744-5117
Fax...................................0-2744-5118

เทลอัส ซิสเต็มส์ บจก.

51/1 อาคารพณิชพลาซ่า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2643-8044-8
Fax...................................0-2643-1122
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857 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท 103 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2743-2291-3
Fax...................................0-2743-2294

ภีมเชษฐ์ บจก.

146 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย
5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2810-3635-7
Fax..........................................................-

แมสริช บจก.

83/141 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2954-9211-6
Fax...................................0-2954-9218

999 กม 10 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1771
Fax...................................0-2751-1030
380 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2942-6465
Fax...................................0-2943-7161

เอ ที เอ็น โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ

58/782 หมู่ 10 ถ.บางมด
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2041-3958
Fax...................................0-2047-8857

เอ อาร์ คอมแพ็ค สโตเรจซิสเต็มส์
19/15 หมู่ 5 ถ.แสนแสบ แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2989-1900
Fax...................................0-2989-1901

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326
9/3 กม. 10 หมู่ 14 ถ.บางนาตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-6320-9025
Fax...................................0-2707-2448

จรูญรัตน์ โปรดักส์ บจก.

189 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
Tel....................................0-3811-0849
Fax...................................0-3811-0858

เจ แอล เชมโทนิค บจก.

9/9 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3488-1246-7
Fax...................................0-3488-1248
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ชุบโลหะ และโรงชุบ

เพจเจส

เจริญกิจ ฮาร์ดโครม หจก.

233 หมู่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 88
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2323-9381-2
Fax..........................................................-

ฉื่อ จิ้น ฮั้ว บจก.

1150 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110

นนท์การชุบ หจก.

121/109-110 หมู่ 11 ซ.เจริญทรัพย์
ซิตี้ ถ.เทพารักษ์-ธนสิทธิ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-2316
Fax...................................0-2752-2315

บี เค เจ เอนจิเนียริ่ง บจก.

71 หมู่ 3 ซอยบ่อนไก่ ถ.สุขสวัสดิ์
72 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2462-6721-3
Fax...................................0-2463-3748

Tel....................................0-2249-6927
Fax...................................0-2249-6806

เซอร์เฟส ฟินิชชิ่ง อินดัสตรี บจก.

149/135 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel....................................0-2431-1900
Fax...................................0-2431-1901

ด บุนนาค ชุบโครเมี่ยม โรงงาน
7/12 หมู่ 4 ถ.รุ่งประชา ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บ่อวิน เอ็นจิเนียริง่ ซัพพลาย บจก.
116/31 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3833-7356
Fax...................................0-3833-7357

ปฏิพัทธ์ ชุบแข็ง-รมดำ� บจก.

1/55 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม 122
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-6323-6973
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2447-5700
Fax..........................................................-

เมืองใหม่โครเมี่ยม บจก.

50/3 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2902-7677-8
Fax..........................................................-

ยิ่งเจริญ เพลทติ้ง หจก.

107/86 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2174-6468
Fax...................................0-2174-6469

ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล หจก.

119,298 ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ส ไทยเสรี
2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2425-8743-5
Fax...................................0-2425-8748

ศิระอรโลหะการ บจก.

276/76 หมู่ 3 ตำ�บลบ่อวิน อำ�เภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5088
Fax...................................0-3834-5089

ยู ไอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ส เจริญ เพลทติ้ง บจก.

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ บจก.

สถานสอนชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

54/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2708-3670-6
Fax...................................0-2338-1116
9 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3884-5846
Fax..........................................................-

128/975 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม
21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2763-8512-3
Fax...................................0-2317-6157
77/2 หมู่ 3 ซอยบรมราชชนนี 14
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel.................................09-3964-2989
Fax..........................................................-

ดับเบิ้ลยู วี เอ อะโนไดร์ หจก.

ประกอบอโนไดซ์ หจก.

โรงชุบสังกะสีนำ�เจริญ บจก.

สมสะอาดการชุบ หจก.

ดีพีซี การชุบ

พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

รุ่งเจริญ เพลทติ้ง

สานชัยอุตสาหกรรม หจก.

239 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี-บางบ่อ ต.บาง
เพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2708-4095
Fax...................................0-2708-4094
92/11 หมู่ 3 ซอยสหวีระชัย
ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-6524
Fax..........................................................-

55/22 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10450
Tel.................................08-7939-2843
Fax..........................................................880 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel.............................0-2682-7157-60
Fax...................................0-2682-7156

155 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2757-6027-9
Fax...................................0-2394-0016
104/19 ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2174-6404
Fax...................................0-2174-6405

750/570 ซ.แบริ่ง 62 ถ.สุขุมวิท
107 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2749-7726
Fax...................................0-2361-3108
172 ซอยรัชดาภิเษก 25 ถ.รัชดาท่าพระ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel................................0-2868-0058-9
Fax...................................0-2457-9535

ที.เอ็ม.เค. เพลทติ้ง

พัชรีพรเพลทติ้ง หจก.

รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.

แสงฟ้าอุตสาหกรรม หจก.

เทคโครม บจก.

พี โอ ไทเทเนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส

ล้อ ย่ง เส็ง บจก.

สามเหลี่ยม ทวีทรัพย์ ฮาร์ดโครม

99/9 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปู 37 แยก
อู่ทอง 18 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2701-4978
Fax...................................0-2701-4978
75 หมู่ 8 ถ.พระราม
2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3484-5153-4
Fax...................................0-3484-5086

ไทย เพลตติ้ง อินดัสเตรียล บจก.

9/25 หมู่ 2 ซอยผูกมิตร ถ.รางรถไฟ
เก่า ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2722-5250
Fax...................................0-2754-5384

ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง บจก.

219/14 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel................................0-3811-0597-8
Fax...................................0-3811-0596

ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส บจก.

79/98 หมู่ 19 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.............................0-2174-6227-36
Fax...............................0-2312-1205-6

ไทโย-สยาม เทคโนโลยี บจก.

349 ถ.เทพารักษ์ กม 21 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

319 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปู 55
ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.มุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1732-0624
Fax...................................0-2382-7277
4 ซอยภาณุมาภรณ์ 3 ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-8530
Fax..........................................................-

พี เอ็น โฟร์ ไนน์

200/52 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2708-4422
Fax...................................0-2708-4446

ฟาร์อีสท์ แวคคิวอัมโคทติ้ง หจก.

51 หมู่ 4 ซอยบางกอกกรีน
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel....................................0-2429-2567
Fax...................................0-2814-0771

ฟีคอม แพลน บจก.

88 ถ.บางนา-ตราด กม 18 ต.ศีรษะจร
เข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2346-1164-7
Fax...................................0-2346-1167

มัมแอนด์แม็ค หจก.

Tel................................0-2706-5556-7
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

65/8 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลอง
มะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-7158
Fax...................................0-3484-7159

849 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อำ�เภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2317-6158
Fax...................................0-2315-5028
336 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-5149
Fax..........................................................-

388, 388/1 หมู่ 4 ซ. 90 ถ.ประชาอุทศิ
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2461-6232-6
Fax...................................0-2461-6238
216 หมู่ 3 ถนนมะลิวัลย์ ตำ�บลบ้าน
เป็ด อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4342-3911-2
Fax...................................0-4342-3912

วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส แสงเจริญกัลวาไนซ์ กรุ๊พ
22/52 หมู่ 1 ถ.บางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

1/1 หมู่ 4 ต.คูขวาง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

Tel....................................0-2811-2882
Fax...................................0-2811-2799

Tel................................0-2599-4115-8
Fax...................................0-2599-4119

วาย เอ เอส โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติง้

44/6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม
10250
Tel................................0-2328-1981-3
Fax...................................0-2328-1980

วี พี พี การชุบ บจก.

8/2 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม
12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2752-0500-1
Fax...................................0-2337-4038

วีทรอนส์ บจก.

50/17 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel.................................09-2831-6892
Fax..........................................................-

แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์
371 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel................................0-3834-5258-9
Fax...................................0-3834-6519

แสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์ บจก.
1/1 หมู่ 4 ต.คูขวาง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

Tel................................0-2599-4115-9
Fax...............................0-2599-4115-9

แสนเจริญ เวลดิ้งแอนด์เพ้นติ้ง

986/73 ซอยแพรกษา 10 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2178-1618
Fax..........................................................-
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ชุบโลหะและโรงชุบ - เชือก

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เอ็กซ์ตร้า เทคโนโลยี เคมีคอล

92/7-8 หมู่ 4 ซ.เทียนทะเล 25
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2452-3511-2
Fax...................................0-2452-3513

เอราวัณ ซุปเปอร์ โครม หจก.

368/7 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2709-7007
Fax.........................................................-

แอล พี 3 อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

350 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel................................0-2461-5605-8
Fax...................................0-2461-5609

สยามเซนเซ่ บจก.

เอช ที แอล เมทัล ฟินิชชิ่ง หจก.

อีซีฟิค บจก.

สถานสอนชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

เอ็มเอ็ม กัลวาไนซ์ บจก.

เอส เอ็น เวลดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

326/171-172 หมู่ 2 ซ.พุทธบูชา 44
ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
Tel................................0-2870-5312-5
Fax...................................0-2870-5316
77/2 หมู่ 3 ซอยบรมราชชนนี 14
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel.................................09-3964-2989
Fax..........................................................-

ส เจริญ เพลทติ้ง บจก.

25/650 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2962-3449
Fax...................................0-2583-0549
408 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2808-5355
Fax...................................0-2808-5356

6 ถ.เทียนทะเล 22 แยก 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
73110
Tel................................0-2897-2010-3
Fax..........................................................15/77 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel....................................0-2171-5237
Fax...................................0-2171-5238

เอราวัณ ซุปเปอร์ โครม หจก.

แอร์ ลิควิด เวลดิ้ง (ประเทศไทย)

เอส พี พาร์ทเพลทติ้ง บจก.

โอทีซี ไดเฮ็นเอเชีย บจก.

ทอรุ่งเรือง บจก.

หงส์เสียง เทรดดิ้ง บจก.

เอสพีเอสอินเตอร์เทค บจก.

อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) บจก.

ไท้ ซ้ง ฮวด จั่น

เอ พี ไอ ซิงค์ เพลทติ้ง บจก.

เอส เอส ที อินเตอร์เทค บจก.

128/975 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม
21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2763-8512-3
Fax...................................0-2317-6157

รุง่ เรืองดี เพลทติง้ บจก.
รับชุบโลหะ ชุบซิงค์
Tel : 0-2317-6158
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
96/2 หมู่ 6 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3485-4753
Fax...................................0-3485-4817
171/3 ถ.ทางรถไฟสายเก่า
ต.สำ�โรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2744-3710
Fax...................................0-2744-3711

368/7 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2709-7007
Fax.........................................................103/8 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2174-6104-5
Fax...................................0-2174-6106
99 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลอง
นครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel.............................0-3884-7730-47
Fax...............................0-3884-7748-9
24/5 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2464-7627-8
Fax...................................0-2464-7629

5 ถ.ปัญญารามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2943-2250-5
Fax...................................0-2943-2256
60/86 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนว
นครเฟส 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2714-3201
Fax...................................0-2529-2132
21/27 ซอย 133 ถ.นวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2944-1936
Fax...................................0-2510-8208

เชือก
Rope
กิม เส่ง ฮวด
ผลิต-จำ�หน่าย เชือกถัก เชือกร่ม
Tel : 0-2892-4540-2
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

201/8-9 ถนนเพชรเกษม แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม
10600
Tel....................................0-2457-3338
Fax...................................0-2457-6460
169 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวง
สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2234-0790
Fax..........................................................ธนสยามการทอ หจก.
ผลิต-จำ�หน่าย เชือก สายผ้าเทป
Tel : 0-2892-3550-3
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

อีซีฟิค บจก.

แอล พี 3 อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

อีเนอร์เจตริกกรุ๊ป หจก.

ไอดับเบิ้ลยูจี (ประเทศไทย) บจก.

ชัยพัฒนา โรงงานเชือก

เมธากร

ไอเดีย เพลทติ้ง บจก.

ซี บี ฟิชชิ่ง โปรดักท์ หจก.

วาย ซี โกลเดนท์เท็กซ์ บจก.

6 ถ.เทียนทะเล 22 แยก 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
73110
Tel................................0-2897-2010-3
Fax..........................................................176/501 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-0708
Fax..........................................................-

เอ พี ไอ เพลทติ้ง บจก.

285 หมู่ 2 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel................................0-3802-6233-5
Fax...................................0-3802-6232
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350 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel................................0-2461-5605-8
Fax...................................0-2461-5609
77/106 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2921-5881-7
Fax...................................0-2921-5884
99/32 หมู่ 2 ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel.................................08-9900-7150
Fax...................................0-2979-1099

มิตรประมง หจก.

627,629 ถนนวานิช 1 แขวง
สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2223-8183-4
Fax...................................0-2225-5232

3-5 ซอยสุขสวัสดิ์ 46 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม 10140
Tel....................................0-2427-4537
Fax...................................0-2427-4537
88/56 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บล
อ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2813-0607-8
Fax...................................0-2431-1319

462 ถนนวานิช 1 แขวง
สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม
10100
Tel....................................0-2225-7642
Fax...................................0-2222-1977
87/1 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2757-7034
Fax...................................0-2757-7035
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เชือก - เชื่อมโลหะ และอุปกรณ์เครื่องใช้

เพจเจส

ศรีพัฒน์พิบูลย์ เชือกถัก

98/4-5 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

ท้อปแก๊ส ซี แอนด์ ดับบลิว บจก.

4/53 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

Tel....................................0-2466-5535
Fax...................................0-2466-5535

ศิริชัยวัฒนา และบุตร บจก.

611 ถนนวานิช 1 แขวง
สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม
10100
Tel....................................0-2221-2608
Fax...................................0-2622-5422

สกาย วีฟวิ่ง บจก.

430 ถนนวานิช 1 แขวง
สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม
10100
Tel................................0-2223-7882-3
Fax...................................0-2225-6538

สยามบราเดอร์ บจก.

65 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel................................0-2463-1234-5
Fax...................................0-2463-6747

แสงฟ้าอุตสาหกรรม หจก.

388, 388/1 หมู่ 4 ซ. 90 ถ.ประชาอุทศิ
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2461-6232-6
Fax...................................0-2461-6238

เอ็น ซี สปินนิ่ง บจก.

1 หมู่ 7 ตำ�บลบ้านแพ้ว อำ�เภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

Tel................................0-2884-1475-6
Fax...................................0-2884-1433

ทีเวลดิ้ง บจก.

140/34 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2750-1013-4
Fax...................................0-2763-7971

เทคโน โคท เอเซีย บจก.

69/49 หมู่ 6 ซอย 54 ถ.กิ่ง
แก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2738-4920-1
Fax...................................0-2738-4922

474/327 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2496-7699
Fax...................................0-2496-7698

77/5 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2750-8235-6
Fax..........................................................-

ธนพร เอ็นจิเนียริ่ง

56 ถ.สาธุประดิษฐ์ 28
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2674-0517
Fax...................................0-2674-0516

วีวัน วิศวกรรม บจก.

148 ซอย 24 ถ.ร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel.................................08-1074-1110
Fax..........................................................99/3 หมู่ 9 ต.บางช้าง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75150
Tel.................................08-5447-8280
Fax..........................................................-

ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.

149 ซอยรังสิต-นครนายก 66
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2991-6104-5
Fax...................................0-2991-6106

นอร์ตัน อินเตอร์เวลด์ บจก.

ยศรุ่งเรืองเทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

Tel....................................0-2398-6078
Fax...................................0-2399-1789

กรุงเทพคาร์ไบด์อตุ สาหกรรม บจก.

Tel................................0-2249-0086-9
Fax...................................0-2249-8280

พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง

มิราเคิลเวิลด์ โพรดักส์ บจก.

39/82-3 ซอย 103 ถ.สุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260

3804 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110

วี เอ็ม เอ็มเทค บจก.

60/20 หมู่ 1 อาคารวรวัตรวิบูล
ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2325-5610-7
Fax...............................0-2325-5618-9

นครพิงค์ เวลดิ้ง ซัพพลาย บจก.

38/357 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 20
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel.............................0-2948-7619-20
Fax...................................0-2948-7621

วรากรเทรดดิ้ง หจก.

พี วี เครื่องจักรกล บจก.

เทพารักษ์ เอส พี กรุ๊ป 1995 บจก. พีเค มาเก็ตติ้ง ร้าน

Tel....................................0-3448-1999
Fax...................................0-3448-0888

เชื่อมโลหะและอุปกรณ์เครื่องใช้
Metal Welding and
Equipment

พิริยะ เวลดิ้ง ซัพพลาย บจก.

59/247 ซอย 112 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel.............................0-2810-8949-51
Fax...................................0-2420-2605

222/11 หมู่ 9 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2175-6190
Fax...................................0-2175-6192
28/2 หมู่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
Tel................................0-2979-2794-6
Fax...................................0-2979-2797

เวลดิ้งเวล บจก.

190 ถ.สุทธิสาร แยก 1
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2691-9486-9
Fax...................................0-2691-9490

วรพลวัฒนกิจ หจก.

4236/41-2 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel................................0-2689-8226-7
Fax...................................0-2289-1938

เวลเดอร์ เทคนิค หจก.

175 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2812-0227
Fax...................................0-2812-0227

99/154 หมู่ 13 กัสโต้วงแหวน
พระราม 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บาง
ม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2157-3427
Fax...................................0-2157-3428

เลเซอร์เวลด์ บจก.
นำ�แสงเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
108/5-7 สี่พระยาริเวอร์วิลล์
32/9 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
759 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
11130
Tel................................0-2237-3420-1
Tel....................................0-2883-9588
Tel.............................0-2294-8946-55
Fax...................................0-2236-4674
Fax...................................0-2883-9755
Fax...................................0-2294-4673

กิตติเวลดิ้ง บจก.

เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ บจก.
บิ้กเวล แอนด์ เซอร์วิส หจก.
1004/196 ซอย 27 ถ.พระราม 3
784-90 ถ.เจริญกรุง
3/14 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
กทม. 10120
กทม. 10100
Tel....................................0-2689-0653
Tel....................................0-2639-4500
Tel....................................0-2994-4279
Fax...................................0-2689-2968
Fax...................................0-2236-7111
Fax..........................................................กิมไท่แสง ร้าน
เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ บจก.
ประมวลโลหะกิจ หจก.
8 ซอยสุนทรพิมล ถ.จารุเมือง
899 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
จำ�หน่ายเครื่องเชื่อมลวด ลวดเชื่อม
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel : 0-3446-0981
10330
Tel....................................0-2215-3748
Tel....................................0-2236-4653
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax..........................................................Fax...................................0-2236-4658

ซีพี บาลานซ์ เทคโนโลยี

7/9 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 15/5 ต.อ้อม
ใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

พงศกร อินเตอร์ กรุ๊ป บจก.

3131/65-6 ถ.สุขุมวิท 101/2
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Tel................................0-2812-7030-2
Fax...................................0-2457-6460

ตี๋ เซนเตอร์ เวล บจก.

12/226 ซอยเพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel.................................08-0229-5258
Fax...................................0-2429-5527

Tel....................................0-2747-7200
Fax...................................0-2747-7201

พรภัทร เอ็นเตอร์ ไพร์ส บจก.
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242/1 ซอย 12 ถ.บางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-4018
Fax..........................................................-

เลิศอรุณเทรดดิ้ง บจก.

39/180-1 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3482-7200-1
Fax...................................0-3482-7199

วรพลวัฒนกิจ หจก.

4236/41-2 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel................................0-2689-8226-7
Fax...................................0-2289-1938

103

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

เชื่อมโลหะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ - เซฟตี้และวัสดุอุปกรณ์
สโครปเวล หจก.

102 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel.............................0-2274-8229-30
Fax...................................0-2274-8472

อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น หจก.

149,151,153 ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2211-2954
Fax...................................0-2212-2731

สตาร์ อินดัสเทรียล ซัพพลาย เชน เอ พี เจ เวลดิ้ง ซัพพลาย บจก.
18/192 หมู่ 3 ซอยสวัสดิการ 2 แยก
21 ถ.เพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2809-7790
Fax..........................................................-

สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล บจก.

415/11-2 ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2235-1782
Fax...................................0-2236-5326

323 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ� อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2701-6157
Fax...................................0-2175-8946

อีแอนด์พีเวลดิ้งทูลส์ บจก.

2/10 หมู่ 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2865-8112
Fax...................................0-2865-8113

พวงแสงเอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

Tel....................................0-2465-3360
Fax...................................0-2472-6142

โพสท์พลาซ่า แอลเค หจก.

185/3 ซอย 5 ถ.กำ�แพงเพชร 6
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2159-8593
Fax...................................0-2574-6426
174-6 ถ.แฉล้มนิมติ ร แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2688-4388
Fax...................................0-2688-4387

วรเจริญ การซอง

สมบูรณ์อ๊อกซีเย่น หจก.

เอ็มเอ็มพี เลเซอร์เซอร์วิส หจก.

วีเวิร์ค บจก.

395-7 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-5187
Fax...................................0-2225-8029

4/5 หมู่ 5 ต.หนองไม้แดง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3821-5262
Fax...................................0-3821-5218

Tel................................0-2909-0343-4
Fax..........................................................-

สยามพาร์ทโพรดักส์ บจก.

เอส เอ็น เวลดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

99 หมู่ 6 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2423-9229
Fax...............................0-2432-4555-7

สโครปเวล หจก.

102 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel.............................0-2274-8229-30
Fax...................................0-2274-8472

แหลมทองซินดิเคท บจก.

1188 ซอย 87 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2538-4949
Fax...................................0-2538-9377

15/77 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel....................................0-2171-5237
Fax...................................0-2171-5238

21/27 ซอย 133 ถ.นวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2944-1936
Fax...................................0-2510-8208

อาร์ พี เอส ซัพพลาย บจก.

17 ซอยเทอดไท 16 แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel................................0-2891-3114-5
Fax...................................0-2891-3128

อีแอนด์พีเวลดิ้งทูลส์ บจก.

2/10 หมู่ 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2865-8112
Fax...................................0-2865-8113

104

เคทีซี เอ็กซ์เซคคิวทีฟเทรดดิง้ บจก.
9-21 ถ.22 กรกฎาคม 1
95/6 ซอยงามวงศ์วาน 26 แยก 1
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
กทม. 10100
10210
Tel....................................0-2623-1130
Tel....................................0-2931-8294
Fax..........................................................Fax...................................0-2592-2605

โอทีซี ไดเฮ็นเอเชีย บจก.

สิทธิโชคบรรณกิจ

อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) บจก.

ครีเอเท็กซ์ ไลฟ์ บจก.
52-4 ซอย 53 ถ.พระราม 3
567 ซ.40 ถ.เจริญนคร แขวง
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม.
10120
10600
Tel................................0-2294-8735-7
Tel....................................0-2862-4350
Fax...................................0-2294-8738
Fax..........................................................534 ถ.เทอดไท แขวงดาวคะนอง เขต
ธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2476-6600
Fax.........................................................-

สีทอง 555 บจก.

ซองจดหมาย
Envelope
ต ไทยเจริญการซอง (666) บจก.

21/1 ซอยเหิรฟ้า 3 ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2589-7075
Fax...................................0-2589-6794

สมไทยเปเปอร์ บจก.

สหเจริญการซอง

60/86 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนว
นครเฟส 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2714-3201
Fax...................................0-2529-2132

เซฟตี้และวัสดุอุปกรณ์
Safety and Equipment

คิคูชิ แนร์ โรว์ แฟบริค บจก.
9-21 ถ.22 กรกฎาคม 1
60 หมู่ 9 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทยั
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
กทม. 10100
Tel.............................0-2623-0610-20
Tel................................0-3522-6263-5
Fax..........................................................Fax..........................................................-

แอร์ ลิควิด เวลดิ้ง (ประเทศไทย)

5 ถ.ปัญญารามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2943-2250-5
Fax...................................0-2943-2256

999 ม.1 ซ.107 ถ.สุขมุ วิท ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2749-8361-9
Fax...................................0-2749-8370

ควอลิตี้ เซอเคิล บจก.

48/40 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เอส เอ เจ ไอ (ประเทศไทย) บจก. สมไทย กรุ๊ป
79/211 ซอย 150 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2372-3035-7
Fax...................................0-2372-3038

เอส อาร์ ซี เอ็นเวลอพ บจก.

กัณฐ์วิจิตรเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
112/271 หมู่ 8 ซอยวัจนะ ถ.รัตนกวี
170, 170/1-3 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
10150
Tel....................................0-2477-0503
Tel...................................0-2332-5080
Fax...................................0-2875-1441
Fax..........................................................-

สยามพลาสมา บจก.

98/53 หมู่ 11 แฟคตอรี่แลนด์ 2
ซอย 4 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2811-8850-1
Fax...................................0-2811-8849

545/1 ซ.สายน้ำ�ทิพย์ ถ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2258-0086
Fax...................................0-2259-4373

ย ยิ่งเจริญ หจก.

เอ็มโก้เวลด์ (ไทยแลนด์) บจก.

74/6 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2757-5542
Fax...................................0-2757-5541

เพจเจส

เอ็ม ซี ซี หจก.

42/1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

สมไทยการไฟฟ้า บจก.

14 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.10150
Tel................................0-2892-1201-4
Fax...................................0-2892-1206

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

79/6 ซ.1 ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-7384
Fax.........................................................-

หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.

เค ซี มอเตอร์ ไบค์ ร้าน

60/306-7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-5427
Fax..........................................................-

เค ซี เอฟ บจก.

127/127-32 ตรอกนอกเขต
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2284-0654-5
Fax..........................................................-

99/9 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำ�จืด
เคเอสเคเทคโนโลยี บจก.
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
8/34 หมู่ 18 ถนนแขวงศาลาธรรมสพน์
74000
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
Tel................................0-2451-4031-2
กรุงเทพมหานคร 10170
Fax...................................0-2451-4264
Tel................................0-2447-9041-3
Fax..........................................................เอ็
ม
ซี
ซี
ฟิ
โ
นล่
า
บจก.
เปเปอร์ พลัส ร้าน
545/1
ซอย
22
ถ.สุ
ข
ม
ุ
วิ
ท
เจ
แอนด์ เอส เซฟตี้ ซัพพลาย หจก.
11,13 ถ.ลำ�พูนไชย แขวงตลาดน้อย
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
299/39 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
10110
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Tel....................................0-2258-3278
10280
Tel....................................0-2221-1234
Fax...................................0-2259-4373
Tel................................0-2710-6191-4
Fax.........................................................Fax...................................0-2323-2004
62-6 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ซอยทนุรัตน์
ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
Tel....................................0-2286-3702
Fax...................................0-2286-0773
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เซฟตี้ และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

จี พี เอส คอมเมอร์เชียล บจก.

1702 ซอย 46/2 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel....................................0-2721-3076
Fax.........................................................-

ชับบ์ ไดเร็คท์ บจก.

1780 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

ไทยสแตนดาร์ดทูลส์ บจก.

พงศกรกลการ บจก.

อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี

ทราฟฟิคเอ็นจิเนียริ่งซีสเต็มส์

พีเทคโซลูชั่น บจก.

เอส อาร์ เอส ทราฟฟิค ซิสเต็ม

ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน บจก.

แม็กนั่ม วาไรตี้ บจก.

เอสพีโซล่า อินเตอร์เนชั่นแนล

87/28 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2451-1431
Fax...................................0-2451-1431
10 ซ.14 แยก 20 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2943-7150-3
Fax.........................................................-

Tel....................................0-2746-7657
Fax...................................0-2746-7658

โชคดี (กิมจุ้ย) ร้าน

50/6-8 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตน
ไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-1381
Fax...................................0-3524-1881

ซัม ออโต้

46/48 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel...................................0-3879-5213
Fax..........................................................-

ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

213 ซ.3 ถ.โกสุมรวมใจ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2958-7171
Fax..........................................................-

ซิสเท็ม เซฟ หจก.

13 ซ.59 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120

9/8 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

Tel.............................0-2277-0137-40
Fax.........................................................-

นิปปอน เค ซี เอฟ บจก.

127/127-32 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2284-0654
Fax...................................0-2284-0655

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.

9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354

บาสแอนด์บอส เซฟตี้ หจก.

40/18 ซ.พระยาสุเรนทร์ 40
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2914-3562
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2675-5933
Fax..........................................................-

เซฟโซน บจก.

26/504 ซ. 62/1 ถ.พหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2994-9829
Fax..........................................................-

ดนัยพลาสติก 2005 บจก.

25/14 หมู่ 4 ตำ�บลบางแม่นาง
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
11140
Tel................................0-2193-0113-4
Fax..........................................................-

ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง บจก.

891/7-8 ถ.พระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2284-3994-6
Fax...................................0-2284-3997

ทรีเจมส์ บจก.

31/1 หมู่ 11 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2755-9085
Fax...................................0-2380-3157

ทาคาตะ-ที โอ เอ บจก.

159 กม. 36 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3856-2400
Fax...................................0-3857-1635

ทีเค อะไหล่ ร้าน

12 ซ.17 แยก 8 ถ.ศาลธนบุรี แขวง
บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

บีเอสอีอีเล็คทรอนิค บจก.

29/110 ซ.005/1 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2803-7637
Fax..........................................................-

ป ณรงค์ แอนด์ พี เอ็น ไอ บจก.

929/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ 58
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2294-2662-3
Fax.........................................................-

ผลธัญญะ บมจ.

1/11 หมู่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2791-0111
Fax...................................0-2791-0100

พี เอส แอล อินเตอร์เทรด บจก.

460 ซ.อยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-6222-3
Fax...................................0-2691-2379

พีพีวาย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

261/297 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2156-9917
Fax...................................0-2156-9437

แพดด็อดอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Tel..................................08-9484-4416
Fax..........................................................-
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169/84 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

Tel................................0-2692-7000-5
Fax...................................0-2692-7379

69/59 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2888-0088
Fax..........................................................82 อาคารแสนสบายคอมเพล็คซ์
ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2374-8280
Fax..........................................................-

73 ถ.ยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-1514
Fax...................................0-2226-1610

ยังบลัด-อบรมดับเพลิง

153/352 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................08-1928-992
Fax...................................0-2416-5191

รีเฟล็กไซน์

42 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2884-1767
Fax...................................0-2884-1745

วัชรพล โปรดักส์ บจก.

29/27 ซอยต้นไทร ถ.วุฒากาศ
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2878-9039
Fax...................................0-2878-9339

44/150 หมู่ 8 ซ.65 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2945-7106
Fax..........................................................20/208 ซ.27 ถ.เลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel.................................08-9887-0676
Fax..........................................................32/80 หมู่ 8 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2943-1038-9
Fax..........................................................-

ออนแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

189/40 ถนนนิมติ รใหม่ แขวงทราย
กองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel..................................08-7717-9777
Fax..........................................................-

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก.

1423-7 ซ.เจริญนคร 29 แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel.....................................0-2439-5422
Fax..........................................................-

เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง
22/41 หมู่ 13 ถ.สุวินทวงศ์ แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2919-4409
Fax..........................................................-

เวนย์ บีชแฮม เอ็มเมอรัล เฮ้าส์ บจก. ไอเซค โปรซีเคียว บจก.
323 ยูไนเต็ด ถ.สีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500

950, 952 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tel....................................0-2635-5455
Fax..........................................................-

Tel.....................................0-2728-7707
Fax..........................................................-

อัญชลีพรพลาสติกอินเตอร์เนชัน่ แนล อันเซ็น ซิสเต็มส์ บจก.
21-23 ถ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2426-3078
Fax...................................0-2870-5939

เอ เอ็ม อาร์ อินดัสตรี้ บจก.

66/12-3 ม.1 ซ.แก้วอินทร์ประชาอุทศิ
ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel.............................0-2191-8148-51
Fax...................................0-2191-8147

316/21 ซอย 87 ถ.ลาดพร้าว แขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.....................................0-2158-9740
Fax..........................................................-

อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
311 หมู่ 1 ถ.ช่างอากาศอุทศิ แขวง
สีกนั เขตดอนเมือง กทม. 10210

Tel.................................0-2929-6290-1
Fax..........................................................-

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตรี้ หจก. เอชแวคสแควร์ บจก.
45 ถ.ประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

20 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

Tel....................................0-2870-4190
Fax...................................0-2870-4651

Tel.....................................0-2065-4393
Fax..........................................................-

เอสดีซี กรุงเทพ บจก.

942/118 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์
ถ.พระราม 4 แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2238-2838
Fax..........................................................-

อาร์ซีคอนสแตนท์ บจก.

21/3 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2203-0984
Fax..........................................................-

เอส ดี พอยท์ บจก.

751 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel.....................................0-2801-1166
Fax..........................................................-

โฮม แคร์ โพรเทคชั่น บจก.

259 ซ. 72 ถ.บรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel..................................08-1774-6343
Fax..........................................................-
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โซ่ - ตกแต่งภายในบ้านและสำ�นักงาน
เฟิร์มอีควิปเม้นท์ บจก.

โซ่
Chain

169 ถ.พระราม 4 แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-0201
Fax...................................0-2224-8880

กานตา อินดัสเตรียล ซัพพลาย บจก. ยนตร์รุ่ง หจก.
387/5 ซ.สหมิตร ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2266-9420-2
Fax...................................0-2236-4070

จ จักรกลพาร์ท2006 บจก.

88/12 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2812-3802-3
Fax...................................0-2420-2260

ซีเอชเจซี เชน บจก.

814 ซอยรามคำ�แหง 60/2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2735-0011
Fax...................................0-2735-0011

เทียน เหยียน แมชีนเนอรี่
เอ็ม เอฟ จี (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย โซ่ยี่ห้อ TYC
Tel : 0-3857-7940
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ธนนันท์ ซัพพลาย หจก.

114 ถ.ประชาอุทิศ 61แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2454-1258
Fax...................................0-2804-3208

10-12 ถ.เจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2639-1133
Fax...................................0-2233-2744

รุ้งจรัสแสงยนต์ (เตียวโม่วเส็ง)

384 ถ.มหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2622-7791-9
Fax...................................0-2225-6447

รุ่งอรุณ แมชชีนเนอรี่ (1989)

73/24-25 ซ.พญานาค ถ.บรรทัดทอง
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
Tel................................0-2216-2342-3
Fax...................................0-2215-9885

อเมริกัน อินดัสเตรียล ซัพพลายส์

3077/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2332-6638
Fax...................................0-2331-1508

อโศกสกุล หจก.

15/28 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3832-2345
Fax...................................0-3831-3704

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เอช เทค โซ่อุตสาหกรรม

29/12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2542-3386
Fax...................................0-2542-3385

เอช เทค เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

29/12 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 15
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2542-3386
Fax...................................0-2542-3385

เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

147/9 ยงเจริญคอมเพล็กซ์
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2748-2384-5
Fax...................................0-2748-2383

ตกแต่งภายในบ้านและ
สำ�นักงาน
Home & Office Decoration

คูสสต๊าฟ บจก.

82 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2369-2026-8
Fax...................................0-2369-2029

เค ที มาสเตอร์แวร์ บจก.

กนกวรรณพานิช

36 ถ.เลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140

888 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170
Tel....................................0-4493-6598
Fax...................................0-4493-6597

ก้าวหน้า ดีไซน์ แอนด์ 9 บจก.

6/1 ซอยอ่อนนุช 55/2 แยก 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-6320-7112
Fax...............................0-2720-3625-7

กิจจากร บจก.

7 ซอยลาซาล 3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2744-6088
Fax...................................0-2744-6089

โกลเด้น คลาสสิค บจก.

2 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2717-6937-8
Fax...................................0-2717-9689

Tel................................0-2426-7632-3
Fax...................................0-2873-8941

เค เอ็น 2000 บ้านและสวน บจก.
19/60 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel....................................0-2578-8365
Fax...................................0-2578-8366

จี เอ พี โบณัญซา หจก.

67/104 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2935-1774
Fax...................................0-2935-1774

เจ ที เอ บจก.

67/9-10 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2391-3985-6
Fax...............................0-2391-3985-6

ไกลาสอลูมเิ นียมแอนด์คอนสตรัคชัน่ เจเจพี คอนสตรัคชั่น บจก.
244/16 หมู่ 9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

Tel....................................0-3823-8033
Fax...................................0-3823-5181

คลาสสิค โฮม เดคอเรชั่น หจก.

136/25 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 20-22 แขวง
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2416-1398
Fax...................................0-2416-1398

คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์

11/15 ถ.คลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2943-8853-4
Fax...................................0-2943-8855

คิว ซี อลูมิเนียม บจก.

942-944 ซ.ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2731-3803-4
Fax...................................0-2731-3805
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89/37 หมู่ 9 ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3811-2800
Fax...................................0-3811-2800

ชมชื่น พัฒนกิจแอนด์ดีไซน์ บจก.

20/1 ม.11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2194-8781
Fax...................................0-2194-8780

ซี เค เฟอร์นิเจอร์

50 หมู่ 1 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel................................0-3949-8688-9
Fax...................................0-3949-8567

ซีวิลดีซายน์ แอนด์ อาร์ช บจก.

อาคารบ้านนนทรี ถ.จันทน์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2678-7901-5
Fax...................................0-2678-7900

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ตกแต่งภายในบ้านและสำ�นักงาน

เพจเจส

เซส ซายน์ บจก.

39/129 ม.5 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

16 ซ.51 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Tel....................................0-2522-2932
Fax...................................0-2522-2930
874 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel.................................08-9700-2187
Fax..........................................................98/59 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2922-7166
Fax...................................0-2922-7166

ดีพาส เดคคอน บจก.

1270,1272,1274,1276 ซ. 26 แยก 6-1
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2897-3372
Fax...................................0-2897-3373

ดียูโอ เน็ตเวิร์ค

21/22 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2203-0336
Fax...................................0-2203-0518

ทาร์เก็ทคอนเนคชั่น บจก.

38/120 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บ่อวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ บจก.
331/3 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3810-9299
Fax...................................0-3810-9298

บางกอก แคร์ คลีน (ประเทศไทย)
15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510

Tel................................0-2540-4244-6
Fax...................................0-2918-5210

บ้านเรือนไทยแอนด์คอนสตรั๊คชั่น

117 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 40
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2424-7847
Fax...................................0-2424-4744

บาลานซ์ อินทีเรียดีไซน์์

105 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2211-2045
Fax...................................0-2212-2147

Tel....................................0-2901-3814
Fax...................................0-2087-2546

ที เจ ฟิล์ม แอนด์ เซอร์วิส บจก.

6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250

บี ดี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ กลาส

35/127 หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-6784-4664
Fax...................................0-2532-8272

Tel....................................0-2721-8798
Fax...................................0-2720-2033

ไทยคอนเทนเนอร์รีแพร์ (บี เค เค) บุญกิจธาดา อินทีเรีย สตูดิโอ

444/52 ม.4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

1089 หมู่ 4 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2956-3541
Fax...................................0-2956-3541

ไทยวิศวลักษณ์ หจก.

196/15 ถ.ประดิพทั ธ์ 14 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

Tel.................................09-4516-4449
Fax..........................................................-

บุญบารมี คอนสตรัคชั่น (1975)

89 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Tel....................................0-4590-1238
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2279-9569
Fax...................................0-2618-3509

ธนพลคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส
1127 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

เบรนเนียนรินทร์สถาปนิก บจก.

7 หมูบ่ า้ นร่มรื่น ซ.7 ถ.บรมราชชนนี
แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2880-8475
Fax...................................0-2880-8470

Tel.................................08-6303-8869
Fax...................................0-2811-2844

ธันยพัทธ์เฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซน์

46/5 หมู่ 9 ซอยลาดกระบัง
14/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2727-7796
Fax...................................0-2727-7795

นิวกิมเฮง เฟอร์นิเจอร์ โรงงาน
105 ถ.วุฒากาศ 53 แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150

109 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
Tel................................0-5327-3815-7
Fax...................................0-5327-4896

ยูดี เดคอเรชั่น บจก.

208/13 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-2538-8201
Tel....................................0-3846-7210
Fax...................................0-2998-3701
Fax...................................0-3846-7220
นันทวัน ดีไซน์ หจก.
แปซิฟิคเดคอร์เรชั่น บจก.
ราชบุรีแต่งบ้าน
418/6-7 ถ.สุขุมวิท 63
54/4 ถ.เพชรเกษมสายเก่า
รับเหมาตกแต่งภายใน โชว์รูม
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
นิทรรศการ
10110
70000
Tel : 0-2376-0814-5
Tel....................................0-2392-0298
Tel....................................0-3231-3621
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 106
Fax...................................0-2711-4080
Fax...................................0-3231-3625

ณัฐกร ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส

ดับบลิวอาร์ เดคอเรชั่น

เป่าเปา หจก.

ปวริศา เดคคอร์ บจก.

200/121 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel....................................0-2733-4083
Fax...................................0-2733-4086

ปั้นศิลป์ บจก.

Tel....................................0-2468-0473
Fax...................................0-2477-3128

www.ThailandPocketPages.com

30/107 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2973-0151
Fax...................................0-2521-1827

พรวรารุ่งโรจน์ บจก.

19/8 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2998-1760
Fax...................................0-2998-3013

พี แอนด์ บี โฮม บจก.

53/324 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-9478
Fax...................................0-2570-9478

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ บจก.

79 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2919-7038-9
Fax...................................0-2518-2659

ราชาโยค บจก.

276/5-6 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-6055
Fax...................................0-3834-6141

ร้าน เค แอนด์ เค เดคคอเรท

248 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2907-8450-1
Fax...................................0-2907-8452

วรัชธนารุ่งกิจอลูแอนด์อินทีเรีย

99 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................09-5289-996
Fax...................................0-2000-7324

ฟีเดส ดิเวลล็อปเมนท์ บจก.

วรายุส์ คอนสตรัคชั่น บจก.

ภัทรพลพัฒนา บจก.

วัน ทู อะซิสท์ บจก.

ภาคิน โฮม อินทีเรีย บจก.

วู๊ด ลีดเดอร์ หจก.

32/231 ทาวน์ พลัส เอ็กซ์ ประชาชื่น
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2192-0980
Fax...................................0-2192-0980
32 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-2
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1726
Fax...................................0-2451-1725
9/9 ถ.ไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2360-9199
Fax...................................0-2360-9200

มัณฑนิก ตกแต่งภายใน

25/2 หมู่ 3 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2943-5015
Fax...................................0-2943-5590

มาร์คเดคคอร์

391 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2915-2722
Fax...................................0-2915-2725

มิสสติ๊กเกอร์

6/34 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel.................................08-4132-0730
Fax...................................0-2466-4916

โมเดิร์นไนซ์ ดีไซน์ บจก.

7/69-71 ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
Tel................................0-2458-0061-2
Fax...................................0-2457-7385

492/60 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 90
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2461-6547
Fax..........................................................283 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2328-0786
Fax..........................................................20/3-4 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................08-1646-8171
Fax...................................0-2195-7122

ศิลป์อุตสาหกรรมไทยหินอ่อน

11 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel.................................08-1449-0448
Fax...................................0-2376-0848

สเปซมีเดีย บจก.

74 ซ.48 แยก10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2328-0887-9
Fax...................................0-2328-0324

สหัสวรรษพร็อพเพอร์ตแ้ี อนด์ดีไซด์

313/133 ซอย 64 ถ.เคหะร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel.................................08-4766-9126
Fax...................................0-2372-7271

สายสองค้าไม้

192 ถ.ศาลาธรรมสพน์ 6
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.................................08-6987-2071
Fax...................................0-2885-1960
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ต้นไม้ และต้นไม้เทียม
สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด
40/6 ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Tel....................................0-2925-5683
Fax...................................0-2925-5687

หนึ่งแปด ดีไซน์ บจก.

1000/107,110 ซอยทองหล่อ
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2714-9072
Fax...................................0-2714-9066

อ๊อดแอนด์ซัน บจก.

139/6 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3822-2185
Fax...................................0-3822-2186

ออลพาร์ท โปรดัคท์ (2005) บจก.
15 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel....................................0-2897-1977
Fax...................................0-2897-1978

อัลฟ่า ซินดิเคท บจก.

126 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2322-1527
Fax...................................0-2321-7905

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เอส ที จี แมนเนจเม้นท์ บจก.

57/30 ถ.รามอินทรา 4/3 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2971-5233
Fax...................................0-2971-5322

เอส บิว อัพ บจก.

95/16 หมู่ 16 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2195-0578
Fax...................................0-2195-0579

เอาเวอร์ โฮม บจก.

39/10 หมู่ 9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2983-3891-7
Fax...................................0-2983-3899

เอาเวอร์ โฮม บจก.

100/402 หมู่บ้านชลดา ซ. 19 เอ
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2924-4032
Fax...................................0-2924-4031

ไอดิล ผ้าม่าน

146/8 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3810-1499
Fax...................................0-3810-1611

เจ กลอรี่ บจก.

2250-2 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2178-0561
Fax...................................0-2718-0563

เพจเจส

บางกอกท๊อปอาร์ทฟิ เิ ชียลฟลาวเวอร์
44 หมู่ 17 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2517-9693
Fax...................................0-2517-5128

เจวายฟลาวเวอร์แอนด์แฮนด์ดคิ ราฟท์ บูรพาพฤกษา บจก.
62/21 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

Tel....................................0-2912-3765
Fax...................................0-2912-3501

ซีเอสพลานท์แอนด์ คอนสตรัคชั่น

52/2 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้�ำ รักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2955-9697
Fax...................................0-2955-9698

ดับบลิว เอส ดีไซน์ส 2000 บจก.

1499/2-1501 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2714-1990
Fax...................................0-2390-2943

235/6 ม.3 หมู่บ้านสัมมากร ซ.จี 13
ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2373-2761
Fax...................................0-2373-9917

แปซิฟิคฟลาวเวอร์ส บจก.

463/36 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2650-1855
Fax...................................0-2253-2774

พริมา อาทิฟเิ ชียล ฟลาวเวอร์ หจก.
68/53-4 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2738-8201-3
Fax...................................0-2738-8204

ทรีคลาสสิคอินเตอร์เนชั่นแนล

พริส แอนด์ พีช บจก.

59/9 ม. 10 ซ.รุ่งเรือง ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2750-7235
Fax...................................0-2750-7236

2074/32-6 อาคารมาร์เบิลเพลส
ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2688-8100
Fax...................................0-2688-8166

อิน แอนด์ อินช์ อินทีเรีย บจก.

ไอเดคคอน บจก.

ที เอ็ส พ็อทเทอรี่ บจก.

โพลีทรี บจก.

เอ แอนด์ เอ ดีไซน์

ฮาร์ดแวร์เฮาส์ อยุธยา

ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ ไพรส์ บจก.

ฟลอร่า เวิลด์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์

ไทยแพล้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

ฟลอร่าเวิลด์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

572,574 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41
ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2876-8384
Fax...................................0-2468-3264
267 ม. 6 ซ.มังกร-ขันดี ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2757-4716
Fax...................................0-2385-3841

เอช บี คอม หจก.

33/223 ซ.65 แยก 4 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
Tel................................0-2945-7686-7
Fax...................................0-2945-7647

เอซี เทคแอนด์ดีไซน์ บจก.

29/18 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2883-8979
Fax...................................0-2883-8850

เอ็นแอนด์พี โฮมดีไซน์ บจก.

88/3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2424-5813
Fax...................................0-2424-9005

545/1 ซ.ประวิทย์และเพื่อน แยก 3
ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม. 10900
Tel....................................0-2954-3520
Fax...................................0-2953-8013
110/1 ม. 2 ถ.โรจนะ ต.คานหาม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel................................0-3590-2290-3
Fax...................................0-3590-2289

โฮม คลาสสิค บจก.

48/288 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
Tel................................0-2373-4450-1
Fax...................................0-2373-4456

ต้นไม้ และต้นไม้เทียม
Plants and Artificial
Plants
กิตติคุณเฟลาเวอร์ หจก.

322/13 หมู่บ้านกลอรี่เฮาส์ ซ.33
ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
Tel....................................0-2996-3911
Fax...................................0-2996-3990

62/63 ถ.วิภาวดี-รังสิต 42
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2941-3976
Fax...................................0-2561-0997
8/1 ม.10 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำ�เปรี้ยว
ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3885-6555
Fax...................................0-3885-6968
12 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2245-3633
Fax...................................0-2245-1568

ไทยหุ้มลวด หจก.

60/40-41 ซอยเพชรเกษม 75
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2809-7426-7
Fax...................................0-2421-9654

ไทยอาร์ตบอร์นแมนูแฟคเชอริ่ง

22/46 ซ.นนทบุรี 20 ถ.สนามบินน้ำ�
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2526-4646
Fax...................................0-2526-4647

228 กม 14 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2312-1242-50
Fax...................................0-2312-1251
2778/5-7 ซอย 130 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2731-1240-1
Fax...................................0-2731-1586
50/451 ม. 6 หมู่บ้านเมืองทองธานี 3
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2503-3716
Fax...................................0-2503-3290

ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
157-8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

Tel................................0-2811-6205-7
Fax...................................0-2420-3179

ฟีเนสฟลาวเวอร์สแมนนูแฟ๊คเจอร์เรอร์
29 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

Tel................................0-2410-1562-5
Fax...............................0-2410-1566-7

เอ็นแอนด์พี โฮมดีไซน์ บจก.

คลาสสิคฟลาวเวอร์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล ไทรอัมพ์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) ไม้มงคลประดิษฐ์

เอส ที โกลเดน กลาส บจก.

แคมรี่

88/3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2424-5813
Fax...................................0-2424-9005
187/5 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3808-6565
Fax...................................0-3808-6566
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978 ซอยปุณณวิถี 47 ถ.สุขมุ วิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel................................0-2332-5130-2
Fax...................................0-2331-5000
49/123-4 ม.14 ซ.เพชรเกษม 69
ถ.บางบอน 3 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2806-6514
Fax...................................0-2806-6519

344 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2319-4443
Fax...................................0-2319-4848

ไทรอัมพ์ทรี บจก.

424 ม. 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2323-1664-6
Fax...................................0-2323-0694

27 ซอยบุญศิริ 4/1 ต.ปากน้ำ� อ.เมือง
สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-5425
Fax...................................0-2380-3289

ย่องเฮงเน้ยกี่ หจก.

329 ถ.วานิช 1 แขวงจักรวรรดิ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2622-9457
Fax...................................0-2622-7670

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ต้นไม้ และต้นไม้เทียม - ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

เพจเจส

ริช ฟอร์เวิร์ด หจก.

154/9 หมู่ 3 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2729-6013-4
Fax...................................0-2729-6014

โอเรียนตัลฟายน์อาร์ท บจก.

669 ซอยอ่อนนุช 39 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2720-6195-8
Fax...................................0-2720-6199

ทิพย์ท๊อปแอดวานซ์เทคโนโลยี

21/758 ซ.แผ่นเงิน ถ.บางนา-ตราด 16
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel.....................................0-2399-2323
Fax....................................0-2749-1322

เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย บจก.

โรส แอนด์ กรีน

328/23 อาคารออนต้า ซอยสิรินทร
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กทม. 10700
Tel................................0-2881-0821-2
Fax...................................0-2434-6937

ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
Environmental Analysis

48/69-70 ถ.รามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

ศูนย์อุดมอนามัยสิ่งแวดล้อม บจก.

40 ซ.วชิรธรรมสาธิต 43/1 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2396-1674
Fax...................................0-2396-1675

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำ�เขียว
จ.นครราชสีมา 30370

Tel....................................0-2735-3101 Tel........................................0-4424-4474
Fax...................................0-2735-3584 Fax..............................................................-

วิชนันแอนด์แฟมิลี่ บจก.

106 สิง่ แวดล้อม บจก.

ไพน์ เทรดดิ้ง บจก.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สตาร์ฟลาวเวอร์ส บจก.

3 ส สิง่ แวดล้อม บจก.

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย บจก.

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

77/3 หมู่ 3 ซ.สวนบุญช่วย ถ.สรง
ประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
Tel................................0-2566-4181-3
Fax...................................0-2928-9870
839 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240

104/12 หมู่ 12 ซ.ธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2174-6164-6
Fax...................................0-2174-6213
24/12 หมู่ 7 ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2449-7610
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2734-7574
Fax...................................0-2374-2793

กรีนเทค เอ็มเอ็น บจก.

สวนดอกไม้ของเบลล์

95/9-10 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel.............................0-2185-9018-20
Fax...................................0-2185-9021

70/125-6 ม. 11 ซ. 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-3507
Fax...................................0-2942-3508

อาร์ติฟลอร่า คอร์ปเปอเรชั่น บจก. กรีนเทค เอ็มเอ็น บจก.

95/9-10 หมู่ 5 ต.แพรกษา
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280
Tel.............................0-2185-9018-20
Fax...................................0-2185-9021

โรงงาน 199/9 ม.1 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-3025-9
Fax...................................0-2385-3182

เอนเกรท (ประเทศไทย) บจก.

821 ซอยปุณวิถี 35 ถ.สุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel................................0-2332-2011-3
Fax...................................0-2332-2010

เคเอสบี เทคโนโลยี บจก.

409 กม. 9 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2730-4805
Fax...................................0-2759-7640

เอนเกรท อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ชีวิต และสิ่งแวดล้อม บจก.

90, 92, 94 ซ.อ่อนนุช 64
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2320-0294
Fax...................................0-2320-0293

821 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

Tel................................0-2332-2011-3
Fax...................................0-2332-2010

เอ็นพี ออร์คิด บจก.

40/7 หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel................................0-2517-8487-8
Fax...................................0-2517-8473

เอ็ม โมเดล หุ่นจำ�ลอง

36/29 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2580-2420
Fax...................................0-2580-0853

เอวีเอ อาร์ทิฟีเชียล ฟลาวเวอร์

8 ซอยนิมติ รใหม่ 24 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี บจก.

219/43 ถ.เพชรเกษม 81 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2812-9781-4
Fax...............................0-2812-9781-2

ซี เอ็น ไว บจก.

42/7 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 36
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2156-9756
Fax...................................02-532-2019

669 ซอยอ่อนนุช 39 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2720-6195-8
Fax...................................0-2720-6199

667/5 ซ.วชิรธรรมสาธิต 45
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2398-5607
Fax..........................................................-

เพนทะเคิล โพลูเทค บจก.

8/212 หมู่ 4 ถ.บางบัวทอง ต.บางรัก
พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2921-1137-8
Fax...................................0-2921-0227

มิตรสิ่งแวดล้อม บจก.

19 หมู่ 6 ซ.36 ถ.ลาดปลาเค้า แขวง
จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2940-4623
Fax...................................0-2940-4625

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

8/118 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.ลาดพร้าว
71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2542-4283
Fax..........................................................-

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

99/305 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2953-9881-4
Fax...................................0-2953-9885

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

26/56 อาคารพีทีไป ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2213-1011
Fax..........................................................-

วอรันเทค บจก.

321 ถ.อ่อนนุช 66 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2322-1813-5
Fax...................................0-2321-4949

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส

Tel................................0-2906-9561-3
Fax...................................0-2906-9564

โอเรียนตัลฟายน์อาร์ท บจก.

99/170 หมู่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3444-6268
Fax..........................................................-

324 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ
ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel....................................0-3471-3505
Fax..........................................................-

ท็อป โฮลซัม บจก.

www.ThailandPocketPages.com

234 หมู่ 2 ต.หนองผึง้ อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel.....................................0-5342-5116
Fax....................................0-5342-5118

1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2330-9300-1
Fax...................................0-2330-9302

ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อม

ซ.9 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
90120
Tel....................................0-7441-2560
Fax..........................................................-

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
ต.บางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2503-3333
Fax...............................0-2504-4826-8
122/4 ซ.เรวดี ถ.พระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel....................................0-2617-1531
Fax...................................0-2279-9720

สำ�นักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
หมู่ 4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190

Tel................................0-3885-1280-1
Fax..........................................................-

สำ�นักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

251 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
Tel....................................0-3938-9507
Fax..........................................................-

สำ�นักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

222 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3839-8268
Fax...................................0-3839-8269

สำ�นักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้าน
สวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-3828-4526-7
Fax..........................................................-

สำ�นักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
ถ.คู่สาย ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

Tel....................................0-3626-7987
Fax...................................0-3626-7031

สำ�นักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
126 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

Tel....................................0-3233-7310
Fax...................................0-3231-5044

สแตค คอนซัลติ้ง บจก.

14/3052 หมู่ 14 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2922-6573
Fax...................................0-2922-6573

อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร
1281 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี
76120

Tel..............................0-3250-8405-10
Fax...................................0-3250-8397
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ตลับลูกปืน

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริง่ บจก.

700/134 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2722-9002-3
Fax..........................................................-

แอดวานซ์ ไทย เทสติง้ บจก.

60 ซ.สุภาพงษ์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2172-7061-2
Fax...................................0-2320-4043

อินเตอร์เนชัน่ แนล เทสติง้ เซอร์วสิ
1213/388 ซ.94 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2559-2095
Fax...................................0-2559-2096

เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ บจก.

100/131 เดอะคอนเนค อัพ 3
ถ.รัตนาธิเบศร์ 17 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel..................................08-9774-7682
Fax...................................0-2156-9319

เคเคซี แบริง่ เซอร์วสิ บจก.
จำ�หน่ายตลับลูกปืน
Tel : 0-2752-8462
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ธนเสริม บจก.
จำ�หน่ายตลับลูกปืน
Tel : 0-2225-6352
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

วัฒนเดชเตียคุณเฮง บจก.
จำ�หน่ายตลับลูกปืน
Tel : 0-2215-2141-9
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เอ็นไวรอนเมนท์รเี สริชแอนด์เทคโนโลยี แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) บจก.

นีโอ แบริง่ ซัพพลาย บจก.

เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท

แบริง่ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. พี แอนด์ เอส ออโตซัพพลายส์ หจก.

25/114 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 1
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ แขวง
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
หลักสี่ กทม. 10210
10110
Tel................................0-2954-7745-6 Tel....................................0-2697-0000
Fax...................................0-2954-7747 Fax...................................0-2697-0001
184 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2805-6660-3
Fax..........................................................-

เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

77/11 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน 5
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2952-6305-9
Fax...................................0-2589-8355

ตลับลูกปืน
Bearings
เกรียงแบริง่ แอนด์ แมชชีนเนอรี่
455/6 ถ.ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

Tel................................0-2410-5614-6
Fax..........................................................-

เคีย่ นล้งอะไหล่ยนต์ หจก.

63, 65 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7424-3156
Fax...................................0-7423-8834

เค ซี แบริง่ บจก.

21/26-7, 66-7 ซ.อนุสรณ์ 2
ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2646-4071-4
Fax...................................0-2226-3298

เค บี เอ็ม พาร์ท ร้าน

455/6 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel................................0-2410-5614-6
Fax...............................0-2410-5586-7
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ชินปุ กรณ์ หจก.

1337-9 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel..............................0-2216-8329-30
Fax...................................0-2215-4549

แซด เอ ไอ บจก.

36/50 ซ.46 ถ.พระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2683-0481-2
Fax...................................0-2683-0480

1192/3 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel..............................0-2185-4445-50
Fax...............................0-2185-4451-2

พี เอส เค อินเตอร์เนชัน่ แนล แบริง่ ส์

481-3 ถ.มหาพฤฒาราม แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2267-1380-7
Fax...................................0-2266-8509

25/9-10 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

1291 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel................................0-2613-9060-7
Fax...................................0-2215-1457

Tel................................0-2639-6866-8
Fax...................................0-2234-2696

แบริง่ คอร์ปอเรชัน่ บจก.

305-307-309 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2860-9888
Fax...................................0-2860-9855

พี แอนด์ เอส รังสิต

200/18 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2998-9090-9
Fax...................................0-2532-2696

ซี เอ็น เอส แบริง่ บจก.

แบริง่ สเปเชียลลิส บจก.

โมชัน่ เพาเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซ็ส

ตลับลูกปืนวัฒนเดช

บางกอก อาร์แอนด์พี คอร์ปอเรชัน่

รุง้ จรัสแสง หจก.

279 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2726-3027-9
Fax...................................0-2726-3396
265-7 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2215-2141-9
Fax...................................0-2215-2150

ตัง้ เกียงง้วน กรุงเทพฯ หจก.

501 ถ.มหาจักร แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2223-2742-4
Fax...................................0-2225-3906

ธนเสริม บจก.

137 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำ�ราญราษฎร์
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2225-6352
Fax...................................0-2225-9165

นวพงษ์ ดิสทริบวิ ชัน่ (อมตะ) บจก.
118/5 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel..................................08-8612-7555
Fax...................................0-3805-7182

2 ซ.สะแกงาม 30 แยก 1 ถ.สะแก
งาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2840-0213
Fax...................................0-2840-0033
311/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120

Tel................................0-2211-7010-1
Fax...................................0-2211-7880

1/36 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150
Tel....................................0-3869-2277
Fax...................................0-3868-2659
2-4 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2877-1155
Fax..........................................................-

ปกรณ์แบริง่ หจก.

รุง่ แสงเอ็นจิเนียริง่ บจก.

พี พี ไอ เชียงใหม่แบริง่ บจก.

ริชแลนด์ แบริง่ บจก.

72/2-3 ถ.มหาจักร แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2226-2920-4
Fax...................................0-2225-5455
150 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

53/15-6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel..............................0-2464-0409-10
Fax...................................0-2463-3561
959/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

Tel....................................0-5324-4980
Fax...................................0-5324-8981

เพลนตี้ไอแลนด์ (ไทย) บจก.

Tel..............................0-2737-1519-24
Fax...................................0-2737-1525

วายเอสที ออโตเมชัน่

3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2291-9933
Fax...................................0-2291-2065

75/2 หมู่ 12 ถ.บางพลีใหญ่ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2316-8472-6
Fax...................................0-2753-0890
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ตลับลูกปืน - ตะแกรงเหล็กและลวดตาข่าย

เพจเจส

วัฒนเดชเตียคุนเฮง บจก.

265-7 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2215-2141-9
Fax...................................0-2215-2150

วรเมธ แบริง่

674 ถ.เจริญนคร 74 แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600

ตะแกรงเหล็กและลวดตาข่าย
Wire mesh
กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค บจก.

162 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2219-4777
Fax...................................0-2611-7576

Tel....................................0-2877-9253
Fax..........................................................-

สมิทธ์ แบริง่ บจก.

19/2 ถ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เกรตติ้ง คอมเพล็กซ์ บจก.
8 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel................................0-2662-6191-5
Fax...................................0-2662-4589

สยามคอมโพเน้นทส์ หจก.

8/112 หมู่ 5 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-3875-2605
Fax...................................0-3875-2606

เจ แอนด์ เอ สตีล บจก.

37/1 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel..................................08-7707-3138
Fax...................................0-2192-6637

เอ็มจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

48/56-58 หมู่ 8 ซ.กระทุ่มล้ม 12
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel................................0-2814-0871-2
Fax...................................0-2814-0836

แอล วี ออโตเมชั่น บจก.

51/287 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

Tel................................0-3484-9371-4
Fax...............................0-3484-8752-3

เจบีแอล โปรดักส์ (ประเทศไทย)
134/461 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2527-1073
Fax...................................0-2527-1074

140/23 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2315-5515
Fax...................................0-2315-5525

เอส เค เอฟ (ประเทศไทย)

72/70 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2296-9300
Fax...............................0-2294-6221-3

เอ็น เอ เอ รีจิน่า กรุ๊ป

25 ซ.3 แยก 13 ถ.โพธิ์แก้ว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

479/17-9 ตรอกสลักหิน ถ.พระราม
4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
12130
Tel.............................0-2613-9166-71
Fax...................................0-2215-8494

อคูสโตเมติก โซลูซันส์ บจก.

60/6 ซ.8 ถ.รามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

160-2 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม
10100
Tel....................................0-2221-1205
Fax...................................0-2224-4654

พิพัฒน์ ซัพพลายส์ บจก.

ท็อปไทยพานิช หจก.

พี คิงส์ แมททีเรียล บจก.

80/211-2 ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2416-3164
Fax...................................0-2416-3165
80/211-2 ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-3164
Fax...................................0-2416-3165

ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช บจก.
88/1 หมู่ 2 ต.หนองชาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel................................0-3816-1963-5
Fax...................................0-3816-1962

ไทยไวร์เม็ช บจก.

3 ซอยเทียนทะเล 15ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2892-0826-9
Fax...................................0-2892-0728

100/12 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2284-1588
Fax...................................0-2284-0250
2120/1-2 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2757-9213-6
Fax...................................0-2757-8934
559, 955 ม.9 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2186-3005-7
Fax...................................0-2186-3004

พี พี สตีล แอนด์ เคมิคอล บจก.

343/329 หมู่ 9 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10230
Tel................................0-2943-8693-4
Fax...................................0-2943-8695

พี เอส แมชชีนเวิร์ค บจก.

3 ถ.สวัสดิการ 2 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2444-1512-3
Fax...................................0-2809-8395

ชูสินคอนกรีต บจก.

ไทยออสนอร์ บจก.

ยัวร์ คอนเนค เมทัล เวิร์ค บจก.

ดี ดี แมททีเรียล บจก.

บิลเลี่ยนเมสอินดัสตรี้ บจก.

ร้าน วี ซี ซัพพลาย (2011)

Tel....................................0-2812-9580
Fax...................................0-2812-9585

174/41-4 ซอยวิภาวดี-รังสิต 78
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel.............................0-2533-6459-60
Fax...................................0-2996-7916

สนง ใหญ่ 36/27 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2910-1650
Fax...................................0-2403-3613

โรงงาน 519 ซ.63 ถ.รามคำ�แหง
31/560 หมู่ 1 ต.รังสิต
319 กม 3 ถ.รามอินทรา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10240
10220
Tel....................................0-2543-8199
Tel....................................0-2577-7061
Tel................................0-2970-9442-3
Fax...................................0-2543-8194
Fax...................................0-2577-7062
Fax...................................0-2551-1722
บางพูน โลหะกิจ
ยูไนเต็ดลวดตาข่าย โรงงาน
ซ่งกังพานิช
60 ม.2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน
52/20 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์
ผลิต-จำ�หน่าย ลวดตาข่าย ตะแกรง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
เหล็ก
จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2214-2262-3
Tel....................................0-2958-8351
Tel................................0-2964-7070-6
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax...................................0-2567-1780
Fax...................................0-2964-7079
289/9 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2186-8912-6
Fax...............................0-2186-8940-1

ตะแกรงลี้เงี๊ยบเส็ง

792-4 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2233-6105-9
Fax...............................0-2233-4430-1

ตะแกรงเหล็กทับหลังเหล็กแสงเช้า

37/1 ม.1 ถ.สนามบินน้ำ� ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2971-8086
Fax...................................0-2971-8087

ฮั่งเส็งฮวด หจก.

ท็อปไทยพานิช หจก.

48 ซอย 12 ถ.บางบอน 1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-2336
Fax...................................0-2899-4196

เมททอล ไวร์เมช (2012) บจก.

219/1276 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

Tel................................0-2183-5820-1
Fax..........................................................-

ไอ เอ็น บี เอ็นเตอร์ ไพรส์

ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย

ไทยเสรีเมทัลลิกซ์ บจก.

เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง บจก.

Tel....................................0-2990-8053
Fax..........................................................-

เอควิป บจก.

ทรัพย์สแตนเลส หจก.

Tel....................................0-2159-8117
Fax...................................0-2159-8118

ทรัพย์ประเสริฐโลหะการ บจก.
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1/4 ม.3 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel................................0-3859-2778-9
Fax...................................0-3859-2774

2/9 หมู่ 12 อาคารทศพลแลนด์ 4
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-8470-3
Fax...................................0-2361-8469

91 หมูบ่ า้ นคราประยูร ซ.ทวีวฒ
ั นากาญจนาภิเษก28 ถ.เลียบคลองทวีวฒ
ั นา
แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
Tel....................................0-2889-0655
Fax...................................0-2889-0669

บิลเลี่ยนเมสอินดัสตรี้ บจก.

450/3 ม.9 ถ.กบินทร์-นครราชสีมา
ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
25110
Tel................................0-3720-4285-7
Fax...................................0-3720-4288

บีพี โปรดักส์ บจก.

36/44 ม.2 ถ.ทวีวฒ
ั นา แขวงทวีวฒ
ั นา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2888-9912-3
Fax...................................0-2888-9914

ใบบัวตะแกรงเหล็ก

35/39 ม.2 ซ.สุคนธวิท 5
ถ.เศรษฐกิจ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุม่ แบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-1142-9897
Fax...................................0-3487-8694
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ตู้คอนเทนเนอร์ - ตู้เซฟ และตู้นิรภัย
ริช แมทคอนส์ บจก.

10 ซอย 7/1 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2918-5041
Fax...................................0-2918-5042

กิตติ คอนเทนเนอร์ บจก.

4/6 หมู่ 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2997-4600-1
Fax...................................0-2997-4846

รุง่ เรืองแมชชินเนอรีแ่ อนด์แทคโนโลยี เ บิก๊ บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก.
36/27 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2459-5808-9
Fax...................................0-2459-5809

ว วิโรจน์ลวดตาข่าย

232/10 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2810-4422
Fax...................................0-2420-0683

ผู้ผลิต ตู้คอนเทนเนอร์
Tel : 0-2415-0886
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

กูลจิวัฒน์ บจก.

57/16 หมู่ 1 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3879-6653
Fax...................................0-3879-6653

วรวัฒน์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ลวด คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย บจก.
3-3/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย
30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2726-2188-9
Fax...................................0-2726-2190

วศิน โลหะภัณฑ์ บจก.

88/12 ม.21 ซ.จงศิริ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2181-9729-30
Fax...................................0-2181-9731

วัฒนา เซลล์ ร้าน

26/178 ม.6 หมู่บ้านธนากร
ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2883-7641
Fax...................................0-2883-7645

39/178 ซ.สวัสดี ถ.นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel.................................08-1909-6665
Fax...................................0-2510-5157

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ออบหลวงคอนเทนเนอร์ ร้าน

ตามรภาคพิมพ์สัมผัสส์ หจก.

อิทธริช บจก.

ไทยคอนส์แอนด์บลิ ดิง้ เมนูแฟ็คเจอริง่

122 หมู่ 12 ถ.สันกำ�แพง สาย
ใหม่ ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง จ.
เชียงใหม่ 50130
Tel.................................08-1366-3377
Fax..........................................................161 ถ.เลียบคลองมอญ แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2360-6604
Fax...................................0-2360-6605

Tel....................................0-380-66481
Fax...................................0-380-66491

จี เอ็ม เซฟเวย์ บจก.

26/4 หมู่ 6 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก
ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7637-4718
Fax...................................0-7628-1283

227/3 ซ. 2 แยก 3 ถ.เย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2249-5388
Fax...................................0-2249-5199
120 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำ�.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel................................0-2815-2310-2
Fax...................................0-2425-8849

เอ็นพีเค คอนเทนเนอร์ บจก.

ไทยคาร์กลาส บจก.

ฮารุออฟฟิศคอนเทนเนอร์ บจก.

ไทยอินเตอร์สตีล

299/13 หมู่ 4 ถ.บางละมุง
ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-9236-3524
Fax..........................................................98/183 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บาง
เมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2138-0508
Fax...................................0-2138-0509

คอนเทนเนอร์ บจก.

212 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

เพจเจส

สาขามาบตาพุด 220,222 ถ.สุขมุ วิท 23
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21000
Tel.............................0-3869-1789-90
Fax...................................0-3869-1785
109 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2809-9815
Fax...................................0-2809-9228

บริพัตรเซฟแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์

180-2, 621-3 ถ.บริพัตร
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2222-8555
Fax...................................0-2225-4665

ตู้เซฟ และตู้นิรภัย
Safety box
กระจกไทยเจริญกิจ หจก.

บางกอกลักกี้เซฟ บจก.

27/67 ม.4 ซ.แสงเทียน ถ.เลียบคลอง 4
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2998-6100
Fax...................................0-2153-7009

101 ซอย 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2885-3070
Fax...................................0-2885-3069

วายแอลเอช เอ็กซแพนด์ เมททัล

ตู้คอนเทนเนอร์ ให้เช่า ภาคภูมิ

กุยเส็งเซฟแฟคทอรี่ บจก.

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.

วินฟีลด์ บจก.

บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก.

โกลเด้นเซฟ บจก.

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.

พี เอส เทรดดิ้ง กรุ๊ป บจก.

คิง อินดัสตรี้ บจก.

ประพาส เซฟ 1996 บจก.

ชับบ์ ไดเร็คท์ บจก.

พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล

107 หมู่ 7 ซอย 76 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2462-6483
Fax...................................0-2463-2227
81, 83 ซอยเย็นจิต ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2212-6266
Fax...................................0-2212-6267

ตู้คอนเทนเนอร์
Container

61/203 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.
บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-6313-1562
Fax..........................................................1007/7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-0886
Fax...................................0-2415-0887
168/700 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel..................................08-1881-9122
Fax...................................0-2001-6565

ฟอร์ทเทรสมารีน บจก.

58 ซ.สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2741-4092-7
Fax...................................0-2331-5255

รุ่งแสงกลอเรียส หจก.

101/21 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2420-3144
Fax...................................0-2420-3145

143 ถ.เวิ้งนครเกษม
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2221-2455
Fax...................................0-2622-6277
940,942-944/1 ถ.พระราม 4
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2234-2173
Fax...................................0-2236-5149
1/10 ม.5 ซ.สุเหร่าทางควาย
ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel................................0-2721-6166-7
Fax...................................0-2321-6285
1780 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2746-7657
Fax...................................0-2746-7658

ดีเฟอร์นิเมท บจก.

71/15 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2392-0102
Fax...............................0-2390-2072-6

วีทีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง บจก.
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275/2 หมู่ 12 ถ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

891/7-8 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120

Tel................................0-3876-8784-6
Fax...................................0-3876-8787

Tel................................0-2284-3994-6
Fax...................................0-2284-3997

9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354
9-9/4 ,24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354
46/94 หมู่ 10 ซอยสำ�นักสงฆ์
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2944-9770-1
Fax...................................0-2944-8497
2092 ม.10 ซ.แบริ่ง 6 ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2361-8191-2
Fax...................................0-2361-8193

ฟอร์จนู น่าเซฟแอนด์สตีลเฟอร์นเิ จอร์
3/9-10 ถ.เดโช แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel....................................0-2234-4640
Fax...................................0-2235-3396

มายต์ กลาส บจก.

1553/9 ถ.ลาดพร้าว 43
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2512-3515-9
Fax...................................0-2930-4109
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ตู้เซฟ และตู้นิรภัย - ตู้เย็น และตู้แช่เข็ง

เพจเจส

เมอราญา เรสซิเดนซ์ บจก.

9 ซอย 37 แยก 2-3 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2538-1400
Fax...................................0-2538-2163

แม็กซ์เทค คอร์ปอเรชั่น บจก.

72/516 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แอลพีอาร์-กระจกรถยนต์ ลำ�ลูกกา เจ้าพระยาเครื่องเย็น บจก.
สนง ใหญ่ 11/12-13 ม. 9 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12130
Tel.................................09-6956-5641
Fax...................................0-2900-6453

โอตานี่เซฟ บจก.

457/1 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

Tel....................................0-2961-3501
Fax...................................0-2582-3400

แมกเนทสตีล

298/6-7 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

Tel................................0-2621-6976-8
Fax...................................0-2225-7058

โฮเท็ลเทคโนโลยี่ซัพพลายส์

605/30 ซอยลาดพร้าว 87
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2936-6088-9
Fax...................................0-2538-9173

Tel....................................0-2282-1282
Fax...................................0-2282-3297

แมเจสติคสวีทส์ โรงแรม

724/2-3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel................................0-2476-5118-9
Fax...................................0-2468-0190

ชลบุรี เอส พี มาร์ท บจก.

61/10 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-6142
Fax...................................0-3827-2479

เชี่ยวชาญ อินเตอร์ คูล บจก.
3 หมู่ 4 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel................................0-2987-9771-2
Fax...................................0-2987-9770

เทอร์มีเดซ บจก.

245 ม.9 ซ.ประชาพัฒนา ถ.หลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel................................0-2738-0705-6
Fax...................................0-2738-0922

เทอร์ โมคูลซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

130,132,134,136 ซ.33 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2874-0463-4
Fax...................................0-2874-0844

ไทยประดิษฐ์คูลลิ่งมาร์ท บจก.
46-7 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel....................................0-3844-6416
Fax...................................0-3844-6417

ไชยวัฒน์ แอร์

ไทยรีฟริเจอเรชั่นคอมโพเน้นท์

กล้วยน้ำ�ไทเครื่องเย็น

ซันเด้น (ประเทศไทย) บจก.

ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ลัคกี้เซฟ สตีลเฟอร์นิเจอร์ บจก.

กลอรี่ แอดวานซ์ บจก.

ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย)

ธนวรรณ เครื่องเย็น หจก.

ศรีราชา มงคลชัย บจก.

กิจเจริญ

ซันอุย เคลี่คูล บจก.

นวเครื่องเย็นและสแตนเลส หจก.

110-110/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110

ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง
Refrigerator and freezer

Tel.............................0-2656-8206-20
Fax...................................0-2656-8201

ร่มโพธิ์ทอง เฟอร์นิเจอร์ หจก.

330/5 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

3777/1 ถ.พระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2712-0517
Fax...................................0-2712-0517

Tel................................0-2266-9784-5
Fax...................................0-2238-4610
79/2 ม.20 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อำ�.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2752-3864-7
Fax...................................0-2750-5888
95/4 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

88 ซ.กาญจนาภิเษก 8 ถ.รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2949-9783
Fax...................................0-2949-9771
1313 ซ.อ่อนนุช 23/1 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2311-7552
Fax...................................0-2331-7502

Tel.............................0-3832-3738-40
Fax...................................0-3877-0101

ศรีรงุ่ เรืองเซฟแอนด์สตีลเฟอร์นเิ จอร์

29/111 ซอย 16 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2539-5102
Fax...................................0-2539-7770

สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์

52,54,56,58,60 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel.................................08-1845-0141
Fax...................................0-2919-2400

สยามสตีลเฟอร์นิเจอร์ หจก.

222,224,226 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2748-2412-6
Fax...............................0-2748-2410-1

สินไทย กระจกรถยนต์ (1997)

1462 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250

กุลธร บจก.

410 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2322-6941-4
Fax...................................0-2322-6945

กู๊ดดี้อิควิปเมนท์แอนด์เซอร์วิส

73 ซ.อินทามระ 22 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2690-8291-4
Fax...................................0-2690-8290

คลีนิค แอร์ ตู้เย็น หจก.

35/3 ซ.ศรีบำ�เพ็ญ ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2287-1653
Fax...................................0-2672-9359

เครื่องเย็นเสตนเลส แปดริ้ว บจก.

1406 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel................................0-3851-4224-5
Fax...................................0-3851-2888

Tel................................0-2322-2683-5
Fax...................................0-2722-9870

เอฟ บี (ประเทศไทย) บจก.

75 ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel.............................0-2390-2445-54
Fax...................................0-2381-1197

เจ ดี เจ เครื่องเย็น หจก.
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263,265 ถ.ประชาธิปก
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2437-1239
Fax...................................0-2437-9301

2 ซอย 24 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10250
Tel....................................0-2369-2285
Fax...................................0-2369-2285
1/11-2 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel................................0-3533-0030-6
Fax...................................0-3533-0037
สนง รังสิต 30/9 ถ.พหลโยธิน
ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel.............................0-2516-1565-70
Fax...................................0-2516-8800
41/73 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel....................................0-2510-8871
Fax...................................0-2509-4887

เดอะ คูล กรุ๊ป บจก.

88/88 กม 26 ม.7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2181-8888
Fax...................................0-2181-8118

เดอะ ฟรีซเซอร์ แอดวานซ์ บจก.

19/259 ซอย 60 ถ.วิภาวดี รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2561-2998
Fax...................................0-2561-4280

ตากสินแอร์แอนด์พาร์ท บจก.

268,270,272 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel................................0-2465-7071-3
Fax...................................0-2472-1138

โตดี โฟรเซ่น ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น

8/15 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3861-4545
Fax...................................0-3861-4550

ทีจีเวนดิ้งแอนด์ โชว์เคสอินดัสทรีส์
8 ซอย 100 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel................................0-2453-0512-4
Fax...................................0-2453-0515

272 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.4
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2710-6515-7
Fax...................................0-2324-0554
14-6 ซ.วัดโสมนัส ถ.พะเนียง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2281-5767-8
Fax...................................0-2281-6486
117 หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel................................0-3533-5778-9
Fax...................................0-3533-5982
110/20-1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2972-5408
Fax...................................0-2521-2926

โปร-เซฟ เซอร์วิสมาร์ท กรุ๊ป บจก.
89/487 หมู่ 9 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel.................................08-1642-4074
Fax...................................0-2832-6690

พรประเสริฐเซอร์วสิ แอนด์ซพั พลาย
3/33 หมู่ 3 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2969-2233
Fax...................................0-2969-2232

พัฒนาอินเตอร์คูล บจก.

26/12 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2908-1611-3
Fax...................................0-2908-1614

พี เอส เครื่องเย็น และบริการ

369/38 ม.8 ซ.มังกร-นาคดี ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง-สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1645-3016
Fax...................................0-2759-4508

พีเค คูลลิ่ง เซอร์วิส

20/4 ม.2 ถ.ริมน้ำ� ต.จันทนิมิต
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3932-1804
Fax...................................0-3932-1804
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ตู้เย็น และตู้แช่เข็ง - เต็นท์ผ้าใบ
โพเซ็น

85/18-20 ซอย 93 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2542-0391
Fax...................................0-2542-0499

ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ บจก.

60/94 หมู่ 3 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel................................0-3802-0114-5
Fax...................................0-3802-0113

มิตรเจริญเครื่องเย็น

555/10-1 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-0845
Fax...................................0-2294-8156

เม้งอุตสาหกรรม หจก.

206/135 ซ.34 ถ.เพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
Tel....................................0-2467-1718
Fax...................................0-2467-1736

แม็กซี่คูล เทคโนโลยี บจก.

949/1 กม 29 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel................................0-2170-6546-7
Fax...................................0-2705-6162

รังสิตโปรเฟสชั่นแนลแอพไพร

53,55 ซอยรังสิต-นครนายก 27
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2996-2571-3
Fax...................................0-2996-2578

ลัคกี้สตาร์ยูนิเวอร์แซล บจก.
204/5 หมู่ 2 ต.หนองบอนแดง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel................................0-3819-2643-4
Fax...................................0-3819-2645

วิริยะ เครื่องเย็น

53/53 ม.5 ซ.17 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2747-1330
Fax...................................0-2747-1331

วี เจ คูล สเตนเลส บจก.

3/64 ซอย 90 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2815-7713
Fax...................................0-2463-3146

สหคนเฮง กรุ๊ป พัทยา

475/9 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3872-6176
Fax...................................0-3822-2494

สหวิศวเครื่องเย็น

597/146 ซ.ประดู่ 1 ถ.พระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2289-3129
Fax...................................0-2689-8586

สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

206/135 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2467-2192
Fax...................................0-2467-1736
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เสือเมือง เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

19/275 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2561-2756
Fax...................................0-2561-2756

แสงชัย พรีซิชั่น บจก.

13/8 หมู่ 3 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Tel................................0-3424-6498-9
Fax...................................0-3424-6497

แสงสยาม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เอส พี เครื่องเย็น หจก.

สนง 2433 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2311-4557
Fax...................................0-2332-2819

เอสเอ็นอาร์ คูลลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง
508 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2396-0012
Fax...................................0-2696-1434

122/48-50 ซ.พร้อมพงศ์ ถ.เอกชัยเอไอ พลัส บจก.
บางบอน 66/7 แขวงบางบอน
33/25-6 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง
เขตบางบอน กทม. 10150
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Tel................................0-2898-7937-8
10130
Fax...................................0-2898-7933
Tel................................0-2739-7600-4
Fax...................................0-2739-7605

อนันท์ศิริเครื่องเย็น

400 ซ.71 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2382-0333
Fax...................................0-2392-2371

อาปาเช่ เดลี่ฟู้ด บจก.

ไอเออาร์พี เอเชีย บจก.

222/2 ม.2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2871-8367-8
Fax...................................0-2871-8369

124/60 ซอยเรวดี 22 ถ.ติวานนท์
ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ บจก.
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
1/65 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จ.นนทบุรี 11000
ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย
Tel....................................0-2951-5037
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Fax...................................0-2951-4717
Tel.............................0-3533-0819-29
Fax...............................0-3533-0836-8
อาร์ โก้ แกมโก้ บจก.
322 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2744-9235-7
Fax...................................0-2744-7452

อินทนนท์ เครื่องเย็น

99/5-6 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2888-3938
Fax...................................0-2215-7243

อุเทน เครื่องเย็น บจก.

เต็นท์ผ้าใบ
Canvas Tents

ก จินตนารังสิตเต๊นท์เช่าผ้าใบกันสาด ใจสุวรรณ เต็นท์ผ้าใบ หจก.
265/28-9 หมู่ 2 ถ.ตลาดรังสิต
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2531-0811
Fax...................................0-2567-4287

298 ซ.สะแกงาม 36 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-5657
Fax...................................0-2897-1611

275 ซอย 5 ถ.หลานหลวง
กรุงเทพ ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
287 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด
กทม. 10100
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Tel.............................0-2281-1376-80
10290
Fax...................................0-2628-0204
Tel....................................0-2464-0842
Fax...................................0-2463-3178
เอ เอ็น มาร์ท
67/60 ม.3 ถ.สาย 36 ต.เชิงเนิน
กรุงเทพแคนวาส บจก.
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
1317 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
Tel.................................08-1523-9702
กทม. 10600
Fax...................................0-3861-4220
Tel................................0-2864-0521-3
เอ เอส เทรดดิ้ง สะพานใหม่ บจก. Fax...................................0-2412-0996
67/28-29 ถ.พหลโยธิน
กฤษดา ผ้าใบ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
1432/9 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
10220
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2972-4197-8
Fax...................................0-2972-4196
Tel....................................0-2285-2604
Fax...................................0-2285-2680
เอ็น อาร์ จี บจก.
700/87 อาคารรีเจนท์ศรีนครินทร์กิจเจริญผ้าใบ บจก.
ทาวเวอร์ ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์
667 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
10250
Tel....................................0-2722-7090
Tel....................................0-3844-6110
Fax...................................0-2722-7091
Fax...................................0-3844-6110

ชัยอัลลอยผ้าใบอลูมิเนียม หจก.

เอราวัณเครื่องเย็นสแตนเลส

ทวีวัฒน์ผ้าใบ-อลูมิเนียม บจก.

445/48-9 ถ.เพชรเกษม 51
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2413-4770
Fax...................................0-2455-3259

เกล้าเต๊นท์ผ้าใบ

120/196 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-1560-9691
Fax...................................0-2752-4288

38 ซ.รร คลองลำ�เจียก ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
Tel....................................0-2508-0484
Fax...................................0-2508-0501

ดีซีจี ผ้าใบ

70/133 หมู่ 5 ซอย 12 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2003-4122
Fax...................................0-2002-9357

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290

ต ไทยเสรีผ้าใบ หจก.

2843, 2837 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2722-4978-9
Fax...................................0-2722-0106
191 ซอยอ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2742-1100
Fax...................................0-2742-2706

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เต๊นท์ผ้าใบ - เตาอบ และเตาเผาอุตสาหกรรม

เพจเจส

ทีแอนด์ซี เต็นท์และผ้าใบ หจก.

188/45 ม.7 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel.................................08-2899-5369
Fax...................................0-2408-5093

ไทย ไทโย เต็นท์ บจก.

869 อาคารวิลเลจเซ็นเตอร์
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2719-9919
Fax...................................0-2314-6292

ไทยทำ�ดี บจก.

17/2 ซ.30 แยก 2 ถ.สะแกงาม
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-9830
Fax...................................0-2451-6851

ประชาอุทิศแคนวาส บจก.

245/1 ซ.ประชาอุทิศ 90
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2461-5725-6
Fax...................................0-2461-5727

ประมูล การผ้าใบ

253 ม.8 ถ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

เปี๊ยกเต๊นท์ผ้าใบ บจก.

1079 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2738-2090-4
Fax...................................0-2738-2095

180/2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

142 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2751-7673
Fax...................................0-2751-7672

เปีย๊ กเต็นท์ผา้ ใบให้เช่าและจำ�หน่าย ยงฟ้า ดาวคะนอง ผ้าใบ
125 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240

1001 ถ.ตากสิน แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel................................0-2184-7771-4
Fax...................................0-2184-7778

Tel................................0-2877-6561-3
Fax...................................0-2468-6220

ผ้าใบดวงธรรม

1774-6 ซอยอ่อนนุช 48 ถ.สุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2322-9295-7
Fax...................................0-2322-9298

พัฒน์ภูมิชัย บจก.

525 หมู่ 5 ถ.บางปูใหม่ ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2707-6800
Fax...................................0-2707-6780

พี เจ เท็ม

29/22 หมู่ 2 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2569-6380
Fax...................................0-2569-6380

Tel.................................08-1260-0289
Fax...................................0-3446-0779

ปากน้ำ�ผ้าใบ

เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์

ม รุ่งเจริญกันสาด

Tel................................0-2701-6663-4
Fax...................................0-2701-6665

www.ThailandPocketPages.com

426 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel.................................08-3979-4994
Fax...................................0-2192-0767

ยงฟ้า ห้าง

1312-4 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2225-6530-1
Fax...................................0-2225-6605

ยานนาวาผ้าใบ หจก.

1666/2 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2211-2570
Fax...................................0-2211-4649

รุ่งเจริญศิลป์ ดีไซด์

53/12-13 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2812-3147
Fax...................................0-2812-2440

ลั๊กกี้เพนท์ หจก.

888/8 ม.9 ซ.แบริง่ 64/1 ถ.สุขมุ วิท 107
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2175-6100-2
Fax...................................0-2175-6132

วี เค ไฮควอลิตี้ บจก.

440/12-3 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-9982
Fax...................................0-2427-6071

ศรีชัยภัณฑ์

50/15 ม.3 ถ.สามแยกอ่างศิลา
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3838-1771
Fax...................................0-3838-7845

ศรีราชาเจริญศิลป์ หจก.

133/11-12 ซ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3831-1855
Fax...................................0-3832-1103

ศรีสวัสดิก์ ารผ้าใบ บจก.
จำ�หน่าย-เช่า เต็นท์ ผ้าใบ
Tel : 0-3898-1246
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 114
ห้างเสริมกิจ
บริการให้เช่า เต็นท์
Tel : 0-2552-7744
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 114

เตาอบและเตาเผา
อุตสาหกรรม
Ovens and furnaces
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เตาอบ และเตาเผาอุตสาหกรรม - ถังบรรจุ
คิงพาร์ท คอมบัสชั่น บจก.

9/120 ถ.พระราม 2 ซอย 74
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2405-7900
Fax...................................0-2405-7901

เจนเนอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง หจก.
56/190 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel................................0-2199-1044-5
Fax...................................0-2199-1045

ซิตี้ ไลอ้อนสตีม บจก.

15 ซอยพุทธบูชา 11 ถ.บางมด
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2427-5441
Fax...................................0-2427-5441

ทีมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

517 ซอยรามอินทรา 5 แยก 43
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2900-5524
Fax...................................0-2552-5166

โปรเกรสอีเล็คโทรนิค หจก.
ผู้ผลิต ตู้อบ เตาเผา เตาหลอม
Tel : 0-2521-2109
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 115

โรจนไพศาล จักรกล บจก.

379 ม.2 ซ.อุ่นอารี ถ.สุขุมวิท
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2702-1359
Fax...................................0-2751-3641

ศรีราชา ไฟบริค บจก.

521/5 ม.3 ซ.ศรีราชา-หนองค้อ 26
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel....................................0-3829-6583
Fax...................................0-3829-6585

สหเศรษฐภัณฑ์ (1978) บจก.

77/71-3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2811-9030-4
Fax...................................0-2431-2989

สินเกียรติ์ อินเตอร์ โปรดัก บจก.

95-97 ถ.เจริญกรุงซอย 10
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel................................0-2225-9014-5
Fax...................................0-2226-3674

เอ็น ที เอ็น บจก.

19 ถ.เสรี 8 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2300-6264-5
Fax...................................0-2300-6239

เอ็น ที เอ็น บจก.

19 ถ.เสรี 8 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2300-6264-5
Fax...................................0-2300-6239

โกร วิน โฮม บจก.

1199/1 ซอยลาดกระบัง 5/3
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2326-6838
Fax...................................0-2326-6839

คิทโซ่ บจก.

260 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กทม. 10320
Tel................................0-2274-0445-7
Fax...................................0-2274-0310

เค ที มาสเตอร์แวร์ บจก.

36 ถ.เลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2426-7632-3
Fax...................................0-2873-8941

แคทลียา เฟอร์นิเจอร์

469/18-21 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2756-9744
Fax...................................0-2756-9744

แคทลียา ร้าน

96/142 ตลาดปีนังคลองเตย
ถ.พระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2671-3694
Fax...................................0-2249-8967

จรูญไหมไทย หจก.

566/120 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2682-1975-6
Fax...................................0-2294-5827

จันทร์เฟอร์นิเจอร์ ร้าน

1099/14-9 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2754-0652
Fax...................................0-2394-4848
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นพเก้าออฟฟิต

1179 ซ.เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2801-6831
Fax...............................0-2801-7598-9

ฐิติโชติ ซัพพลาย บจก.

508/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2553-2680
Fax...................................0-2553-2681

ที่นอนดาร์ลิ่ง บจก.

552 ถ.สามวา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2906-2430-3
Fax...................................0-2906-2511

ที่นอนวัชรพล

126/113-114 ซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2945-5157
Fax...................................0-2945-5662
205/90-1 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2954-1721
Fax...................................0-2589-7834

เพจเจส

พรพรหม พันธุ์พสุธา บจก.

212/15 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140

643 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพาน
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Tel....................................0-3720-8543
Fax...................................0-3720-8345

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

16 ซอย 51 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2538-8201
Fax...................................0-2998-3701

บลูมมิง กราวน์ บจก.

สนง ใหญ่ 118 ถ.เจริญนคร 65
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2877-6445
Fax...................................0-2877-7450

Tel....................................0-2932-4463
Fax...................................0-2932-4463

พี เอ็น เอส แอล คอนสตรัคชั่น

874 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-1459-2926
Fax...................................0-2942-0497

วันชัยรวมช่าง2518รับเหมาเทพืน้ ถ.

99/180 ม.7 ถ.คลองพระอุดม
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel.................................08-1854-5001
Fax..........................................................-

บอมเบย์ พลาสติก หจก.

366 ซอยอนุวงศ์ ถ.จักรวรรดิ์ แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2226-2750-2
Fax...................................0-2225-1671

บ่อวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

ถังบรรจุ
Bucket
สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มหาชน)

331/3 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3810-9299
Fax...................................0-3810-9298

ปลาทองเฟอร์นิเจอร์

232/16-8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2385-7718
Fax...................................0-2385-7718

พลาย แอนด์ โพเอ็ม บจก.

370/129 ถ.สุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10260
Tel....................................0-2332-9817
Fax...................................0-2311-7088

แซนต้า แมทเทรส บจก.

ไทยอุดม เฟอร์นิเจอร์

เตียงนอน และเครื่องนอน
Bedding

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

92 ม.7 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel.............................0-2895-4139-54
Fax...................................0-2895-4158

ครัยโอเทค บจก.

60/12 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2901-3701
Fax...................................0-2901-3705

คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) บจก.

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326

ครัยโอเทค จำ�กัด

60/12 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ถนนและถมดิน
Road and Fill dirt

Tel....................................0-2901-3701
Fax...................................0-2901-3705

โชคชัยเจริญทรัพย์ กรุ๊ป บจก.

200/67 ซอยนวลจันทร์ 9
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2946-3188-9
Fax..........................................................-

เซฟ ไฟเบอร์กลาสแทงค์ เอ็นจิเนียริง่
106/117 หมู่ 10 ต.บางกร่าง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2312-0888
Fax...................................0-2312-0889

โชคถาวร 2534 ห้างหุ้นส่วนบจก.

ไฟเบอร์เทค จำ�กัด

ติณณิตา เฮ้าส์ บจก.

ถังไฟเบอร์กลาส-เจนคอนเอ็นจิเนียริง่

149 หมู่ 6 ถ.วาริน-กันทรลักษ์
ต.แสนสุข อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
Tel.................................08-5772-5454
Fax...................................0-4595-0599
63 หมู่ 6 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
70160
Tel.................................08-1627-9091
Fax..........................................................-

ท่าทรายมนสิชา บจก.

150 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
Tel.................................08-1537-3427
Fax...................................0-7652-6095

5 หมู่ 1 ซอยอ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท
77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel....................................0-2444-5145
Fax...................................0-2444-5121
59/1 ม.12 ซ.มิตรภาพ ถ.บางนาตราด กม 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-0888
Fax...................................0-2312-0889

ไทเกอร์ แพค ลังพลาสติก

70/122 หมู่ 5 ซอยเพชรเกษม 42
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2869-8675-6
Fax...................................0-2869-8677

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย - ถุงพลาสติก และถุงโปร่งใส

เพจเจส

พี อี ซี (ประเทศไทย) บจก.

7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 30
แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2328-1561
Fax...................................0-2328-1562

ไฟเบอร์เทค บจก.

5 หมู่ 1 ซอยอ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท
77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel....................................0-2721-0730
Fax..........................................................-

สุรินทร์ พลาส

73/13 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
สุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000

ไบโอมีเดีย แอนด์ วอเตอร์ ซิสเท็ม เอส เจ เวิร์ค มาเก็ตติ้ง โปรดักส์

567/74 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

84/10 หมู่ 10 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2757-7506
Fax...................................0-2757-7769

Tel....................................0-3729-7127
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2571-4258
Fax...................................0-2571-4259

1661 ซ.เพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160

126/22 ม.5 ถ.ควนดินแดง ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel................................0-2444-3293-4
Fax...................................0-2444-0485

Tel....................................0-7652-8612
Fax...................................0-7652-8612

ปิรามิดคอนสตรัคชั่น บจก.

99/167-9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2954-3341-2
Fax...............................0-2580-2356-7
55/233 ม. 7 หมู่บ้านเมืองเอก 6
ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel..............................0-2997-7359-62
Fax...................................0-2997-7363

พิบูลบุญทรัพย์ บจก.

11/21-2 ม.5 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2995-5758-9
Fax..........................................................-

โพลีพลาสติก

99/2 ม.6 ถ.บ้านดงสระพัง
ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
41000
Tel..................................08-1544-4264
Fax..........................................................-

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย
Wastewater treatment tank
ขอนแก่นโพลีพลาสติกถังเก็บน้ำ�

555 ม.21 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ไฟเบอร์เทค บจก.

โรงงาน 36 ม.15 ซ.ลาดกระบัง 30/1
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2181-2277
Fax...................................0-2181-2281

Tel..................................08-1544-4264
Fax...................................0-4342-4022

จำ�รูญแมชชินเนอรี่

2587 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110

ร้าน เค ซี ซัพพราย

171/89 ซ.39 แยก 1-1 ถ.พุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2428-9087
Fax...................................0-2428-9088

Tel....................................0-2258-1199
Fax...................................0-2259-5579

เซาท์เทอร์นอาควาซีสเต็มส์ บจก.
54/3 ถ.สุนทรวิถี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รุ่งศุภกิจ บจก.

43 ซอยนาคนิวาส 25 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2530-0677
Fax...................................0-2530-1466

Tel................................0-7442-5568-9
Fax...................................0-7442-5569

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย-จิตต์ ไฟเบอร์กลาส รุ่งศุภกิจ บจก.

44 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

222 ม.8 ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัย-ตาก
ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
Tel................................0-2159-0597-8
Fax..........................................................-

ธนูสิงห์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

181 ม.1 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110

Tel....................................0-2995-2225
Fax..........................................................-

วอเตอร์ ทรีท บจก.

90/171 ม.1 ซ.56 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2106-3555
Fax...................................0-2106-2555

Tel....................................0-3729-7127
Fax..........................................................-

ธิติวอเตอร์

222 ม.8 ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัยตาก ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
Tel....................................0-5500-0228
Fax...................................0-5500-0228

อาควานิชิฮาร่าคอร์ปอเรชั่น บจก.

www.ThailandPocketPages.com

99/167-9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel................................0-2954-3341-8
Fax...............................0-2580-2356-7

566/113-5 ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2633-3034-7
Fax...................................0-2234-6159

แพลตตินั่ม โปร พลาสติก บจก.

99/11 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
Tel....................................0-2001-8888
Fax...................................0-2001-8999

แอดวานซ์โซลูชน่ั ทีมถังบำ�บัดน้�ำ เสีย ไฟเบอร์เทค บจก.
335/26 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2967-0688-9
Fax...................................0-2967-0690

พราวเอเซีย บจก.

Tel..................................06-2442-4945
Fax...................................0-4304-3346

แอลซีสตีลดรัมแฟคเตอรี่

81/9 ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

ปาจรียแ์ ท้งค์น�ำ้ ปัม๊ น้�ำ ,ถังบำ�บัดน้�ำ เสีย เอสคอร์ บจก.

Tel....................................0-4451-8868
Fax..........................................................-

ออลแพค (ไทยแลนด์) บจก.

181 ม.1 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110

น่ำ�แซ เทรดดิ้ง (2012) บจก.

5 หมู่ 1 ซอยอ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท
77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel....................................0-2721-0730
Fax..........................................................-

รวมเศษชลบุรี 83 บจก.

ถังอุตสาหกรรม
Industrial tank

42/3 ม.5 ถ.ทางด่วนพิเศษหมายเลข 7
(Motor Way) ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel..................................08-1550-3565
Fax...................................0-3826-3239

3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก. อะโกลว (ประเทศไทย) บจก.
15/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

59/8 ม.6 ถ.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

Tel................................0-3426-1753-4
Fax...................................0-3426-1688

กระบี่ออกซิเจน อ๊อกซิเทค

369 ม.3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
81140
Tel..................................08-1935-8429
Fax...................................0-7568-9843

แอลซีสตีลดรัมแฟคเตอรี่

84/10 ม.10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2757-7506
Fax...................................0-2757-7769

กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค
36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2415-1660
Fax...................................0-2416-8208

คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) บจก.

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326

เคพี สหภัณฑ์สินคณา

79/725 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3839-3981
Fax...................................0-3839-4070

เจ แอนด์ เอ็น ไฟเบอร์กลาส

9/8 ม.1 ถ.ชัยมงคล ต.ชัยมงคล
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3488-1332
Fax...................................0-3488-1334

ถุงพลาสติกและถุงโปร่งใส
Plastic bag
กระดาษชำ�ระ ถุงขยะ ภูเก็ต

59/130 ม.4 ถ.กระทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120
Tel.................................08-4626-3123
Fax...................................0-7632-1468

กรุงเทพถุงกระดาษ จำ�กัด

38,36,30 ซ.43 แยก 43 ถ.จันทน์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2211-6054
Fax..........................................................-

ขายถุงพลาสติกภูเก็ต สินนาคา
97/151 ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel.................................09-5429-5229
Fax..........................................................-

ถังไฟเบอร์กลาส-เจนคอนเอ็นจิเนียริง่ ครัวถุงเงินถุงทอง ร้าน
59/1 ม.12 ซ.มิตรภาพ ถ.บางนาตราด กม 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-0888
Fax...................................0-2312-0889

ไทเกอร์ แพค ลังพลาสติก

70/122 ม.5 ซ.เพชรเกษม 42
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2869-8675-6
Fax...................................0-2869-8677

ข1-85/100-1 ถ.ชัยพันธ์ ต.นครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
Tel.................................08-6154-4732
Fax..........................................................-

ดี-77 ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

189/2-3 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3487-2707
Fax...................................0-3487-2707
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ถุงพลาสติก และถุงโปร่งใส - ถุงมือ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย

42/174 ม.5 ซ.ศรีเสถียรนิเวศน์
ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2429-0354-7
Fax...................................0-2429-0358

เพจเจส

ถุงมือยาง-ชิคาโก้อนิ เตอร์เนชัน่ แนล
149 ซ.ลาดพร้าววังหิน 68
ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8127
Fax..........................................................-

ถุงมือราชา บจก.

222/19-20 ซอยสุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2258-3332
Fax...................................0-2663-2102

ถุงมือ
Glove
42 เนเจอรัลรับเบอร์ บจก.

ธงทอง ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนบจก.

42 ม. 1 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
Tel..................................08-1761-5180
Fax..........................................................-

ต้าถุง (ประเทศไทย) จำ�กัด

ทองถุง จำ�กัด

กรีน (1994) บจก.

ถุงเงิน ร้าน

พีแอลถุงซิปพลาสติก จำ�กัด

ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป (2005)

700/50 กม 57 ม.6 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3821-3080-5
Fax...................................0-3821-3079
121 จตุจักรพลาซ่า บี ซอย 2
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-1810-1961
Fax..........................................................-

ถุงเงิน ห้างทอง

98 ต.หัวรอ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3525-2744
Fax..........................................................-

ถุงเงิน อาหาร ร้าน

7/5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 345
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel.................................08-7111-1519
Fax..........................................................-

ถุงทอง ร้าน

1139 ตลาดท่าเรือคลองเตย
ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2249-2212
Fax..........................................................-

ถุงทองบริการ

8/1 ม.8 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel..................................08-6300-9741
Fax.....................................0-3420-365

ถุงทองพลาสติกการพิมพ์ จำ�กัด
156/37 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2706-4656
Fax..........................................................-

186/61 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเ์ สด็จ
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
80000
Tel................................0-7531-6257-8
Fax...................................0-7531-6259
955/9 ม.14 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel................................0-5687-2345-6
Fax...................................0-5687-2347

แฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษ เบิ้น

123 หมู่ 5 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำ�พูน
51180
Tel.................................09-0670-8979
Fax...................................0-5350-1436

รสโบราณ กาแฟถุงกระดาษ

22/468 ม.6 ซ.วัฒนา ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-5953
Fax..........................................................-

วิสันต์ถุงซิป พลาสติก จำ�กัด

177 ซอยเพชรเกษม 22/1
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10270
Tel................................0-2457-8460-1
Fax...................................0-2868-5503

สวัสดี พลาสติก (ประทเศไทย) บจก.
ผลิต-จำ�หน่ายถุงพลาสติก
Tel : 0-2888-4664
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

สหถุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด

ถุงผ้าลดโลกร้อน

อมรชัยถุงซิป จำ�กัด
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แมททีเรียล แอนด์ คอนซูม

3/8 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

7/469 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000

Tel....................................0-3875-2134
Fax...................................0-3875-2155

จันทร์ประไพภัทร อินดัสตรี

198,200 ซ.อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2311-3972
Fax...................................0-2311-5958

จิรกิตติ์เทรดดิ้ง โรงงานทอถุงมือ

164/28-35 ซ.26 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel.............................0-2463-3519-21
Fax...................................0-2428-6076

จี กู๊ด บจก.

Tel....................................0-3801-6569
Fax...................................0-3802-0493

โรงงาน ถุงมือ ยูไอพี

390/22 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-4662
Fax...................................0-2753-4626

ลาวีนีล (ประเทศไทย) บจก.

82 ซ.ลาซาล 11 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2749-1556
Fax...................................0-2744-4043

วีระรุ่งเจริญ ห้างหุ้นส่วนบจก.

120/316 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

88/8 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

Tel....................................0-2911-6330
Fax...................................0-2911-6310

ถุงมือการ์ โต้ ห้างหุ้นส่วนบจก.

Tel....................................0-3820-6670
Fax...................................0-3820-6677

ศรีราชาถุงมือหนัง บจก.

47 ซอยบางบอน 17 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

153/94 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

Tel....................................0-2415-4684
Fax...................................0-2899-3161

Tel....................................0-3832-6174
Fax...................................0-3831-0904

Tel....................................0-7454-1909
Fax...................................0-7454-1512

หินถุงลุงสิทธิ์

161/1 อาคารบางกอกเฮ้าส์ซิ่ง
ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel..................................08-5938-3013
Fax..........................................................-

ไฟร์กร๊ปุ บจก.
ผู้ผลิต-จำ�หน่ายถุงมือ
Tel : 0-2266-9237
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

850 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

ถุงทองพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

112/9 ม.6 ถ.บางจาก ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel................................0-2464-1601-2
Fax..........................................................-

59/352-3 ถ.รามคำ�แหง 140
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2728-0560-3
Fax...................................0-2728-0564

94/91 หมู่ 11 หมู่บ้านสิวารัตน์ 9
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel.................................09-5919-2356
Fax...................................0-2194-8796

ตลาดต้นไม้คลองหลวง คลอง4
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel..................................08-6383-6395
Fax..........................................................14/103 ม.6 ซ.วัจนะ ถ.รัตนกวี
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2476-5804
Fax...................................0-2875-3181
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ทนาย - ท่อน้ำ� และประปา

เพจเจส

ศรีอุดมสรรพ์ อุตสาหกรรม บจก.

170,170/1-6,148 ถ.สี่พระยา แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2233-1181
Fax...................................0-2236-8031

ท่อน้ำ� และประปา
Water pipes and fittings
กิจมงคลบุรีรัมย์ จำ�กัด

หาดใหญ่ สิริกันตวัฒน์ บจก.

116/1 หมู่ 1 ถ.บุรีรัมย์-สตึก
ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
31000
Tel....................................0-4461-1278
Fax...................................0-4462-1941

14 ถ.เทียนจ่ออุทิศ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel..................................08-9733-3166
Fax..........................................................-

คอสโมโพลีแทน เทรดดิ้ง จำ�กัด

อภิภู โกลฟส์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

48/2 ถ.สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110

10/28 ม.7 ถ.ปทุม-สามโคก
ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160
Tel....................................0-2977-2010
Fax...................................0-2977-2010

Tel................................0-2259-6052-3
Fax...................................0-2258-6208

สำ�นักงาน เกียรติศักดิ์ กฎหมาย

11/1 หมู่ 6 ซ.32 ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................08-9742-4244
Fax...................................0-2948-0448

ทนาย
Lawyer
บาร์ริสเตอร์การบัญชีและกฎหมาย
69 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21000

29 อาคารวานิสสา แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330

135/27 หมู่ 12 หมู่บ้านลิขิต 7
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ
10540
Tel.................................08-9667-8779
Fax...................................0-2751-0503

สำ�นักงานกฎหมายชูศักดิ์

255 ถ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2928-4975
Fax ........................................................-

Tel....................................0-2655-4690
Fax...................................0-2655-4691

เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

อาคารอับดุลราฮิมเพลส ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2636-2000
Fax...................................0-2636-2111

แบงค๊อก ลอว์เยอร์ บจก.

26/142 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
10500
Tel.................................08-1899-1604
Fax ........................................................-

9/27-28 ม.5 ซ.แก้วอินทร์ ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037

สำ�นักงานกฎหมาย อัมรา ทนายความ เคลียร์วอเตอร์บางกอก จำ�กัด

Tel....................................0-3861-4764
Fax...................................0-3861-4764

บุญชู เคาน์เซลเลอร์ บจก.

คูล-เทค จำ�กัด

488/6 ซ.ทรัพย์ประชา ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2934-4769
Fax...................................0-2934-4769

จันทร์รุ่งเรือง

91 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เกวียนหัก อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
Tel....................................0-3936-2463
Fax...................................0-3936-2464

เจริญการประปา ร้าน

710/150 ม.7 ต.หนองปลิง อำ�.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel.................................08-1474-0586
Fax...................................0-5625-6865

ช พูนกิจ ชลบุรี จำ�กัด

111/7 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3879-8464-5
Fax...............................0-3827-8791-2

ช่างนครการประปา

3/1 ซอยเพิ่มสิน 37 ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................08-4919-9915
Fax..........................................................-

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น จำ�กัด

9/1 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

ทองเพ็ญ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส
198 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220

Tel.................................08-9097-9012
Fax..........................................................-

ที เซ็นทรัล ซัพพลาย

58/7 ม.1 ซ.ประชุมพร แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2573-3694
Fax...................................0-2573-3694

สำ�นักงานปริญญาทนายความ

140/124 หมู่ 11 ซ.เขาตาโล ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel..................................08-1862-3291
Fax..........................................................เฟิสท์ ดาต้า อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.
นักสืบเอกชน ทนายความ
Tel : 0-2744-1313
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ผดุงนิตธิ รรมทนายความ ภาคอิสาน สำ�นักงานสหนนท์กฎหมายและธุรกิจ

155/131-3 ซ.รัตนาธิเบศร์ 18
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2580-6504
Fax...................................0-2950-3911

118/6 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

Tel.................................08-1871-7193
Fax...................................0-4222-3837

เลย์กลั (ไทยแลนด์) บจก.

77 ซ.18 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600

สำ�นักงานทนายความสุทนิ และเพื่อน
171/80-82 ถนนกระบี่ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

Tel....................................0-7562-0250
Fax...................................0-7562-0249

Tel.................................08-9666-7025
Fax ........................................................-

วิสด้า บจก.

222/19 หมู่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บาง
ขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เอพีเอ ทนายความ บจก.

518/5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2254-7561-7
Fax...................................0-2254-7560

Tel....................................0-2423-3614
Fax..........................................................-

สำ�นักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์

อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2646-1888
Fax...................................0-2646-1919

แองโกล-ไทย ลีกลั บจก.
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5/10 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2105-5785
Fax..........................................................-
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ท่อน้ำ� และประปา - ท่อปล่อง
ไทยมิเตอร์ จำ�กัด

262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191

ธนทรัพย์ ดำ�รง จำ�กัด

71 ซอยอินทามระ 22 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel.............................0-2691-7619-20
Fax..........................................................-

นุรักษ์วรรณ ร้าน

102/7 ม.6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3803-4244
Fax...................................0-3803-4245

บ้านอ. เทรดดิ้ง จำ�กัด

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel................................0-3823-7557-8
Fax...................................0-3823-7556

ปลวกแดงวัสดุก่อสร้าง

415 ม.5 ต.แม่น้ำ�คู้ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel.................................09-5963-2288
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

วัสดุก่อสร้าง ท่ายางค้าไม้ เพชรบุรี เค แอนด์ เอส สตีลไพพ์ จำ�กัด
157/10 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130

Tel....................................0-3246-1533
Fax...................................0-3243-7869

เวนคอนซัพพลายแอนด์เทคโนโลยี

105/9 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
Tel....................................0-5396-0638
Fax..........................................................-

ส สิทธิพรรุ่งเรือง จำ�กัด

74 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2917-2287
Fax...................................0-2917-2286

สแตนด์บายโฮม จำ�กัด

150/15 หมู่ 4 ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7480-9700
Fax..........................................................-

สมชายพานิช สตีล จันทบุรี

301/4 หมู่ 14 ต.คลองนารายณ์
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel................................0-3937-3595-6
Fax...................................0-3937-3597

เป็นเลิศ แฟคซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส สหชัยเอกประสิทธิ์ ค้าเหล็ก
23/233 ม.1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

Tel.................................08-6401-3531
Fax..........................................................-

เพาเวอร์มาร์ท วัสดุก่อสร้าง

63/6 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2757-5448-9
Fax...................................0-2757-5448

แมสเทค ลิ้งค์ จำ�กัด

59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-1433
Fax...................................0-2942-0904

133 ซอย 44 ถ.พระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2898-6481-6
Fax...............................0-2898-6488-9

Tel.................................08-1888-1091
Fax...................................0-5521-9142

ล ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้

611 ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี 72140

แฟร์ แอนด์ โฟล์ว ดีล

Tel....................................0-2908-1556
Fax..........................................................-

เดชา รางน้ำ�

61/179 ซ.ราชศุภนิมิตร 8/5
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-5244-1501
Fax...................................0-2383-1255

Tel....................................0-2300-3647
Fax...................................0-2300-3927

เมทัล ชีท ซีสเต็มส์ จำ�กัด

137/46 ถ.สุขมุ วิท 60/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2741-5967
Fax...................................0-2331-7842

ที ที ดับบลิว ซัพพลาย จำ�กัด

เรืองอุไรสแตนเลส 105 จำ�กัด

ที เอ็ม เอส สตีลไปป์ จำ�กัด

ส เจริญการช่าง

11/54-56 หมู่ 1 ถ.นิคมพัฒนา
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
21180
Tel.................................09-1505-7407
Fax...................................0-3365-0300

1 ซอยสังคมสงเคราะห์ 16 แยก 1
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2932-5446
Fax...................................0-2932-5446
88/70 ม.3 ต.รังสิต อำ�.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

104/74 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2174-6258-9
Fax...................................0-2174-6260

Tel.................................08-1426-4398
Fax..........................................................-

ส พิพัฒน์ ไพพ์ แอนด์ ฟิตติ้ง

Tel....................................0-3804-2323
Fax...................................0-3804-2324

578 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230

เอส เอ็ม สหมิตร เอ็นจิเนียริง่ (1998) ไทยสตีลอีเล็คตริคอินดัสตรี

47/17 ม.3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2895-5093-5
Fax..........................................................-

โน ซีลลิ่ง จำ�กัด

271/14 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

408-10 ซอย 156 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2372-3182-3
Fax...................................0-2372-3184
86 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

94/155 หมู่13 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel.................................09-4445-2165
Fax...................................0-3833-7581

กาญจนกิจ ร้าน

Tel.................................08-0907-3531
Fax...................................0-3833-7762

ซุปเปอร์ พี อี ไพพ์ จำ�กัด

207/207 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

ท่อปล่อง
Industrial Duct

75/31 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

เฟด เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด

3088 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2749-9210
Fax...................................0-2749-8183

271/809 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

60 ถ.รังสิต-นครนายก 25 ซ. 5
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2533-0340
Fax...................................0-2533-0470

พรชัยวัฒน์ การช่าง

เจ เอส วี เทคนิคอล จำ�กัด

อรุณภัทรเอ็นจิเนียริง่ -รับเหมาก่อสร้าง เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

ยนต์สยาม ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

8/1-2 ถ.พญาลิไท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

299-300 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel.............................0-2817-5252-60
Fax...................................0-2817-6303

เพจเจส

1482/285 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2158-1821
Fax..........................................................-

บี ไอ จี ซัพพลายส์

164/484 ม.1 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2874-4380
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2931-4176
Fax...................................0-2931-4177

สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำ�กัด

60/5 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3889-1375
Fax...................................0-3889-1374

สหชัยเอกประสิทธิ์ ค้าเหล็ก

133 ซอย 44 ถ.พระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2898-6488-9
Fax...............................0-2898-6488-9

สอง สอง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

57, 59, 61 ซอยวชิรธรรมสาธิต 28
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2747-6671-5
Fax...................................0-2399-2636

Tel....................................0-3872-6288
Tel....................................0-3558-1062
Fax..........................................................Fax..........................................................อินาบา (ประเทศไทย) จำ�กัด
กิติวัฒนาพลาสเทค จำ�กัด
ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.
ปล่องควัน-ดีดี เวิร์ค กรุ๊ป จำ�กัด
700/80 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
94/9 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
270/46 ซ.เพิ่มสิน ถ.ประชาสงเคราะห์
ผลิต-จำ�หน่าย ท่อเหล็ก ท่อประปา
นคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
20160
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel : 0-2451-7335
10400
Tel................................0-3821-3414-5
Tel................................0-2754-3933-5
Tel....................................0-2277-8017
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 119
Fax...................................0-3821-3416
Fax...................................0-2754-3936
Fax...................................0-2692-8252

วรายุส์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด

492/60 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 90
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2461-6547
Fax..........................................................-
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คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326

เป็นเลิศ แฟคซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส เอส วาย เอ็ม เมททัล เวิร์ค
23/233 ม.1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

101-102 ม.2 ถ.โรจนะ ต.คานหาม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel.................................08-6401-3531
Fax..........................................................-

Tel.................................08-2236-1868
Fax...................................0-3522-7848
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ท่อระบานน้ำ� - ท่ออุตสาหกรรม

เพจเจส

เอส-เทค วิชั่น จำ�กัด

101/38 ซ.พระยามนธาตุ 10
ถ.พระยามนธาตุ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-0493
Fax...................................0-2417-0892

เทศบาลกระทุ่มแบน คุณธวัช

33/5 ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3482-2414
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ บริการสูบสิ่งปฏิกูล

39/1 ม.4 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20170

ท่อระบายน้ำ�
Drain
กวีวรรณผลิตภัณท์คอนกรีต บจก.
50/2 ม.6 ต.โคกช้าง อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

Tel.................................08-7218-9840
Fax..........................................................-

นวดีบริการ สูบส้วม

126 ม.4 ถ.ตลาดขวัญ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................09-5046-3387
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3571-8032
Fax...................................0-3571-8031

ขจรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

103/27 ม.8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 94000

บรรพตเซอร์วิส

335/34 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2629-0930
Fax..........................................................-

Tel....................................0-7331-0568
Fax...................................0-7331-0569

งูเหล็กพิชิตท่อตัน

553/107 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
80000
Tel.................................08-9879-7200
Fax..........................................................-

ซี เอ็ม อี เอ็นเตอร์ ไพร์ซ บริษัท

385/84 ม.8 ถ.วงแหวนรอบนอก
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210
Tel....................................0-5312-7008
Fax..........................................................-

ณรงค์บริการ

251/8 หมู่บ้านมั่นคง ตรอกวัดท่าตะโก
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-1977-7190
Fax..........................................................-

บ้านโป่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
127 ม. 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110

Tel....................................0-3228-7347
Fax..........................................................-

บุญถึง กำ�จัดท่อตัน

31/33 ม.6 ถ.บางนาตราด-สุวรรณภูมิ
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.................................08-0764-7334
Fax..........................................................-

บุญเที่ยง กำ�จัดท่อตัน

106/21 ม.1 ถ.บ้านโพธิ์ ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel.................................09-2361-0975
Fax..........................................................-

ยูไนเต็ดซัพพลายแอนด์มัลติเทรด
3 ถ.สามัคคีสุข 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel....................................0-7432-3885
Fax...................................0-7431-6203

วงเพชรการค้า ห้างหุ้นส่วนบจก.

14 หมู่ 11 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.โนน
ผึ้ง อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี
34190
Tel....................................0-4526-7174
Fax...................................0-4526-7326

วิชัยการกล

57 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
72210
Tel....................................0-3559-9255
Fax..........................................................-

ท่ออุตสาหกรรม
Industrial pipe
3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
15/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

กิตวิ ฒ
ั นาพลาสเทค บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย สายยาง ท่อพลาสติก
Tel : 0-2754-3933-5
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

สมศักดิบ์ ริการสูบส้วมสมุทรปราการ ขอนแก่นเอกพล บจก.
12/10 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2702-1628
Fax..........................................................-

สาโรจน์ บริการ

604 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2389-5607
Fax...................................0-2389-5607

สำ�ราญ สูบส้วม

12/3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2395-2044
Fax...................................0-2395-1621

สิทธิชัยบริการ สูบส้วม

10 ม.5 ถ.สุขมุ วิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2702-1252
Fax...................................0-2702-1252

1/60-61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4323-5224-7
Fax...................................0-4323-5228

คัดสรรเซอร์วิส หจก.

295/3 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel....................................0-3863-7851
Fax...................................0-3863-7852

คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) บจก.

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326

ช พูนกิจ ชลบุรี บจก.

111/7 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3879-8464-5
Fax...............................0-3827-8791-2

ตั้งธงชัยคอนกรีต บจก.

ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตภาคใต้

สิทธิพรสูบส้วมสมุทรปราการ

ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)

ท่อตันอินเตอร์

มโนพัฒน์ภูมิ ท่อตัน

สุพัตรา เซอร์วิส

ซิสเต็ม คอนโทรล เซอร์วิส บจก.

19/3 หมู่ 8 ถ.เลียบคลองสิบสอง
ต.บึงคอไห อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2905-0117-8
Fax...................................0-2905-0119
42/151 หมู่ 4 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

54/6 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
80000
Tel....................................0-7544-7035
Fax...................................0-7531-5213
83/300 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

Tel....................................0-2734-6931
Fax..........................................................-

ท่อล้อจุ้นฮวด ร้าน

15/7 ม.1 ถ.แสงชูโตสายใหม่
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71120
Tel....................................0-3454-2627
Fax..........................................................-

ทีทีเอส แอนด์ แมนเนจเม้นท์

45/1007 ซอย 58/3 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-5118-3897
Fax..........................................................-

ทุ่งสงคอนกรีดอัดแรง

188 ม.1 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110
Tel....................................0-7542-0222
Fax...................................0-7541-2445

Tel.................................09-5595-7932
Fax..........................................................-

มหาชัยคอนกรีต บจก.

46/28 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3442-6438
Fax..........................................................-

มิสเตอร์ท่อตัน

26/462 ถ.พ่อขุนทะเล 15/2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel.................................08-9290-9959
Fax...................................0-7726-4415

มิสเตอร์ท่อตัน บริการ
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248/172 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel....................................0-2704-8203
Fax...................................0-2720-7293

853 ม. 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2701-3139
Fax...................................0-2701-3139
47/110 ม.7 ถ.กรุงเทพ-นนท์
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2527-8347
Fax...................................0-2527-8347

332 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2815-7474-5
Fax...................................0-2815-7476
105/22 ม.7 ถ.คลองหลวง ต.คลอง1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2516-4009
Fax...................................0-2516-3796

สุวิทย์บริการสูบส้วม

47/13 ม.3 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-9075-0240
Fax..........................................................-

สูบส้วม อ้วนบริการ

8/16 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2147-2668
Fax..........................................................-

อัครพันธุ์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนบจก.
126 ถ.นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170

Tel....................................0-7454-1022
Fax...................................0-7454-1422

121

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

ท่ออุตสาหกรรม - ทำ�ลายเอกสาร
เซ่งไถ่ เหล็กราชบุรี ร้าน

48/148/10 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
Tel....................................0-3221-1075
Fax...................................0-3221-0132

นรสิงห์ คอนกรีต บจก.

15 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel....................................0-3834-6078
Fax..........................................................-

น่ำ�แซ เทรดดิ้ง (2012) บจก.

566/113-5 ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2633-3034-7
Fax...................................0-2234-6159

บ้านไฟฟ้า บจก.

267/117-118 เมืองใหม่มาบตาพุด
ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150
Tel................................0-3860-7626-8
Fax...................................0-3860-7647

103 เพ้นท์ จำ�กัด

379 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2747-8927
Fax...................................0-2383-9018

500 ไมล์ หจก

107 ม.4 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel.................................08-1601-0329
Fax...................................0-4381-1700

กิตติ์ธนา เพนท์ จำ�กัด

99/44-5 ซ.อ่อนนุช 44 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2331-2649
Fax...................................0-2331-6023

ควิกเพนท์ จำ�กัด

8/77-78 ถ.บางนา-ตราด กม 9
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2750-1000
Fax..........................................................-

เป็นเลิศ แฟคซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิส งามวิจิตร์เทคนิคแอนด์เซอร์วิส
23/233 ม.1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

167/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ำ� ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel.................................08-6401-3531
Fax..........................................................-

Tel................................0-2967-1130-1
Fax...................................0-2967-1131

พูนทรัพย์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี

59/11 ม.21 ซ.ทีด่ นิ ไทย ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2346-5098
Fax...................................0-2346-5238

ยืนยงค้าเหล็ก-เหล็กรูปพรรณ

25/11 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel..................................089-766-8083
Fax...................................0-2215-5430

ลาภภัทร บจก.

1/57-59 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4323-5886-7
Fax...................................0-4323-5228

ทาสี และพ่นสี
Spray Painting

จงเจริญพาณิชย์ ร้าน

912-4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2272-5700-1
Fax...................................0-2617-9985

เจ พี เพ้นท์ จำ�กัด

24/48 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel.................................08-1552-8222
Fax...................................0-7623-4276

เจริญชัยฮาร์ดแวร์-เครื่องมือช่าง

108/15 ม.1 ต.นายายอาม อ.อนายายอาม
จ.จันทบุรี 22160
Tel....................................0-3937-1087
Fax................................08-1150-5661

ช่างกุ้ง หาดใหญ่

868 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง 93140
Tel.................................09-5821-4754
Fax..........................................................-

ชูชัยเพนท์ จำ�กัด

17/298-9 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2897-4104-6
Fax...............................0-2897-4104-6

ซินโกเอเซีย (กรุงเทพ) จำ�กัด

143/1 ม.17 ซ.4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2315-2823
Fax...................................0-2315-2770

ซินโกเอเซีย (กรุงเทพ) จำ�กัด

973,975 ม.1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2892-1747-9
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ซีพี บาลานซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด

7/9 ม.3 ซ.เทศบาล 15/5 ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
Tel................................0-2812-7030-2
Fax...................................0-2812-7033

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น จำ�กัด

9/1 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

ทองไทย ฮาร์ดแวร์ร้าน

199/5 หมู่ 6 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
Tel................................0-3866-9798-9
Fax...................................0-3866-9798

ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย)
2 ม.12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2750-2448-9
Fax...................................0-2312-4482

เพจเจส

วัสดุกอ่ สร้าง ปราณบุรคี า้ ไม้ (กำ�พล)
308/1 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.หนอง
ตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77120
Tel....................................0-3262-1839
Fax...................................0-3262-1879

รัศมิธ์ ญา บจก.
จำ�หน่าย สีพ่นรถยนต์ และอุปกรณ์
Tel : 0-2808-1514
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

สมชายพานิช สตีล จันทบุรี หจก.
301/4 ม.14 ต.คลองนารายณ์
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

Tel................................0-3937-3595-6
Fax...................................0-3937-3597

ทำ�ลายเอกสาร
Paper Shredding

ทีมาซัพพลายเออร์ จำ�กัด

35 มาร์เก็ตติ้ง บจก.

นิชชาพาณิชย์

ก สมพงษ์ค้ากระดาษ บจก.

236/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2212-3766
Fax...................................0-2212-3769
843 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2906-7949
Fax...................................0-2915-8187

9,11 ซอย 28 แยก 6 ถ.พระราม
2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel..............................0-2877-3500-11
Fax...............................0-2877-3514-5
69/288 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2582-2645-7
Fax...................................0-2961-5327

กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ บจก.

นุรักษ์วรรณ ร้าน

102/7 ม.6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3803-4244
Fax...................................0-3803-4245

262 ซ.สันนิบาตเทศบาล
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2521-2779
Fax..........................................................-

กรุงเทพคลังเอกสาร บจก.

ป สถิตย์เคหะการ ร้าน

185 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

107/243 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
Tel....................................0-4481-1994
Fax...................................0-4481-1689

Tel....................................0-2871-4558
Fax...................................0-2428-7077

ไคฮวด ร้าน

โปรเพ้นท์

6/29 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2738-6748
Fax...................................0-2738-6748

1040/13-4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2252-7727
Fax...................................0-2254-3297

จี อาร์ ซัพพลาย (1997) บจก.

โปรเพ้นท์

สาขาร่มเกล้า แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel..................................08-6335-4583
Fax..........................................................-

ฟรีดอม บอส ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

688/252 ถ.คลองสามวา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel.................................09-4446-6046
Fax..........................................................-

ยรรยงวัฒนา-สี สุพรรณบุรี

47/1 ม.4 ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel.................................08-6613-3402
Fax...................................0-3555-5741

37/522 ซอย 39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel................................0-2732-1178-9
Fax...................................0-2732-1180

เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ บจก.

2229/25 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2318-3655
Fax...................................0-2718-5388

ชลบุรี สุรชัยพานิช

110/30 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3845-5222-3
Fax...................................0-3845-5224

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ทำ�ลายเอกสาร - เทปกาว

เพจเจส

ซี อาร์ แอนด์ เอส มาร์เก็ตติ้ง

142/16 ตรอกสะพานยาว ถ.นเรศ
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2631-5140
Fax...................................0-2235-3449

ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) บจก.

65/129 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
Tel................................0-2643-8725-7
Fax...................................0-2248-2739

ดัชอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

3343/2-3 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ บจก.

650 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4427-5888
Fax...................................0-4427-5444

โรงงานกระดาษอาคเนย์ บจก.

75 ม.13 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-2420-4172-3
Fax...................................0-2420-9798

วงษ์พาณิชย์ โคราช

149 ม.8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30280
Tel................................0-4446-6098-9
Fax...................................0-4446-6033

Tel....................................0-2377-7799
Fax...................................0-2378-0798

ดาต้าเซฟ บจก.

4 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510

วงษ์พาณิชย์ ติวานนท์

14/149 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2583-2406
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2540-6760
Fax...................................0-2918-7759

ทรี เอ็น เทรดดิ้ง (2012) บจก.

99/38-39 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

วงษ์พาณิชย์ บจก.

1700 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2383-5572
Fax...................................0-2383-5573

Tel....................................0-2970-3557
Fax...................................0-2970-3557
31/100 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900

ที่ปรึกษาเงินทุน
Financial Advisor

Tel.............................0-2938-0177-81
Fax...................................0-2513-8493
93 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำ�กัด

625/1 ม.1 ถ.ป่าซาง-ลพ อ.เมืองลำ�พูน
จ.ลำ�พูน 51000
Tel....................................0-5355-6889
Fax...................................0-5355-6900

Tel.............................0-2439-4119-20
Fax...............................0-2439-4121-2

นะโม ค้าเศษกระดาษ

69/137 ม.1 ซ.พระแม่การุณ
ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2961-5870
Fax...................................0-2582-1128

บางกอก เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น บจก.

61/158 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230

ชัยภูมิเจริญทรัพย์ 2

387/2ก ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
Tel.................................08-9161-3554
Fax..........................................................-

ที่ปรึกษาเงินทุน

89/1 ม.10 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel.................................09-4319-8467
Fax..........................................................-

Tel................................0-2907-2330-1
Fax..........................................................-

พี โอ เอ อินเตอร์ ซัพพลาย

111/903 ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220

599/144 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

100/223 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

132,134,136 ซ.60/4 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2735-2290
Fax...................................0-2735-1535

สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง

97/5 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
Tel....................................0-3850-2198
Fax..........................................................-

สหกรณ์บริการอัล-ฮูดา จก

74 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
Tel....................................0-7445-2240
Fax...................................0-7445-2250

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จก

672 หมู่ 3 ถ.เชียงราย-นครสวรรค์
ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
56000
Tel....................................0-5443-1994
Fax...................................0-5448-1501
444 ม.4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

Tel....................................0-3894-8217
Fax...................................0-3886-5054

1332 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel....................................0-7425-8922
Fax..........................................................-

สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จก
1332 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel....................................0-7425-8922
Fax..........................................................-

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จก
6 ซ.8 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Tel....................................0-7333-7646
Fax...................................0-7333-4764

สิริกร ลิสซิ่ง จำ�กัด

225/1 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
Tel....................................0-5312-5289
Fax..........................................................-

หาดใหญ่รวมทุน

32 ซ.15 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7422-3362
Fax...................................0-7424-7258

อู่ทองสุพรรณทุนกิจ จำ�กัด

78 ถ.ท้าวอู่ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72160
Tel....................................0-3555-1060
Fax...................................0-3555-1678

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ

อาคาร สนง ตำ�รวจแห่งชาติ ถ.พระราม1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2252-7436
Fax..........................................................-

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ
171/13 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

Tel....................................0-4483-8005
Fax..........................................................-

เทปกาว
Adhesive tape
กาวโฟม บจก.

31 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 1
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel....................................0-2805-0634
Fax...................................0-2805-0604

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำ นักชลประทานที่ 12 แกมม่า อินดัสตรี้ส์ บจก.
397 ม.5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท 17150

192 ซ.เพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

Tel....................................0-5642-6602
Fax..........................................................-

Tel.............................0-2868-5686-95
Fax..........................................................-

999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2264-5706
Fax...................................0-2646-1004

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2231-1920
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2197-8805
Fax...................................0-2197-8806

ภูเก็ต วี ที เอ ซัพพลาย

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จก

สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จก

บรอดเกท ไฟแนนเชียล จำ�กัด

Tel....................................0-2963-5536
Fax...................................0-2963-5536

เพอร์เฟค ซีเคียวริตี้ เดสตรัคชั่น

795/22 ม.10 ถ.ครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
Tel....................................0-5622-7842
Fax...................................0-5622-7671

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จก

ไทยพิมพ์สัมผัส บจก.

ไทยอันเน็คซ์ เทรดดิ้ง บจก.

ส ชัยยนต์ ลิสซิ่ง จำ�กัด

ไมโครลิซซิ่ง จำ�กัด

Tel................................0-7661-0251-2
Fax...............................0-7661-0251-2

www.ThailandPocketPages.com

150/12 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4422-2052
Fax..........................................................-
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เทปกาว - โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร
เขาไม้แก้วเคหะภัณฑ์ บจก.

11/1 ม.3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel..................................08-8277-0839
Fax..........................................................-

เค พี บี บรรจุภัณฑ์ (เฮียบุ้ง)

161/3-4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel....................................0-5335-7336
Fax...................................0-5321-5584

เจริญชัยฮาร์ดแวร์-เครื่องมือช่าง
108/15 หมู่ 1 ต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

Tel....................................0-3937-1087
Fax..........................................................-

ช พูนกิจ ชลบุรี บจก.

111/7 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3879-8464-5
Fax...............................0-3827-8791-2

โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์

20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2477-0123
Fax...................................0-2476-1641

ทรัพย์รุ่งเรือง อลูมิเนียม โคราช

442/194-5 ถ.หัวทะเล ต.หัวทะเล
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4424-7191
Fax...................................0-4424-7191

ที ซี ซี สเตชันเนอรี่

118/8-9 ซ.สุนทรพิมล ถ.จารุเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2611-6855
Fax...................................0-2215-1800

ที เซ็นทรัล ซัพพลาย

58/7 ม.1 ซ.ประชุมพร แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2573-3694
Fax...................................0-2573-3694

ที เอส ที อินเตอร์ โปรดักส์ บจก

21/30 ม.4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3487-6032-7
Fax...............................0-3487-6038-9

เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์

20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel....................................0-2477-0123
Fax...................................0-2476-1641

บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ บจก.
จำ�หน่าย เทปกาว อุตสาหกรรม
Tel : 0-2031-5799
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 123

ฟูรกู าวาอิเลคทริคพาวเวอร์ซสิ เต็มส์ สุภาษิต เทคโนวิศวกรรม บจก
98/2 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000

146,148 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Tel................................0-3820-3592-3
Fax...................................0-3820-3591

Tel....................................0-2393-1766
Fax...................................0-2744-5231

มาย วัน มีเดีย บจก.

137/53-54 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3831-0922
Fax..........................................................-

แมททีเรียล แอนด์ คอนซูม หจก.

7/469 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3801-6569
Fax...................................0-3802-0493

อ ชัยวัฒน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม

125 ซอยเอกชัย 72 ถ.บางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2894-4036-7
Fax...................................0-2894-4107

เอเชีย โพลี เคมีคอล บจก

88/11 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel....................................0-2194-5908
Fax...................................0-2194-5909

ลภัสวัฒนา บจก

18 ซ.เอกชัย 72 ถ.บางบอน
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2894-3291-8
Fax...................................0-2894-3295

วรวัฒน์ฮาร์ดแวร์ บจก.

923/444-8 ถ.เศรษฐกิจ1
อ.เมือง-สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3442-1716
Fax...................................0-3481-0212

วรวุฒิ อุปกรณ์ศิลป์ หจก.

806/1 ถ.โปษยานนท์ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6331-8621
Fax...................................0-3828-6804

เวนเดอร์แพค บจก.

23/220 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3844-8428
Fax...................................0-3844-8227

ไวท์คลาวน์ บจก

613/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2364-8477-8
Fax...................................0-2364-8476

สงวนชัยเคหะภัณฑ์

399 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4224-2168
Fax...................................0-4232-3018

สหชัยเอกประสิทธิ์ ค้าเหล็ก

133 ซ.44 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2898-6481-6
Fax...............................0-2898-6488-9

สำ�เพ็งหาดใหญ่

452 ม.1 ถ.สายเอเชีย ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.................................08-1959-5003
Fax..........................................................-

บางกอกอินสทรูเมนท์แอนด์เซอร์วสิ สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ ร้าน
สนง ขาย สาขาปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

38/9 ถ.นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

Tel....................................0-2582-2977
Fax...................................0-2582-2981

Tel................................0-3543-1260-2
Fax...................................0-3554-5189
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ดีเคเค ทีวี จำ�กัด

1208 ถ.เทศบาล 19 ต.สระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
Tel....................................0-3722-0524
Fax..........................................................-

ท่าพระเคเบิ้ลทีวี

ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4332-3222
Fax..........................................................-

ทีซีไอ ทีวี จำ�กัด

58 ซ.25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2769-5859
Fax...................................0-2769-5858

ทีวี ไดเร็ค จำ�กัด (มหาชน)

สาขาอยุธยา 161/3 ม.3 ต.คลองสวนพลู
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3574-2684
Fax..........................................................-

โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร
Telecom Equipment
กมลเคเบิ้ลทีวี จำ�กัด

7/6 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel....................................0-4351-2706
Fax...................................0-4351-2706

กรุงเทพโทรทัศน์ และ วิทยุ จำ�กัด
413 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล
จ.สตูล 91000

Tel....................................0-7472-3664
Fax..........................................................-

เคพีพี เคเบิล ทีวี

ทีวี ไดเร็ค จำ�กัด (มหาชน)

110/1 ถ.วิชติ สงคราม ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7623-4240
Fax...................................0-7623-4695

ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำ�กัด

59/6 หมู่ 6 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2666-0123
Fax..........................................................-

ธนะพรวิทยุ-โทรทัศน์ดี ร้าน

156/28-9 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

825/1 ถ.เจตน์จ�ำ นงค์ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-7635-5922-4
Fax...................................0-7635-5863

เจริญเคเบิลทีวี จำ�กัด

Tel................................0-3827-5565-6
Fax...................................0-3828-2378

นวนครเคเบิลทีวี จำ�กัด

ซอย 2 ถ.รามคำ�แหง แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2337-5988
Fax..........................................................-

เจริญวิทยุ-โทรทัศน์ ร้าน

2 หมู่ 12 ถ.ชัยภูม-ิ ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
Tel.............................0-4488-2809-10
Fax..........................................................-

ชุมแพเคเบิลทีวี ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

188/3 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Tel....................................0-4331-2973
Fax..........................................................-

ดำ�รงค์ โทรทัศน์ ร้าน

205/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
Tel....................................0-3642-1446
Fax..........................................................-

ดี ดี ทีวี จำ�กัด

214/8-9 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel....................................0-4382-1832
Fax...................................0-4381-1391

58/242 ม.13 ซ.นครชัยมงคลวิลล่า 3
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-2000
Fax...................................0-2529-2093

บ้านเป็ดเคเบิ้ลทีวี

49 หมู่ 22 ถ.สีหราชเดโชไชย ต.บ้าน
เป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
Tel....................................0-4324-4248
Fax..........................................................-

บีเอฟ เคเบิ้ลทีวี

2/3 ถ.ศรีเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel....................................0-4461-1207
Fax..........................................................-

ประสิทธิวิทยุ-โทรทัศน์ ร้าน

149 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
67000
Tel....................................0-5672-2292
Fax..........................................................-

ประเสริฐวิทยุโทรทัศน์ ร้าน

342/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋ อ.เมืองลำ�ปาง
จ.ลำ�ปาง 52100
Tel....................................0-5421-7902
Fax..........................................................-
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พรโทรทัศน์ ร้าน

80/5 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สระ-กรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170
Tel....................................0-5679-9383
Fax..........................................................-

พะเยาเคเบิ้ลทีวี ร้าน

1/6 ถ.ประเทศอุดรทิศ ต.เวียง
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ส ทีวี ร้าน

143 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13180
Tel..................................08-9980-3092
Fax..........................................................-

สกลนคร เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด

143/1 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

Tel....................................0-5443-1643
Fax..........................................................-

พานเคเบิลทีวี ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

2546/12 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย 57120

Tel....................................0-4271-3331
Fax..........................................................-

สมทรงอาภรณ์-โทรทัศน์ ร้าน

379 ถ.เลียบสันติสุข ต.แก่งคอย
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

Tel....................................0-5365-8765
Fax..........................................................-

ภิญโญโทรทัศน์ ร้าน

188/78 ซอยจันทร์สม ถ.ศาลาแดง
ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
86000
Tel....................................0-7750-2188
Fax..........................................................-

มุกดาหารเคเบิลทีวี

3/7 ซ.จันทร์เทพ 3 ถ.พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
Tel....................................0-4263-3213
Fax...................................0-4263-3113

เมืองเก่าโทรทัศน์ ร้าน

330 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Tel....................................0-3624-4779
Fax..........................................................-

สมบัติโทรทัศน์ร้าน

245 ถ.เทศบาล1 อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4446-1863
Fax..........................................................-

สมบูรณ์วิทยุโทรทัศน์ ร้าน

643 ถ.เทศบาล 17 ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel....................................0-4431-4690
Fax..........................................................-

สรรคบุรี เคเบิลทีวี

ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140
Tel....................................0-5648-2477
Fax..........................................................-

Tel....................................0-4322-1663
Fax..........................................................-

ยาตีม ทีวี จำ�กัด

96 ซ.114 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

สากลโทรทัศน์ ร้าน

255 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 30120
Tel....................................0-4446-1628
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2530-3199
Fax..........................................................-

ละงู เคเบิ้ลทีวี

864 ม.4 ถ.ละงู-ปากบรา ต.กำ�แพง
อ.ละงู จ.สตูล 91110

สากลวิทยุ-ทีวี 2 ร้าน

90/2 ถ.จรูญธรรม ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง จั.พัทลุง 93000
Tel....................................0-7462-6214
Fax..........................................................-

Tel....................................0-7473-4184
Fax..........................................................-

วิชัยโทรทัศน์ ร้าน

1 ถ.เลียบสันติสุข ต.แก่งคอย
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สุบรรณโทรทัศน์ ร้าน

37-8 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130
Tel....................................0-4377-1359
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3624-4554
Fax..........................................................-

ศ กิจโทรทัศน์ร้าน

123 ม.5 ถ.มลิวรรณ ต.โนนสะอาด
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290

สูงเนินวิทยุโทรทัศน์ ร้าน

752/17-9 ถ.สุขาภิบาล 4 อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170
Tel....................................0-4441-9226
Fax..........................................................-

Tel....................................0-4339-1254
Fax..........................................................-

ศรีทองโทรทัศน์ ร้าน

8/4 ซ.สมประสงค์ ถ.กท-ปทุมธานี
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel....................................0-2581-1282
Fax..........................................................-

ศรีทองวิทยุ-โทรทัศน์ ร้าน

1684/3-4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

เสน่ห์ โทรทัศน์ ร้าน

110/138 ถ.รามศวร ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
Tel....................................0-5530-2578
Fax..........................................................-

อมรชัยโทรทัศน์ ร้าน

Tel....................................0-4271-1968
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

1307 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูลา่ ง
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel....................................0-2437-6439
Fax..........................................................-

อ่างทองเคเบิลทีวี จำ�กัด

18/2 ถ.อ่างทอง-สิงห์บรุ ี ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
Tel....................................0-3562-5485
Fax...................................0-3562-5772

อุดมชัยโทรทัศน์ ร้าน

1743/22 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel....................................0-4271-1185
Fax..........................................................-

เอกโทรทัศน์ ร้าน

4/107 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง
พิจติ ร จ.พิจติ ร 66000
Tel....................................0-5661-1371
Fax..........................................................-

เอ็นพีเคเบิ้ลทีวี จำ�กัด

ร้าน ธงชาติหลานหลวง

เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ล ทีวี จำ�กัด

ร้าน ธงลาดพร้าว

255/7 ถ.บำ�รุงเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
48000
Tel....................................0-4251-6260
Fax..........................................................254/2-3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3870-4075
Fax...................................0-3870-4076

ไอพีเอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส

694 ถ.พระราม 2 ซ.60 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

92/1-2 ถนนหลานหลวง แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2281-0434
Fax...................................0-2280-1335
1540 ซอย 50 ถนนลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2538-7452
Fax..........................................................-

ร้าน บวรไตรรงค์

290 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2282-6517
Fax...................................0-2282-0429

Tel....................................0-2453-1550
Fax...................................0-2451-4435 ร้าน พุทธารัก ธง ซุ้ม และพานพุ่ม
1/2 ตำ�บลสระกะเทียม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000

ธง
Flag

ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง บจก.

62/11 ซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม
91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2811-0498
Fax...................................0-2811-0504

ใต้ร่มธงไทย หจก.

33 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel....................................0-2445-5057
Fax..........................................................-

ฟาเบอร์ แฟลกส์ เอเซีย บจก.

582 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2709-5596
Fax...................................0-2709-5597

แฟล็ค วิคตอรี่ บจก.

1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2873-0025
Fax...................................0-2873-0027

ร้าน ธงชาติหลานหลวง

92/1-2 ถนนหลานหลวง แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2281-0434
Fax...................................0-2280-1335

Tel..................................08-6545-6445
Fax..........................................................-

ตงก๊วน มีเดีย พริ๊นติ้ง บจก.
ผลิตธงตามสั่ง
Tel : 0-2881-0498
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ร้าน ศิลปไตรรงค์

213 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2222-8387
Fax..........................................................-

ร้าน สมใจ ธง

286 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2281-9013
Fax...................................0-2629-2829

สยามจันดี หจก.

71-2 น้ำ�เพชรอพาร์ทเม้นท์ ถนน
คำ�ไฮ-บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel..................................08-6858-7111
Fax..........................................................-

สิริยากรมงคล ธงร้อยเอ็ด

551/25-27 ถนนผดุงพานิช ตำ�บล
ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
45000
Tel.................................08-0189-9844
Fax..........................................................-
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น๊อตสกรู
น๊อตสกรู
Nut & Screw
กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำ�กัด

951/1 ซอยปรีชา ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2295-1321-3
Fax..........................................................-

กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำ�กัด

99/4 กม 19 ม.7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.............................0-2312-6159-65
Fax...................................0-2312-6166

เกลียวทอง น๊อต-สกรู

3/9 ถ.1155 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel....................................0-4381-2361
Fax..........................................................-

คิวชู นิตโต เซโก (ประเทศไทย)

24 อาคารไพร์มบิวดิ้ง ซ.21 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2261-8115
Fax...................................0-2261-8113

เค แอล สลักภัณฑ์ จำ�กัด

316 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2892-2310-9
Fax...............................0-2892-2321-2

ชญารัฐ สลักภัณฑ์

1414-1420 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล 26
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10501
Tel.................................08-9121-6667
Fax...................................0-2453-6177

ชญารัฐ สลักภัณฑ์

1414-1420 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10501
Tel..................................08-9121-6667
Fax...................................0-2453-6177

โชตนา - โชคพัฒนา น๊อตสกรู

149/4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel....................................0-5322-2909
Fax...................................0-5321-2909

ดี เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง

71/2 ซ.ประชาสรรค์ 5/2 ถ.ประชาสรรค์
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.................................08-1543-2919
Fax..........................................................-

เตียเซียมฮงสลักภัณฑ์

588 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2233-7515
Fax...................................0-2233-7838

ที เค สลักภัณฑ์ จำ�กัด

412 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ 4 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2875-8330
Fax...................................0-2468-3200
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ที ซี สกรูน๊อต อินดัสทรี จำ�กัด

24/14 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3481-3697-9
Fax...................................0-3481-2399

ที พี เอ็น เทรดดิ้ง จำ�กัด

555 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2225-4631-4
Fax..........................................................-

เทพประทานสกรู-น๊อต โรงงาน

37/5 หมู่ 2 ถ.ศรีนครินทร์บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2753-5088
Fax...................................0-2753-5086

ไทยกังสกรู จำ�กัด

108/18 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3440-6456
Fax...................................0-3444-0367

ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำ�กัด

51/2 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม 36
ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24180
Tel.............................0-2316-6245-51
Fax...................................0-2316-6252

ธารสุวรรณอุตสาหกรรม

100/17 ม.1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160
Tel................................0-2977-2621-2
Fax...................................0-2977-2623

นรเศรษฐ์ แมชชินเนอรี่

662/29 ซ.เจริญสุข ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2259-5582
Fax..........................................................-

น๊อต สกรู

49/1 ถ.พิทกั ษ์พนมเขต อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
Tel....................................0-4261-1878
Fax..........................................................-

น็อต แอนด์ สกรู จำ�กัด

116 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2731-7785
Fax..........................................................-

ผลิตภัณฑ์น้อตง่วนหลี

141 ซ.80 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2538-1565
Fax...................................0-2514-2616

พัฒนาพานิช ร้าน

457/8 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2223-3882
Fax...................................0-2223-5461

พานิชย์พันธุ์ น๊อตสกรู

บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด

19/1-2 ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.
10900
Tel................................0-2617-8801-8
Fax...................................0-2617-8828

บางกอกพิพัฒน์ จำ�กัด

99/33-4 ม.7 ต.ท่าทราย
อ.เมือง-สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3442-6655
Fax...................................0-3487-0938

ศรีชลจักรภัณฑ์

833/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.มะขามหย่ง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-3479
Fax...................................0-3828-5882

ส เจริญสลักภัณฑ์ ร้าน

51/44-5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2580-2322
Fax...................................0-2588-3748

ส รุ่งโรจน์ ร้าน

29/17 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
Tel....................................0-3641-1660
Fax..........................................................-

56/1 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลีตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2174-7434
Fax...................................0-2174-7435

สกรูน๊อต ง่วนหลี

มหธารา โลหะภัณฑ์ จำ�กัด

141 ถ.ลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

2/1 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-2207-8
Fax...................................0-2737-2209

มหาจักรออโตพาร์ท จำ�กัด

67/16 ม.5 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel....................................0-2543-1212
Fax...............................0-2543-1072-3

มีทรัพย์ ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง

138/28-9 ถ.พหลโยธินสายใหม่
ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
Tel....................................0-3638-1214
Fax...................................0-3638-1215

แม็กซ์ ไลน์ โปรดักส์ จำ�กัด

49/476 ม.4 ซ.หมู่บ้านเมืองประชา
ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2906-7943
Fax...................................0-2906-7541

ยามาชินะ กรุงเทพสลักภัณฑ์

99/4 กม 19 ม.7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2740-5655-6
Fax...................................0-2740-5757

รัตนกุล โลหะภัณฑ์

Tel....................................0-2514-0535
Fax...................................0-2514-2616

สยาม ฟาสเทนเนอร์ จำ�กัด

35/11, 35/16 หมู่ 7 ถ.กิ่ง
แก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2769-1515
Fax...................................0-2769-1577

สรรค์ค้าเหล็ก

99/2 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
Tel....................................0-3557-8950
Fax..........................................................-

สหะสถาพรกลการ

28/2 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-3338
Fax..........................................................-

สหะสถาพรกลการ

979/27-9 ถ.สุขมุ วิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2749-4061-3
Fax...................................0-2398-4434

สินประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

440/4 หมู่ 5 ถ.นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1596/273-4 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel....................................0-3822-5074
Fax..........................................................-

นอร์ทเวลล์ เนเจอร์ ดิเวลล็อปเม้นท์ โรงงานเครื่องไฟฟ้าแสตนดาร์ด
98/343 หมู่บ้านศิริวรรณ ซ.25
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2927-5003
Fax...................................0-2936-9044

เพจเจส

145 ซอยสมบูรณ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-4264
Fax..........................................................-

ลิ้มเฮง เทพารักษ์ (1999)

1506/605 ม.6 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-1522
Fax...................................0-2710-4682

วชิราน๊อต ร้าน

Tel....................................0-2394-1913
Fax...................................0-2757-6431

ออตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
2/13 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท 7 ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

Tel................................0-3869-2452-3
Fax...................................0-3869-2454

อิ้วเลี้ยนวิจิตรห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
574-6 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel....................................0-2468-7109
Fax...................................0-2468-4911

อุตสาหกรรมกิ้มง้วนสลักภัณฑ์

555 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร 62000
Tel....................................0-5571-6894
Fax..........................................................-

41/12 ม.5 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง-สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-4980-1
Fax...................................0-3485-4982
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

น๊อตสกรู - นั้งร้านก่อสร้าง

เพจเจส

เอ็นทีพีแอนด์เอส ซัพพลาย จำ�กัด คลาสแมท บจก.
889 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2748-6362-3
Fax..........................................................-

เอฟ จี ซัพพลาย ร้าน

92/6 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

93 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2361-6011-5
Fax...................................0-2398-7453

เค เจ เวียงทอง ห้างหุ้นส่วนบจก.

89/113 หมู่ 2 แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ
กทม. 10140
Tel....................................0-2490-1616
Fax...................................0-2490-1615

Tel....................................0-2584-3429
Fax...................................0-2961-5987

เอส เจ พี จำ�กัด

383/172-6 ศูนย์การค้าวรจักร
ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-9045
Fax...................................0-2224-6626

เอส เจ สกรู ไทย จำ�กัด

1347 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700

จรัสณัช รุง่ เรือง ลูกล้ออุตสาหกรรม

6 ม.11 ซ.ราษฎร์บูรณะ 4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2468-9708
Fax...................................0-2468-4598

จิรโรจน์ เอสเค ห้างหุ้นส่วนบจก.

91/411 ม.2 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel..................................08-4089-9046
Fax...................................0-2924-5147

Tel................................0-2880-3636-8
Fax...................................0-2424-8110

เอสอาร์อุปกรณ์ โทรศัพท์และไฟฟ้า ช่างน้อยนั่งร้านแบบเหล็ก

309 ม.5 ถ.บ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

โรงงาน 29/238 ม.1 ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-6180
Fax...................................0-2415-6181

ไอทีเอสฟาสเทนเนอร์ส จำ�กัด

28/478 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า12
ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง
กทม. 10210
Tel................................0-2928-6723-4
Fax...................................0-2928-5079

เฮงสกรู จำ�กัด

39/228 ซ.ศักดิ์มงคลชัย ถ.สะแกงาม
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2451-6703-5
Fax..........................................................-

เฮียฮ้อ โรงกลึง

284/9 ถ.หลานกุญชร ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel..................................08-1386-5220
Fax..........................................................-

โชคอำ�นวย นั่งร้าน แบบเหล็ก

132 ม.15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-6635-7881
Fax..........................................................-

โชคอำ�นวยค้าเหล็ก

59/4 หมู่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-1286-3403
Fax...................................0-3815-0035

โชติกา อินเตอร์ กรุ๊ป

141/43 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2925-5478
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3828-3831
Fax...................................0-3879-2166

โฮมทูล น็อต สกรู

102/48 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel..................................09-0789-0193
Fax..........................................................-

ดีเจริญ เพื่อนช่างไทย บจก.

161 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3823-4214
Fax..........................................................-

ธงชัยนั่งร้าน

45/3 ม.3 ต.บางนาง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-9748-2101
Fax..........................................................-

ธนาพงษ์ วิศวกรรม

2/4 ม.5 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-3693-9555
Fax..........................................................-

ธนาพล ค้าเหล็ก
จำ�หน่าย-ให้เช่านั่งร้านเหล็ก
Tel : 0-2864-9082
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

นภดล เอส กรุ๊ป บจก.

156 ซ.พระปิ่นเกล้า 4 แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel....................................0-2433-5556
Fax...................................0-2433-5556

นภดลแบบเหล็กก่อสร้าง

514 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองขอนกว้าง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4229-2552
Fax..........................................................-

นั่งร้านนครพิงค์

241/2 หมู่ 14 ถ.วงแหวนรอบนอก
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
50220
Tel.................................08-1724-7734
Fax..........................................................-

เดวิด แอสซายด์ ฟอร์มเวิร์ค บจก. บีพีวาย การช่าง

นั่งร้านก่อสร้าง
Scaffolding
10 นั่งร้าน ห้างหุ้นส่วนบจก.

8/8 ม.1 ต.น้�ำ น้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

99/8 ม.8 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

102/298 ม.3 ต.กระแชง อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160

Tel.................................08-4869-2788
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2059-8377
Fax...................................0-2059-8378

ทองนาภา วิศวการ บจก.

64/1 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel....................................0-3896-8061
Fax..........................................................-

Tel....................................0-7421-2789
Fax...................................0-7421-2789

กัญภัทร มิลเลนเนียม ซิสเต็มส์

63/1 ม.16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แบบเหล็กเทเบิ้ลฟอร์มสหหว่อง

311 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel....................................0-2322-5499
Fax...................................0-2322-5107

ไทยคอนส์แอนด์บลิ ดิง้ เมนูแฟ็คเจอริง่ พงศ์บุณย์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก

Tel................................0-3444-6951-5
Fax...................................0-3444-6956
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120 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel................................0-2815-2310-2
Fax...................................0-2425-8849

25 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel....................................0-2812-9182
Fax...................................0-2812-8978

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก
รับซื้อ-ขาย-ให้เช่า นั่งร้าน แบบเหล็ก
Tel : 0-2408-8746
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

พี เจ เท็ม บจก.

29/22 หมู่ 2 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2569-6380
Fax...................................0-2569-6380

ฟ้าใส คอนสตรัคชั่น ทูลส์

124/13 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000
Tel....................................0-5632-4450
Fax..........................................................-

ฟ้าใส คอนสตรัคชั่น

274/3 ม.1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำ�รึม
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
Tel..................................08-6440-2033
Fax..........................................................วี พี ซี กรุ๊ป บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย นั่งร้านเหล็ก
อุปกรณ์ก่อสร้าง
Tel : 0-2322-0057-9
ดูภาพโฆษณาได้ที่...ปกหลัง

สามารถ นั่งร้าน

203/13 ม.1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.................................08-5177-7184
Fax..........................................................-
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น้ำ�ดื่ม และเครื่องดื่ม
หนองมน นั่งร้านให้เช่า

645 ถ.สุขมุ วิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel.................................08-9768-5912
Fax..........................................................-

โอเจริญค้าของเก่า

11/11 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
Tel.................................08-6076-4699
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เคพีวแี มชชีนเซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย เซ้าท์เทิร์นตรัง วอเตอร์ ฟิลเตอร์

100 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำ�กัด

311,313,315 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

น้ำ�ดื่มโพลา ดำ�รงค์ศิลป์

360/34 ซ.ร่มเกล้า 18 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

365/57-58 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

Tel.................................08-1903-4250
Fax...................................0-2904-1854

Tel....................................0-7522-3416
Fax...................................0-7529-8199

72/1-2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50000
Tel....................................0-5324-2231
Fax...................................0-5324-8522

เครื่องกรองน้ำ�กรีนสยามวอเตอร์ 2 ณัฐวอเตอร์-เครื่องกรองน้�ำ เชียงใหม่ น้ำ�ดื่มรัตนะ
205 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230

263/29 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน
ต.หนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

40/7 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel.................................09-5564-6181
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5332-1961
Fax...................................0-5332-1961

Tel................................0-3814-4098-9
Fax..........................................................-

เคลียร์วอเตอร์บางกอก จำ�กัด

น้ำ�ดื่ม และเครื่องดื่ม
Drinks and Beverages

เพจเจส

488/6 ซ.ทรัพย์ประชา ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2934-4769
Fax...................................0-2934-4769

โคฟี จำ�กัด

8/96 หมู่ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2864-7206-8
Fax...................................0-2418-4636

ตั้งซุ่นฮวด ขอนแก่นบรรจุภัณฑ์

บ้าน อ. เทรดดิ้ง จำ�กัด

333/6-7 หมู่ 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

Tel....................................0-4300-9966
Fax..........................................................-

ตู้แช่ชลบุรี

39/6-39/6-7 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

Tel................................0-3823-7557-8
Fax...................................0-3823-7556

เบสท์วอเตอร์เซ็นเตอร์เครื่องกรองน้�ำ
456/4-6 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

Tel....................................0-3303-1131
Tel....................................0-4273-0985
Tel....................................0-5324-3318
Fax..........................................................Fax...................................0-4273-0986
Fax..........................................................ไคเฮง จำ�กัด
ทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์
เบสท์ วอเตอร์ฟิลเตอร์
4 ซีซั่นฟู้ดส์แอนด์ดริ๊ง บจก.
601/1-4 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์
40/15 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
103/65 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
ผลิตน้ำ�ดื่ม น้ำ�ผลไม่ตรา พีพีเค
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
จ.จันทบุรี 22000
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
10400
Tel : 0-2818-9955
Tel....................................0-2245-0682
Tel....................................0-3930-2955
Tel....................................0-3846-7407
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax...................................0-2246-7332
Fax..........................................................Fax..........................................................-

กัลฟ์สตีมภาคใต้

668 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
Tel....................................0-7467-1794
Fax..........................................................-

แก้วประกาย พีเค วอเตอร์ จำ�กัด

8/8 ซ.จึงเจริญพาณิช แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-2978
Fax...................................0-2223-0554

คลีนวอเตอร์ เครื่องกรองน้ำ�

229/9 ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100
Tel.................................09-1852-5813
Fax..........................................................-

คอสโมโพลีแทน เทรดดิ้ง จำ�กัด

48/2 ถ.สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2259-6052-3
Fax...................................0-2258-6208

เจ เอส แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

24/16-9 ม.9 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel.............................0-2416-0419-20
Fax...................................0-2416-0420

ฉลองเครื่องกรองน้ำ�

61/43 หมู่ 4 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Tel....................................0-7638-4445
Fax..........................................................-

ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

332 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2815-7474-5
Fax...................................0-2815-7476

ชินณปพัทน์ จำ�กัด

266 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2518-3004-6
Fax...................................0-2906-0006

ชิโรกุ ชาบู ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

25 อาคารรุ่งโรจน์พัฒนา ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2956-1600
Fax..........................................................-

ชื่นสุขพาณิชย์ จำ�กัด

71/1 ซ.32 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2941-9929
Fax...................................0-2941-5992

ซีเค โปรดักส์ พลัส

95/11 ม.5 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-1056-4996
Fax...................................0-2159-0210
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ที พี กรุ๊ป

46 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel.................................08-9715-3214
Fax..........................................................-

ที เอ แอล วอเตอร์ เพียว

เบียร์ดีและน้ำ�ดื่ม จำ�กัด

4 ซอยลาซาล 4 ถ.สุขุมวิท 105 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2398-7784
Fax..........................................................-

ผูผ้ ลิตขวดพลาสติก-พานทองพลาสติก

20/66 ถ.ลาดสวาย ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

29 ม.4 ถ.บ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

Tel.................................08-7703-3699
Fax..........................................................-

เทพไทย เคมี จำ�กัด

21/573 กม 2 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2744-5131-6
Fax...................................0-2744-5137

ไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอปเม้นท์

149 ม.8 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel....................................0-5386-5555
Fax...................................0-5386-5514

น้ำ�ดื่ม กรีนเฟรช

Tel.................................08-1619-0577
Fax...................................0-3845-2358

พาสยาม ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

99/47 ม.2 ถ.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3487-1730-3
Fax..........................................................-

พี เอส ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส

292 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel.................................08-1307-9396
Fax..........................................................-

แพน ยูเนียน จำ�กัด

117 ม.3 ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2443-0555
Fax...................................0-2446-7171

น้ำ�ดื่ม เอ็น บี

30/14 ถ.เทพอนุสรณ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7624-5084
Fax..........................................................-

น้ำ�ดื่มเทพมงคล

458 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
Tel....................................0-4483-5474
Fax..........................................................-

6/203 ม.5 ซ.พระยาสุเรนทร์ 22
ถ.รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-3231
Fax...................................0-2919-3230

มาสเตอร์ พีอีที จำ�กัด

76 ถ.บางบอน 4 ซ.6 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2892-2368
Fax...................................0-2892-2369

เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง

28 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำ�ราบ
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel....................................0-4526-9578
Fax...................................0-4532-4768
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

น้ำ�ดื่ม และเครื่องดื่ม - น้ำ�มันเบนซิน

เพจเจส

ยะลายูเนี่ยนพลาสติก

39/4 ม.6 ถ.บ้านเนียง-นาเกตุ ต.ลำ�ใหม่
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160

ส เครื่องดื่ม

29 ถ.แสงอัสนี ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ 60120

Tel.................................08-9733-3166
Fax...................................0-7325-2767

ยูลิคลี่ แบรนด์

74-76 ถ.ทรงสวัสดิ์ (วัดเกาะ)
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel..................................08-2979-4456
Fax..........................................................-

ระยองไฮโดรเคม จำ�กัด

37/15 ม.6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000

Tel....................................0-5628-2437
Fax..........................................................-

ส เอี่ยมพัฒนา จำ�กัด

3/59 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-2892-5973-4
Fax..........................................................-

สัมพันธ์อินเตอร์เทรด จำ�กัด

173/36-37 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

Tel................................0-3861-0306-7
Fax...................................0-3861-0308

ราชาโยค จำ�กัด

276/5-6 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel................................0-3621-2234-6
Fax...................................0-3620-0236

หยง เหว่ย วิศวกรรม จำ�กัด

87/8 ม.20 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2347-3838-9
Fax...................................0-2347-3839

Tel....................................0-3834-6055
Fax...................................0-3834-6141

รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค

8/31-32 ม.22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำ�กัด
234 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180

Tel....................................0-5360-2811
Fax..........................................................-

รุ่งอนันต์เครื่องเย็น ร้าน

1 ถ.สามแยกมาลัยแมน ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Tel....................................0-5312-0222
Fax...................................0-5312-0200

44/9 หมู่ 6 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

135/4-5 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
อ.เมืองลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง 52100

230 ม.5 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด 45150

อนันต์ เครื่องกรองน้ำ�

156/9 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี  71000
Tel....................................0-3462-3178
Fax..........................................................-

ออลฟิลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
8 ถ.นนทบุรี 46 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2950-2121-2
Fax...................................0-2950-2120

อะโกลว (ประเทศไทย) จำ�กัด

59/8 ม.6 ถ.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Tel.................................08-1320-2379
Fax..........................................................-

วี พูล ชอป จำ�กัด

43 ซ.ลาดปลาเค้า 36 แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel................................0-3426-1753-4
Fax...................................0-3426-1688

อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำ�กัด

8 ถ.นนทบุรี 46 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel................................0-2940-3046-7
Fax...................................0-2940-3048

ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำ�กัด

170,170/10-/14 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

Tel................................0-2950-2121-2
Fax...................................0-2950-2120

37/51 ถ.จอมทอง แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140

111/2 หมู่ 4 ต.หนองปากโลง
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3410-0944
Fax..........................................................-

ฟูลเฮ้าส์ ดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
381 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

Tel....................................0-2286-6663
Fax...................................0-2676-2379

ระบบน้ำ�ไทย

252/52-3 ม.13 ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3841-4079
Fax..........................................................-

ไอยรา เฮ้าส์

วอเตอร์ โปร (ประเทศไทย) บจก.

ไอศวรรย์ กรุ๊ป จำ�กัด

วังปลาสวย

1/8 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.................................08-6329-5853
Fax..........................................................42/6 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2595-1515
Fax..........................................................-

ฮีทอะเวย์ จำ�กัด

567/14 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2000-6500-1
Fax...................................0-2000-6502

สนง ใหญ่และคลังสินค้า 45/10 ม. 4
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2194-8182-3
Fax...................................0-2997-5549
15 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2538-5402
Fax...................................0-2933-2307

วิเชียรการช่างกรุงเทพ

127 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-0307-8
Fax...................................0-2294-0229

สยามปิโตรเคม เซอร์วิสส์ บจก.

น้ำ�พุ
Fountain
กรีน ดิสคัฟเวอรี่ บจก.

สนง ใหญ่และคลังสินค้า 45/10 ม.4
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2997-5548
Fax...................................0-2997-5549

6 ถ.รามคำ�แหง 18 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2716-2094
Fax...................................0-2716-2095

ฮันเซีย วอเตอร์ บจก.

41-43 ถ.แฮปปีแ้ ลนด์1 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2734-0293-4
Fax...................................0-2377-5356

กรีนพลาน่า บจก.

25/22-3 ม.11 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2924-8252-5
Fax...............................0-2924-8252-5

การ์เด้นท์ โปร บจก.

227 ซอย 29 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2943-6600
Fax...................................0-2943-6900

ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ บจก.

1178,1180 ซอย 27 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel.............................0-2744-0708-11
Fax...................................0-2744-0712

น้ำ�มันเบนซิน
Gasoline
กำ�ไลทอง ร้าน

61/1 หมู่ 2 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
Tel....................................0-3537-5120
Fax..........................................................-

กิจชัยทรานสปอร์ต บจก.

123/8 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-1240
Fax..........................................................-

อาอ๋า ของฝากจันทบุรี

น้ำ�พุ ร้าน

กิมชุนปิโตรเลียม

อีสเทิร์นพลาสแพ็ค จำ�กัด

พัทยาระบบน้ำ� และสวน บจก.

แกมมาร์ กรุ๊ปส์ (ประเทศไทย)

58/23 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าช้าง
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
22000
Tel.................................08-1452-2429
Fax..........................................................-

Tel................................0-5462-1501-5
Fax...................................0-5453-1875

ศักดิ์สิทธิ์ จำ�กัด

เอ็ม วอร์เตอร์ คลีน

Tel....................................0-4526-9184
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5422-4466
Fax...................................0-5422-2135

วิณพลาสติก แมชชีน จำ�กัด

Tel.................................08-9421-4489
Fax..........................................................-

101/1 ถ.กุดปลาขาว ต.วารินชำ�ราบ
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Tel....................................0-3824-0606
Fax...................................0-3824-0625

ลำ�ปางไบรท์ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

348 ม.16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
45170

แหลมทองเครื่องเย็น อุบล

Tel....................................0-3424-3028
Fax..........................................................-

ล้านท่อน้ำ� พัทยา จำ�กัด

เอเชีย วอเตอร์ 101

Tel....................................0-2426-3276
Fax..........................................................-
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168/8 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20170
Tel....................................0-3844-6604
Fax..........................................................-

ตลาดสมบัติบุรีย์ ถ.บางบัวทอง
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel..................................08-9120-3933
Fax..........................................................245/154 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3848-9154
Fax..........................................................-

352/2 ถ.วิทยธำ�รงค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
35000
Tel....................................0-4572-4972
Fax..........................................................12 ซ.66 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2898-8154-5
Fax...................................0-2898-8115
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น้ำ�มันหล่อลื่น

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เจ เอส ที เอ็นเตอร์ ไพรส์

น้ำ�มันหล่อลื่น
Lubricating Oil
19 ออยล์

927/29 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3442-9085
Fax..........................................................-

111/44 หมู่ 2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2802-5096
Fax...................................0-2454-2393

ซันสยาม บจก.

325,327,329 ซอยพัฒนาการ 3
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2719-8662-4
Fax...................................0-2318-3382

เกรทดิสทริบวิ เทอร์ จำ�กัด (มหาชน) ซินเท็ค อินเตอร์ บจก.
337 ซอยประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2248-8223-9
Fax...................................0-2248-8230

คิว เทค พาร์ทเซอร์วิส บจก.

9/555 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ ล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel....................................0-2888-5083
Fax...................................0-2888-5821

เคมลู้บ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

220/15-6 ซอย 1 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2254-1206
Fax..........................................................-

7/107 หมู่ 1 ถ.แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2172-7064-6
Fax...................................0-2172-7041

เซ่งฮวด บางพลี บจก.

34/2 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ กม 18
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-4476
Fax...................................0-2706-4652

เซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี่ บจก.

80/364 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-3820-3
Fax...................................0-2516-3824

เจอาร์อนิ เตอร์ซพั พลายส์(ไทยแลนด์) ดาร์เม็กซ์ ปิโตรเลียม บจก.
56/130 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel....................................0-2443-7286
Fax...................................0-2443-7287
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3313/4 ซอย 83/2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2732-9201-5
Fax...................................0-2375-7951

ดาร์เม็กซ์ ปิโตรเลียม บจก.

เพจเจส

โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) บจก.

150/35 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2385-5542
Fax...................................0-2385-5541

เดอะซากุระโฮลดิ้ง น้ำ�มันหล่อลื่น
55/207 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel.................................08-9676-4993
Fax..........................................................-

ต พรชัย ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

62/12 ซ.35 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2541-0038
Fax..........................................................-

ทอปลู้บ (ประเทศไทย) บจก.

49 ซอย 50 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2722-9784
Fax...................................0-2321-9628

โรงงาน 533/7 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel....................................0-2329-0346
Fax..........................................................-

ไทย มอเตอร์ ออยล์

972 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-0965
Fax..........................................................-

ธนศิริดีเซล บจก.

31-32 ถ.อุณากรรณ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2225-6352
Fax...................................0-2225-9165

น้ำ�มันเครื่องขายไม่แพง

171/4 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7423-9448
Fax...................................0-7423-3906

น้ำ�มันปิโตรเลียมไทย บจก.

ที.แอล.ดี เคมิคอลส์ บจก.
ผลิต-จำ�หน่ายน้ำ�มันอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม
Tel : 0-2416-0950-1
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

135/5 ม.11 ซ.วิธานธรรมวัตร
ถ.ทรงธรรม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2463-1396-7
Fax..........................................................-

เทคสโตร์ บจก.

บางกอก โซป บจก.

3/3 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2979-2982-3
Fax...................................0-2979-2984

129/36 แฟคทอรี่แลนด์ วังน้อย
ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13170
Tel................................0-3572-1310-1
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

น้ำ�มันหล่อลื่น - น้ำ� บำ�บัดน้ำ�เสียเครื่องจักร และอุปกรณ์

เพจเจส

บี บี เทรดดิ้ง ร้าน

189/276 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3487-2558
Fax..........................................................-

ปิโตรเลียม เทคนิค บจก.

119/590 ม.1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2192-9381-2
Fax...................................0-2192-9383

ออโต้ลูบ ซิสเต็ม เอ้นจิเนียริ่ง บจก.
นำ�เข้า-จำ�หน่าย-ซ่อม
ระบบวาล์วน้ำ�มันหล่อลื่น
Tel : 0-3831-1922
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

น้ำ� บำ�บัดน้ำ�เสียเครื่องจักร
และอุปกรณ์
Water Treatment Products
กรีน โซลูชั่น เเอนด์ เซอร์วิส

พรีเมี่ยม พาร์ท

603/3 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่
อำ�เภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

299 ม.8 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel................................0-7424-7181-3
Fax..........................................................-

Tel....................................0-5385-4458
Fax..........................................................-

พี เอ็น ซี บจก.

44 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250

กรีนเอิร์ธเทคโนโลยี บจก.

20 ซ.16 แยก 2 ถ.รามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2319-1255
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2740-9922
Fax...................................0-2740-9966

โพลีบอนด์ บจก.

228/94-95 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

โกลบอล ทรีท บจก.

179/52 หมู่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel....................................0-5332-5998
Fax...................................0-5332-5996

Tel................................0-2397-3700-2
Fax...................................0-2399-4884

ฟลูอิด ไดนามิค บจก.

942/5-6 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

ครีเอทีฟ วอเตอร์ โซลูชั่นส์ บจก.

Tel....................................0-2669-5794
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

4 ซ.67 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2722-2496
Fax..........................................................-
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น้ำ� บำ�บัดน้ำ�เสียเครื่องจักร และอุปกรณ์ - เนคไท

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เคแอนด์เค อีโค-เอ็นไวรอนเมนท์

พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ บจก.

อีเทคโค (ประเทศไทย) บจก.

ไท ซินดิเคท อินเตอร์เนชั่นแนล

ไคโก (ประเทศไทย) บจก.

พลอยภัค บจก.

เอ พี วอเตอร์ ทรีท บจก.

เน็คไทเฮ้าส์ แอนด์ เอ็มบรอยเดอรี่

598 หมู่ 3 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลอง
สวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2490-1138
Fax..........................................................1000/32 อาคาร พีบที าวเวอร์ ชัน้ 9 ซ.
77 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
Tel...................................0-2713-0204-5
Fax..............................................................-

โซลิดอินเตอร์เทค บจก.

9/17 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel...................................0-2738-7720-1
Fax..................................0-2738-7720-1

ซิส เซิร์ฟเวอร์ บจก.

131/29 หมู่ 12 ซ.64 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10230
Tel.................................0-2944-6257-8
Fax...................................0-2944-5924

ซี เอ็ม เอช (ประเทศไทย) บจก.

59/75 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3878-3662-4
Fax...................................0-3845-5166

1093/90 หมู่ 12 เซ็นทรัลซิตี้บางนา
ทาวเวอร์ 1 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2745-6677
Fax...................................0-2745-6556
183/19 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
ลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51000
Tel....................................0-5358-1890
Fax..........................................................-

พีแอลวิริยะซัพพลาย บจก.

35/11 ถ.เพชรเกษม 28 แขวงบาง
แวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2410-5265
Fax..........................................................69/169 หมู่ 3 หมู่บ้านเพชรไพลิน
ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2907-3423
Fax...................................0-2907-3423

แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค บจก.
131/4-5 ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel................................0-2993-0808-9
Fax...................................0-2993-0810
700/22-3 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์
1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2362-5166
Fax...................................0-2362-5167

ทีแอล ทรีทเม้นท์ บจก.

ยูส ซีสเต็มส์ หจก.

ไทย ไบโอเฮิร์บ บจก.

ระบบบำ�บัดน้�ำ - โอร์กาโน่

310/19 ถนนจริญพัฒนา แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2517-6431
Fax...................................0-2517-6432
731 พีเอ็ม ทาวน์เวอร์ ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
Tel....................................0-2642-8081
Fax...................................0-2642-8082

6/122 หมู่ 5 ซ.52 แยก 19
ถ.พหลโยธิน แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2972-7562
Fax..........................................................-

95/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150
Tel....................................0-2923-9784
Fax...................................0-2956-0426

264/18 ซ.71 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2711-0996
Fax..........................................................814/21 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 3
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม.10600
Tel....................................0-2457-8955
Fax..........................................................-

เอ็มพาว เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ ซัพพลาย ปารมิตา มาร์เก็ตติ้ง
15/22 หมู่ 13 ซ.14 ถ.เอราวัณ 1
ตำ�บลคลองสอง อำ�เภอคลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2198-3189
Fax...................................0-2198-3188

ฟิลเทค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น บจก.

ที ยู พี อควา อุตสาหกรรม 45 บจก. ยูโรเคม บจก.
99/1-2 หมู่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่
ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
Tel................................0-2802-3557-9
Fax...................................0-2802-3556

9/714 หมู่บ้านไอดีโอ้มิกซ์ ซ.อุดมสุข
3 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2398-7224
Fax..........................................................-

14/54 หมู่ 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2865-1502
Fax..........................................................-

ปารมิตา มาร์เก็ตติ้ง

1/233 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2583-6429
Fax...................................0-2583-6389

เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น บจก.

95 ซ.117 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2518-0600
Fax..........................................................-

ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น บจก.

3300/107 ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2937-4320-2
Fax...................................0-2937-4323

ไฮโดรเท็ค บมจ.

1363 ซ.94 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2559-0227
Fax..........................................................-

14/54 หมู่ 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2865-1502
Fax..........................................................-

ปาลแอนด์ซันส์ บจก.

190/14 ตรอกไกร ถ.ราชวงศ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2226-3225-7
Fax...................................0-2226-3229

พีแอลพี ซัพพลาย

102 ซ.67 ถ.เจริญกรุง แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
Tel................................0-2675-0874-5
Fax..........................................................-

มาราธอน อินเตอร์เนชั่นแนล

ดิโอลด์สยามพลาซ่า ถ.วังบูรพา
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2222-3288
Fax...................................0-2221-6551

ยูเชน ประตูน้ำ� ร้าน

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2966-2700-3
Fax...................................0-2966-2709

โรงงาน 223/84-5 ซ.22
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2656-3689
Fax..........................................................-

เนคไท
necktie

นิชชิน เทค หจก.

วีทเี อสเอ็นเตอร์ไพร์ส บจก.

กาล่า บจก.

ยูเชนเน็คไทร้าน

ใบบุญ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

สุจริ านาโนเทค 2009 ร้าน

ซิน เซ่ง ฮง

ส ศิริเจริญพาณิชย์ บจก.

6/649 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
46 ถ.รังสิต-ปทุม 14 ต.ประชาธิปัตย์
40 ซ.ร่วมรักษา ถ.ประชาสงเคราะห์
199 ถ.ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ซ.16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.
11110
10400
10170
Tel....................................0-2594-6359
Tel....................................0-2958-2088
Tel....................................0-2692-4272
Tel....................................0-2412-2434
Fax...................................0-2594-7064
Fax...................................0-2958-2089
Fax...................................0-2692-1084
Fax...................................0-2411-1621
สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ บจก.
เค ซี ไทยซิลค์ หจก.
โปรเกรสอีเล็คโทรนิค หจก.
ศรีสวัสดิ์ ร้าน
75 ซ.บางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ� เขต
527 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช 70/1 ซ. 28
282 หมู่ 14 ซอย 6 ถ.กัลปพฤกษ์
จำ�หน่ายเครื่องทำ�ของเหลวให้แห้ง
บางขุนเทียน กทม. 10150
ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
Tel : 08-1915-2178
เขตประเวศ กทม. 10250
10160
Tel................................0-2452-5914-5
Tel....................................0-2322-3751
Tel....................................0-2454-5447
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 131
Fax...................................0-2452-5853
Fax...................................0-2322-1636
Fax..........................................................11/79 หมู่ 14 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2918-2075-7
Fax..........................................................-

ไบโอฟูเอ็ล บจก.

49/533 หมู่ 5 ซ.บญส่งโสพิศ ถ.นวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2734-5450-2
Fax...................................0-2734-7949
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408/1 หมู่ 3 ซ.14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
50120
Tel....................................0-5383-4353
Fax..........................................................-

อะโครพอร์ เทคโนโลยี บจก.

8 ถ.นนทบุรี 46 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2950-2121-2
Fax...................................0-2950-2120

142 ซ.14 ถ.เจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2221-8294
Fax...................................0-2224-9060

ท วิจิตต์สิน ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

สนง ใหญ่ 50 ถ.เจริญกรุง
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel................................0-2623-7427-8
Fax...................................0-2221-6551

8 ซอยบางแวก 50 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel................................0-2410-7725-6
Fax...................................0-2410-7650

สมาร์ทไท ร้าน

488/555 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 1
ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2637-4099
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

สิงห์ทอง เน็คแวร์ บจก.

1697/5 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เจ พี เอส โฮม แอนด์ เดคอร์

78/6-14 หมู่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Tel................................0-2375-1145-7
Fax...................................0-2513-6966

สุรีย์ภรณ์ ไหมไทย

535/2 ซอย 54 ถ.ประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel................................0-3720-6421-4
Fax...................................0-3720-6425

เจริญเคหะ โฮมมาร์ท บจก.

54/55 ม.1 ถ.ริมน้ำ� ต.จันทนิมิต
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

Tel....................................0-2426-2420
Fax..........................................................-

ออนไลน์เนคไทดอทคอม ร้าน

9/1 ม.8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

Tel....................................0-3931-1781
Fax...................................0-3932-5401

เชียงใหม่ เมททัล ซัพพลาย บจก.

357 ม.1 ถ.วงแหวนรอบกลาง
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
50140
Tel................................0-5314-1141-3
Fax...................................0-5314-1144

Tel.................................08-5487-3992
Fax..........................................................-

เอส พี จี อิม-เอ็กซ์ บจก.

161/810-11 ซ.27 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel.............................0-2866-6069-70
Fax...................................0-2412-2725

เชียงใหม่ เอส โอ พี

83 ถ.ตรัสวงศ์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
Tel................................0-5330-6597-8
Fax..........................................................-

เซเว่นโปรแพค บจก.

113/16 ม.1 ถ.ทางหลวงสาย 345
ต.บางคูวดั อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel.................................08-9104-2515
Fax...................................0-2975-2779

บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
Packaging

ไทยรุ่งเรือง โฟม บจก.

223/21-22 หมู่ 3 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3819-5074
Fax..........................................................-

บอมเบย์ พลาสติก

366 ซอยอนุวงศ์ ถ.จักรวรรดิ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2226-2750-2
Fax...................................0-2225-1671

บ้านไร่วัสดุ (เขาใหญ่)

159 ม.7 ถ.ธนะรัชต์ กม14 ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel.................................08-1548-3986
Fax...................................0-4475-6770

มุกดาวัสดุก่อสร้าง

11 ถ.นิคมลำ�ตะคอง ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel....................................0-4431-4621
Fax..........................................................-

เมก้าพลาสติก บจก.

188 ม.8 ถ.บ้านต้นยางหลวง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
Tel................................0-5312-8520-8
Fax...................................0-5312-8529

แมททีเรียล แอนด์ คอนซูม

7/469 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3801-6569
Fax...................................0-3802-0493

บุญชัยคอนกรีต

รังสิโย อุปกรณ์เซฟตี้

บุรีรัมย์นำ�โชค ห้างหุ้นส่วนบจก.

รับติดตั้งสายพานลำ�เลียง

218/1 ม.1 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000
Tel....................................0-5688-1448
Fax...................................0-5688-1448
38/2 หมู่ 1 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช
ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
31000
Tel....................................0-4461-1631
Fax...................................0-4461-2414

55/2-3 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก
ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20240
Tel....................................0-3820-8065
Fax...................................0-3820-8064
119/20 ม.6 ถ.คลองสอง ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-1375-7923
Fax...................................0-2987-5589

กาฬสินธุ์เครื่องถ่าย

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

พงศ์บุณย์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ร้านดวงใจวัสดุ

กิจพนาค้าไม้

ทรัพย์บูรพา ร้าน

เพ็ญสนองกรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนบจก.

รุ่งเจริญวัสดุก่อสร้างสีคิ้ว

16/5-6 ถ.บายพาสสงเปลือย
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
46000
Tel....................................0-4382-2414
Fax...................................0-4360-0130
839 ม.11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290
28,30 ถ.อำ�นวยสุข ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

Tel................................0-4441-9390-1
Fax...................................0-4441-9390

กิจพนาค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนบจก.
839 ม.11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170

Tel....................................0-3861-7234
Fax...................................0-3861-5531

ที เซ็นทรัล ซัพพลาย

58/7 หมู่ 1 ซอยประชุมพร
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2573-3694
Fax...................................0-2573-3694

Tel................................0-4441-9390-1
Fax...................................0-4441-9390

กิมยิกเฮงวัสดุก่อสร้าง

169 ม.7 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel.................................09-3549-4994
Fax..........................................................-

โกมล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

2 ซอยหทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะ
วันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510

ไทยกล๊าส วัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟ

100/39 ม.5 ซ.2 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2963-4173
Fax..........................................................-

ไทยเกียวโต แพคเกจจิ้ง โปรดักท์

23/241 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
Tel....................................0-2811-6466
Fax...................................0-2811-6460

Tel................................0-2050-1681-2
Fax...................................0-2050-2566

คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง

สนง ใหญ่ สาขาสงขลา 709
ถ.ไทรบุรี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
90000
Tel................................0-7444-3804-6
Fax...................................0-7431-6154

เควีซี คอมพิวเตอร์ เชียงราย

สนง ใหญ่ 124/13 ม.14 ถ.สันโค้งหลวง
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
Tel....................................0-5375-6309
Fax...................................0-5360-0219

ไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ บจก.
91 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

Tel....................................0-3637-9272
Fax..........................................................-

ไทยยงวัสดุก่อสร้าง ร้าน
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51 หมู่ 13 ต.บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel.................................08-2442-4269
Fax...................................0-3496-2081

25 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel....................................0-2812-9182
Fax...................................0-2812-8978
289 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์ 32190

Tel.................................08-1879-9130
Fax...................................0-4459-6036

158 ม.1 ถ.สายหล่มเก่า-หล่มสัก-เลย
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
67120
Tel....................................0-5670-9527
Fax..........................................................422-423 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.สีคิ้ว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
Tel....................................0-4441-1328
Fax...................................0-4441-1327

เพาเวอร์มาร์ท โฮมโปรเกรท 2015 วิริยภัณฑ์วานิชย์ บจก.
63/6 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

11/152 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230

Tel................................0-2757-5448-9
Fax...................................0-2757-5448

Tel................................0-2940-3046-7
Fax...................................0-2940-3048

เพื่อนเกษตร ปากช่อง บจก.

804-804/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อำ�.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel....................................0-4431-1531
Fax...................................0-4431-4306

แพคเกจจิ้ง อินโนเวชั่น บจก.

48/260-1 ม.1 ถ.รามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2729-5818-9
Fax...................................0-2729-5458

ไฟว์แพ็ค บจก.

3 ม.7 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20140
Tel.................................08-2212-2312
Fax...................................0-3847-5655

ภูริรดา บจก.

82 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160
Tel.................................08-9097-2223
Fax..........................................................-

วีซีเอสเอเซีย บจก.

67/22-30 ม.8 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel.............................0-3802-6509-16
Fax...............................0-3802-6517-8

ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บจก.

222 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
Tel................................0-7570-1501-3
Fax...................................0-7570-1504

ศุภผลปราจีน

403-411 ถ.ราษฎรดำ�ริ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
Tel....................................0-3721-1294
Fax...................................0-3720-0496

ส ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส์ บจก.
88/1-4 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

Tel................................0-2291-3614-7
Fax...................................0-2291-1066
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บริการทำ�ความสะอาด
สตีด พลาสติค บจก.

403/2 ถ.ช่างอากาศอุทศิ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2929-5296
Fax...................................0-2929-4565

สมเกียรติพานิช ร้าน

65/2-3 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ดีลัง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
Tel....................................0-3643-6105
Fax...................................0-3643-6026

สยามจักรกล

27/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 86 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel.................................08-7560-0880
Fax...................................0-2818-9371

สายพานลำ�เลียง

119/20 ม.6 ถ.คลองสอง ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-1375-7923
Fax...................................0-2987-5589

อนันต์สตีล บจก.

69 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
Tel....................................0-7658-1515
Fax..........................................................-

อุปกรณ์เซฟตี้-ควอลิตี้ เซอเคิล

21/1 ซ.เหิรฟ้า 3 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2589-7075
Fax...................................0-2589-6794

เอ เอ็ม จี เม็ททัล สโตร์ บจก.

2/39 ม.2 ถ.กระทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
Tel..................................08-1895-7557
Fax...................................0-7632-2100

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
แองเจล บิวตี้ ซัพพลาย บจก.

210/1-2 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2282-7590
Fax...................................0-2282-7591

บริการทำ�ความสะอาด
Cleaning Services
กัญญาภัทร คลีน
บริการทำ�ความสะอาด
Tel : 06-2478-4536
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

กิ่งไผ่ แมชชีน เซอร์วิส บจก.

139/539 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน
ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel....................................0-3535-4333
Fax...................................0-3535-4332

การ์เดี้ยน โพริตี้ เซอร์วิส บจก.

46 ซอยพัฒนาการ 57 ถ.พัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2722-1609
Fax..........................................................-

แก้วเงิน แคร์คลีน บจก.

18/202 ซอย 25 ถ.เลีบยคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2906-5147
Fax...................................0-2906-5672

โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
919/1 ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel....................................0-2236-6944
Fax...................................0-2236-6945

เอกวัฒนาค้าไม้ บจก.

คลีนพลัส (ประเทศไทย) บจก.

เอ็น เอช ไนน์ บจก.

คลีนนิ่ง โซลูชั่น บจก.

94/6 หมู่ 7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2925-6185
Fax...................................0-2925-5080
444/397 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางบ่อ
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2117-4498
Fax..........................................................-

เอส-คอน มิตรภาพ บจก.

463 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel................................0-4326-1463-4
Fax...................................0-4326-1394

เอสวายเอส โปรดักส์ บจก.

99/1447 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2754-6565
Fax...................................0-2754-6566

เอี้ยท่งฮวด ห้างหุ้นส่วนบจก.

11-11/1-4 ถ.วิเศษกุล ต ทับเที่ยง
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
Tel....................................0-7521-8354
Fax...................................0-7521-6935
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57/108 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ถนน
แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2962-7193
Fax...................................0-2962-7193
139 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
Tel..................................095-010-3436
Fax..........................................................-

แจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

ซุปเปอร์แมน วินโดว์ คลีนนิง่ บจก.

ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส บจก.

เซอร์ตไิ ฟด์ คาร์เป็ท แอนด์ คลีนนิง่ บจก. ทรัพย์วจิ ติ ร โปรคลีน แอนด์ ซัพพลาย

89/2 หมู่ 4 ถ.วัชรพล
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2191-5212
Fax..........................................................0/1093 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2833-9701
Fax...................................0-2833-9718

ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล

1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2391-4590-5
Fax...............................0-2391-4514-6

256/63 หมู่ 3 ถ.รามคำ�แหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2729-4174
Fax...................................0-2372-0069

บริรักษ์ ประชานันท์ บจก.
บริการทำ�ความสะอาด
Tel : 0-2504-1390-1
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

99/313 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

65 ถ.อยู่เย็น แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel....................................0-2284-2233
Fax...................................0-2294-3343

Tel....................................0-2944-5121
Fax...................................0-2791-3945

เดอะอินเตอร์เนชัน่ แนล ซีคอร์ส

ทรีโอ คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

964 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

66 ซอย 1 ถ.ลาซาล แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-2930-4500
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2361-1795
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บริการทำ�ความสะอาด

เพจเจส

ที เค โปรเกรส แอนด์ เซอร์วสิ หจก. พีพีอาร์ โปรคลีนไทย บจก.
627/8 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel.................................08-6983-6479
Fax...................................0-2459-1817

ไทยสกายคลีน บจก.

47/609 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิต
ใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2993-2996
Fax..........................................................-

เนรมิตคลีนนิ่งเซอร์วิส

2216 อาคารออลอินเพลส ซ.ลาดพร้าว
98 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2931-9679
Fax...................................0-2931-9679

พี.เอส.เจนเนอเรชั่น บจก.

346-348 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถ.ศรีวราทาวน์อนิ ทาวน์ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10240
Tel....................................0-2559-2020
Fax..........................................................-

25 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2721-3317
Fax...................................0-2322-4627

เวิลด์ ไวด์ คลีน โปรดักท์ส บจก.

78/144 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2330-9113
Fax..........................................................-

เอ.พี.ไอ.อินดัสเทรียลกรุ๊ป บจก.

228 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนน
อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2322-3916
Fax..........................................................-

อี รีเวอร์สซินเนอร์ยี่ บจก.

81/244 หมู่ 6 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel..................................08-9895-3882
Fax..........................................................-

ศรีบุญเลิศคลีนนิ่ง บจก.

เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง

แนสโก้ เซอร์วสิ บริษทั ทำ�ความสะอาด โฟร์แฮนด์ เมนเทแน็นซ์ บจก.

ศรีสุนทร บริการ หจก.

เอ็กซ์เทรด อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส

สากลรุ่งโรจน์ อินเตอร์เทรด บจก.

แอ๊ดวานซ์ เอเซีย คลีน บจก.

39/34 ถ.พระยาสุเรนทร์ 30
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10150
Tel.................................09-8378-8780
Fax..........................................................-

เพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ บจก.

วินเนอร์ อินเตอร์กรุ๊พ บจก.

153 ซอยรามคำ�แหง 34 (เกศรี)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2732-2591
Fax..........................................................-

446 กม 7 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-4165-6
Fax..........................................................-

46/28 ซอยนวลจันทร์ 31
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2944-6581
Fax...................................0-2949-9724

เอ.เอ็น.จีแมเนจเมนท์ บจก.
บริการทำ�ความสะอาด
Tel : 0-2988-9324-5
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 134

73 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย48
แขวงดอกไม้ เขต ประเวศ กทม.
10260
Tel..................................086-335-7855
Fax..........................................................-

เบทเตอร์ คลีนนิ่ง บจก.

100/99 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร. 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel..................................081-455-0824
Fax..........................................................-

บางกอก แคร์ เซอร์วิส บจก.
10/157 หมู่ 18 ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โฟกัสคลีนเนอร์ เซอร์วิส บจก.

633 สินธร ซอย 11 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel..................................081-467-1712
Fax..........................................................-

มิสเตอร์คลีน เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

522/205 ถ.อโศกดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2247-7670-2
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2995-8621
Fax...................................0-2532-3539

18/34 การเคหะคลองเตย 3
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2671-7593
Fax..........................................................161/343 หมู่ 1 เคหะคลอง 7
ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2957-2754
Fax...................................0-2957-2070
9/24 ซอย อ่อนนุช 74/4 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2742-3700
Fax..........................................................-

450 ซอยพัฒนาการ 38(เจริญพัฒนา)
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2719-4330
Fax..........................................................84/1 หมู่ 3 ซอยคลองหลวง
16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-1020-1
Fax..........................................................2584-6 ศูนย์การค้าไดร์ฟ-อิน ซอย 1
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2731-0601-2
Fax...................................0-2731-0159

สุวภูมิ รังษี 2006 หจก.

แอล ซี เอส คลีนนิง่ เซอร์วสิ บจก.

เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์

โอวาท โปร แอนด์ ควิก บจก.

159/42 ถ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวัน
ออก ต.ปากน้ำ� อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2702-9338
Fax...................................0-2389-2118
20, 22, 24 ซอยรามอินทรา 42/1
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2988-9324-5
Fax...................................0-2988-9323

499/132 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel..................................08-5115-9977
Fax..........................................................22, 24, 26 ซอย 4 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2907-4472
Fax...................................0-2907-4474

บี เค พาวเวอร์ คลีน พลัส บจก.

เมดแอนด์คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

อนันดา พรีเมี่ยม เซอร์วิส บจก.

ฮิวจ์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

บีจีจี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) บจก.

แม่บ้านมืออาชีพ บจก.

อะยะซัน เซอร์วิส บจก.

ฮู้ด คลีนเนอร์ บจก.

อะโกลว (ประเทศไทย) บจก.

เฮ้าซ้านต้า

243 หมู่บ้านลาซาลเพลส ซอยลาซาล
24 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-1425-0501
Fax...................................0-2749-3867
89/370 หมู่ 1 ต.ศาลากลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

335/75 ซอยศูนย์การค้าแฮปปีแ้ ลนด์ 1
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................089-927-3398
Fax...................................0-2933-4644
429/29 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel....................................0-2408-8473
Fax...................................0-2408-8470

พี บี เจ คลีนนิ่ง

40/57 ถ.ไทยรามัญ
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel.................................08-6551-1331
Fax..........................................................-

พี พี เอ เมนเทนแนนซ์ บจก.

7 ซอยลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel....................................0-2931-6540
Fax..........................................................-

ริช คลีนนิ่ง บจก.

10/144 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ซอย
28 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2476-9065
Fax...................................0-2476-9011

111/292 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2900-4047
Fax..........................................................-

87/97-98 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 8
ถ.สุขมุ วิท63 (เอกมัย 3) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2714-2116
Fax..........................................................59/8 หมู่ 6 ถ.ทัพหลวง
ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel................................0-3426-1753-4
Fax...................................0-3426-1688

999/9 ดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัล
เวิลด์ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2207-8643
Fax..........................................................25 ซอยนาคนิวาส 48 ถ.ลาดพร้าว
71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2005-8550
Fax..........................................................695 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel.................................09-0896-7985
Fax..........................................................-

ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน บจก.

อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส บจก. แฮปปี้คลีน บจก.

วันรัก คลีนเนอร์ เซอร์วิส บจก.

เอส.พี.คลีน ซัพพลาย บจก.

374 ซอยราษฎร์บูรณะ42 ถนน
ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel................................0-2464-2832-3
Fax...................................0-2464-2833

Tel....................................0-2377-9813
Fax...................................0-2377-8428

พีเจ คลีนนิ่ง คอนสตรัคชั่น

333/9 หมู่ 5 ซอยบางพลีพัฒนา ถ.
เทพารักษ์ กม 23 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2090-9279
Fax...................................0-2090-9279

www.ThailandPocketPages.com

11 ถ.เสรี 4 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tel..................................08-1472-7721
Fax...................................0-2300-5763

12 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2538-4952-3
Fax...................................0-2538-9957
81/52 หมู่ 5 ถนน นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม กทม. 10240

Tel................................0-2379-0410-1
Fax...................................0-2379-0410

101/123 ถ.พระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10240
Tel.................................08-1842-3905
Fax...................................0-2890-4963

ไฮจีนีเทค ไทยแลนด์

6 ซอยโชติสหาย ถ.ริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2913-3998
Fax...................................0-2913-3879
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บัวโฟม - บ้านอาคารสำ�เร็จรูป
บัวโฟม
Ceiling Cornice

เชิน หง เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

พรวัฒนา พี นุกูร บจก.

ชาลี ซีเมนต์บล็อค (1133) บจก.

พรวัสดุก่อสร้าง

12/409 หมู่ 15 ซอยเปรมฤทัย
ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลบางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2743-1981
Fax...................................0-2743-0049
41/21 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2533-3232
Fax...................................0-2533-3232

ดี วัสดุ บจก.

333/92 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2571-0821
Fax..........................................................-

เทียน ฮก เฮง หจก.

81 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2328-7249
Fax...................................0-2328-7249

ก.วีรภา หจก.
ผลิต-จำ�หน่าย บัวโฟม บัวเบา
Tel : 0-2575-3620-1
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ควิกโคท โปรดักส์ บจก.

184 หมู่ 7 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2408-9888
Fax...................................0-2408-9888

คอนแทรคเตอร์ ช๊อป บจก.

17/67 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2757-6889
Fax...................................0-2757-6889

เค เอ็น ซี เซฟตี้กลาส บจก.

8/8 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2156-9621-3
Fax...............................0-2156-9624-5

เจ พาเนล ผนังประหยัดพลังงาน
55 ซอยรามคำ�แหง 123 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel....................................0-2376-3320
Fax..........................................................-

เจวี แมททีเรียลส์ หจก.

241/5 ซอยอนามัยงามเจริญ 33
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel..................................08-3059-9515
Fax...................................0-2712-9238

ชัยเดโช บจก.

89/226 ถ.เทียนทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2462-0535
Fax...................................0-2464-5887

ชาลี ซีเมนต์บล็อค (1133) บจก.

41/21 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2533-3232
Fax...................................0-2533-3232
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ไทยเจริญค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

45/11-2 หมู่ 4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel...............................0-2884-1381-3
Fax...................................0-2884-1384

นิชชาพาณิชย์

843 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2906-7949
Fax...................................0-2915-8187

โนโวคอน บจก.

18/55 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2399-5250-1
Fax...................................0-2747-0699

นิวคอน อินโนเวชั่น

31/148 หมู่ 4 ซอย 36 ถนน
แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2574-3621
Fax...................................0-2574-3620

บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ บจก.

988-990-992-994-998
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2281-4340
Fax..........................................................-

บุญทองแสง หจก.

220 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2221-0398
Fax...................................0-2223-5721

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

56 ซอยทวีวัฒนา ถ.กาญจนาภิเษก
30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.............................0-2119-0855-69
Fax...................................0-2119-0850

ปักหลักเสาโรมันบัวปูนปั้น

218/1 ถ.กาญจนาภิเษกคู่ขนาน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2170-8088
Fax..........................................................-

2443 หมู่ 8 ซอย 71 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2538-2884-5
Fax...................................0-2538-9164
22/12 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2543-8618
Fax..........................................................-

เพิ่มผลวัสดุภัณฑ์ ร้าน

21/9 หมู่ 18 ถ.กระทุ่มราย
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel....................................0-2543-2471
Fax..........................................................-

ภัทร สตีลเซ็นเตอร์ หจก.

60/427-8 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/0
ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-4820
Fax...................................0-2417-0959

เพจเจส

วงศ์นรินทร์ โฮมเอ็กซ์เพรส

240 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2539-6770-1
Fax...............................0-2932-4441-2

บ้าน และอาคารสำ�เร็จรูป
Prefabricated Houses and
Buildings
3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
15/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

กระจกไทยเจริญกิจ

27/67 ม.4 ซ.แสงเทียน ถ.เลียบคลอง 4
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2998-6100
Fax...................................0-2153-7009

แม็ค เอช แอนด์ เอช(ประเทศไทย) กิจมงคลบุรีรัมย์ บจก.
7/37-8 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160

116/1 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-สตึก ต.ชุมเห็ด
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

Tel....................................0-2449-5667
Fax...................................0-2449-5694

Tel....................................0-4461-1278
Fax...................................0-4462-1941

ยิ่งเจริญวัสดุก่อสร้าง 1968 บจก.

เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)

ยูนิเวอร์แซล โฮม เซ็นเตอร์ บจก.

เจริญสุข พรีคาสท์ บจก.

51/8-10 หมู่ 10 ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-3570-3
Fax...................................0-2899-1616
1/2 ซอยเอกชัย 101 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel.............................0-2415-7909-10
Fax..........................................................-

รวมโชค พานิช หจก.

82/2 ถ.พระยาสุเรนทร์คลองสามวา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-1803
Fax..........................................................-

555 ศูนย์การค้าประตูน้ำ�เซ็นเตอร์
ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2254-9694
Fax...................................0-2254-9653
26/5 ม.2 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-1555-9501
Fax..........................................................-

ชลบุรี ลีพวิ่ง บจก.

23/23 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3878-6644
Fax..........................................................-

เซาธ์ ซิสเท็ม คอนสตรัคชั่น บจก.

รวมซีเมนต์ หจก.

130/110 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

3/9 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-8235-6
Fax...................................0-2294-8114

Tel..................................08-1560-5005
Fax...................................0-2998-0243

รวมพร้อมภัณฑ์ บจก.

แซนคอน บจก.

รุ่งเจริญถาวรเทรดดิ้ง หจก.

เดชาชาญ บจก.

89 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2410-8143
Fax..........................................................-

95 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

13/1 หมู่ 7 ถ.ลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530

Tel....................................0-2988-5115
Fax...................................0-2988-5388

ลีบีส (ไทยแลนด์) หจก.

20/15-7 ซอยพร้อมพงศ์ ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2259-7884
Fax...................................0-2259-7883

88 ซอยทองหล่อ 25
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel.................................08-1902-9582
Fax...................................0-2712-6393

Tel....................................0-2880-8797
Fax...................................0-2434-9893

เดอะ โมบิล่า

151/1 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................09-2713-2525
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บ้านอาคารสำ�เร็จรูป - เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้

เพจเจส

ตู้คอนเทนเนอร์ ให้เช่า ภาคภูมิ

61/203 ม.5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel.................................08-6313-1562
Fax..........................................................-

ทีเจโลจิสติกส์

65 หมู่ 2 ซอย 54 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2746-6548-9
Fax..........................................................-

ทีไอเอส เจเนอรัล เอ็นเตอร์ ไพรซ์
81/40 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

พี แอนด์ บี โฮม บจก.

53/324 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-9478
Fax...................................0-2570-9478

พีดี สถาปนิก ดีไซน์ บจก.

94 หมู่ 8 ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6399-6577
Fax...................................0-3303-9511

พีดี สถาปนิก ดีไซน์ บจก.

94 หมู่ 8 ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-2985-8520-1
Fax...................................0-2985-8522

เทพศิลป์ การเคหะ บจก.

37/74 ม.14 ซ.ลาดพร้าว 41
ถ.สุขาภิบาล-ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2931-1491
Fax..........................................................-

ไทยพัฒนาหน้าต่าง บจก.

28/5 หมู่ 7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Tel.................................08-6399-6577
Fax...................................0-3303-9511

เพชรประสิทธิ์ เพชรบูรณ์

176 หมู่ 9 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
67000
Tel....................................0-5674-8036
Fax................................09-3138-6036

เพทาย พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

199/85 หมู่ 14 ถ.บางนาตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2532-8322-3
Fax..........................................................-

Tel................................0-2328-1520-1
Fax...................................0-2328-1410

ไทยโมบายคอนเทนเนอร์

102/46 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เพอร์รีกรีน ดิสทริบิวเตอร์ บจก.

50/174 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2682-0149
Fax..........................................................-

Tel..................................0-8528-82817
Fax...................................0-3832-7182

ธรรมรัตน์คอนกรีต บจก.

สาขาขาณุ 13/2 ม.1 ต.ยางสูง
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำ�แพงเพชร
62130
Tel....................................0-5572-5299
Fax...................................0-5572-5299

บ้านอ. เทรดดิ้ง บจก.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

ฟอร์ทเทรสมารีน บจก.

58 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel................................0-2741-4092-7
Fax...................................0-2331-5255

ฟอร์ทเทรสมารีน บจก.

58 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

Tel................................0-3823-7557-8
Fax...................................0-3823-7556

บำ�รุงคอนเทนเนอร์เซอร์วิส บจก.

1221 การเคหะแห่งชาติ ซ.43
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กทม. 10240
Tel....................................0-2377-6247
Fax...................................0-2375-4697

ปลวกแดงวัสดุก่อสร้าง

415 ม.5 ต.แม่น้ำ�คู้ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

Tel................................0-2741-4092-7
Fax...................................0-2331-5255

ภูสูง คอนสตรัคชั่น บจก.

86 ซอยประชาอุทิศ 72 ถ.ทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2426-2528
Fax..........................................................-

มนัส การก่อสร้าง 1975 บจก.

49/136 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel.................................08-7798-9996
Fax..........................................................-

Tel.................................09-5963-2288
Fax..........................................................-

แปลนมาสเตอร์ เฮ้าส์ บจก.

136/5 ม.8 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศร์
ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ� จ.สงขลา 90110

ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม บจก.
54 ม.12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel.................................08-9466-2509
Fax...................................0-7441-4559

พลวิศ การก่อสร้าง

43/335 ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-2315-5500
Fax...................................0-2312-4655

รุ่งเรืองทรัพย์น๊อคดาวน์ โฮม

Tel.................................08-1695-4263
Fax..........................................................-
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129/13 ม.1 ถ.สิงห์บรุ -ี ลพบุรี ต.บางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Tel.................................09-8281-3791
Fax..........................................................-

โรแยลปริ้นส์รัชดา บจก.

633,635,637 ซ.80 แยก 22 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2935-5138-9
Fax..........................................................-

ล ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้

611 ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี 72140
Tel....................................0-3558-1062
Fax..........................................................-

วรรณแสงพานิช หจก.

218/1 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
Tel.................................08-9752-8899
Fax...................................0-3834-1302

วี บี ควอลิตี้ภูเก็ต (วินเซอร์) บจก.

108/24 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel................................0-7626-1880-1
Fax...................................0-7626-1880

วี บี ควอลิตี้ภูเก็ต

108/24 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel................................0-7626-1880-1
Fax...................................0-7626-1880

วี พี สตรัคเจอรัล พาแนลส์ บจก.

362 ม.7 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel....................................0-5387-7051
Fax..........................................................-

ศรีราชาอิมพีเรียล บจก.

102/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel...................................081-8495039
Fax.....................................038-327182

อิสรีย์ สตีล วู๊ด อินดัสทรี่ บจก.

30/1 ม.11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2152-8959
Fax..........................................................-

เอกลักษณ์ ศาลาบ้านไม้ กลางสวน
10/5 ซอย 187/1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2978-6840
Fax..........................................................-

เอพีที เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

200/93 ม.8 ซ.พหลโยธิน 84 ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel..................................08-1643-1212
Fax...................................0-2577-0504

เอส มหาชัย คอนสทรัคชั่น บจก.

3/179 ม.9 ถ.สหกรณ์ ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel..................................08-1942-2806
Fax...................................0-3445-7339

เอสคอร์ บจก.

126/22 ม.5 ถ.ควนดินแดง ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7652-8612
Fax...................................0-7652-8612

เอสซีพัฒนาการ บจก.

100/15-6 ม.7 หมู่บ้านศิรินเทพ 9
ซ.14 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel................................0-2917-1393-4
Fax...................................0-2917-2063

ฮารุออฟฟิศคอนเทนเนอร์ บจก.

98/183 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บาง
เมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2138-0508
Fax...................................0-2138-0509

ศิวภัสร์ เอสเตท บจก.

36/1 ถ.มอเตอร์เวย์
แขวงคลองสอง-ต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-1937-4641
Fax...................................0-2171-7609

เหมราชพัฒนาที่ดิน บจก.

331/8-9 กม 91-2 ม.6 นิคมอุตสาหกรรม
ชลบุร-ี บ่อวิน ถ.ทางหลวงหมายเลข 331
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5234
Fax...................................0-3834-5233

อนันตา เดคคอเรชั่น บจก.

108/84 หมู่ 13 ถ.บางหลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-6979-4254
Fax..........................................................-

อาคิเดีย ดีไซน์ บจก.

1171 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2320-0217-8
Fax...................................0-2320-0234

อาร์ต คอนกรีต 2015 บจก.

29/4 ม.4 หมู่บ้านสิริศา 14 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................08-2258-6699
Fax..........................................................-

เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้
Bakery Equipment
กีรติแพคเกจจิ้ง บจก.

133/1-2 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel................................0-2410-4720-1
Fax...................................0-2410-4722

เกียรติวัฒนานครสวรรค์

377 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel....................................0-5621-2272
Fax...................................0-5621-2457

ไกลาสอลูมเิ นียมแอนด์ คอนสตรัคชัน่
244/16 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

Tel....................................0-3823-8033
Fax...................................0-3823-5181

ขนมบ้านโกไข่

สาขาสนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.................................08-9870-0148
Fax..........................................................-
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เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้
คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) บจก. เดอะเบเกอรี่โอเอซิส
212 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110.

49/16 ม.5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

Tel......................................038-066481
Fax.....................................038-066491

Tel..................................08-4614-7010
Fax..........................................................-

คิดถึง เบเกอรี่

สาขาคลังวิลล่า 1127 ถ.สุระนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-8111-5376
Fax..........................................................-

คิทเช่น เทค แมนิวแฟคเชอะริง

171 ม.7 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Tel....................................0-7627-4243
Fax...................................0-7631-3106

เคซีเอส คิทเช่น เซ็นเตอร์ เซลส์

233/8-11 ม.11 ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3875-6468
Fax...................................0-3842-8141

เคอาร์ซี (ไทยแลนด์) บจก.

สาขาซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2654-3113
Fax..........................................................-

เคอาร์ซี (ไทยแลนด์) บจก.

สนง ใหญ่ 87 เอ็มไทยทาวเวอร์
ออซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2685-3121-2
Fax...................................0-2685-3105

ตู้แช่ชลบุรี

39/6-7 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160
Tel....................................0-3303-1131
Fax..........................................................-

เตี๋ยวตุ๋น โดย รุ่งโรจน์ เบเกอรี่

527/640 หมูบ่ า้ นสินชัยธานี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4218-3633
Fax..........................................................-

ทริปเปิ้ลทรีส์ คาเฟ่

20/28 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2150-2403
Fax..........................................................-

ทรูไลฟ์สไตส์รีเทล บจก.

262/7 ซอยสยามสแควร์ซอย 3
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2658-4703
Fax..........................................................-

ทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์

40/15 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3930-2955
Fax..........................................................-

จามรียัคคาเฟ่แกลลอรี่ แอนด์ บาร์ ทองเบเกอรี่
213 หมู่บ้านเสรี 7 ซ.60 ถ.พระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2718-4445
Fax..........................................................-

ชวาลินไอศครีมแอนด์เค้ก

300-2 ถ.ประชาราษฏ์สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-7621
Fax..........................................................-

ชีสเค้ก พาเลท ร้าน

16 ซ.36 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel..................................08-5600-8801
Fax...................................0-2661-2338

ซ้อฮอน อุปกรณ์เบเกอรี่

205/8 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel.................................08-6234-8817
Fax..........................................................-

ซินนาบอน เบเกอรี่ ร้าน

สาขาดิเอ็มโพเรียม 622 ดิเอ็มโพเรียม
ซอย 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2259-8742
Fax..........................................................-

ณ ทรัพย์ อินเตอร์เทรด

999 ม.15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด
อ.เมืองขอนแก่น จั.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-9629-1996
Fax..........................................................-
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304/16 ถ.ประชาชื่น แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2591-3736
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บ้าน เบเกอรี่

รมิตา เทรดดิ้ง บจก.

บ้านฉัน เบเกอรี่ ร้าน

ลิตเติ้ล โฮม เบเกอรี่หาดใหญ่

3/9 ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50100
Tel....................................0-5327-2216
Fax..........................................................157/1-2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
Tel..................................08-1242-0781
Fax..........................................................-

โทราย่า เบเกอรี่

943/31-33 ซอยตากสิน 21
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2438-8484
Fax..........................................................-

105/4-5 หมู่ 5 ถ.แขวงท่าแร้ง
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2181-1136-7
Fax...............................0-2181-1138-9
สาขา 1 8 ถ.ศุภสารรังสรรค์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
Tel....................................0-7424-3083
Fax..........................................................-

บ้านต้นนุ่น ห้างหุ้นส่วนบจก.

ลิตเติ้ล โฮม เบเกอรี่หาดใหญ่

บูโอโน่ คอนเน็ก บจก.

ศรีวิศาล เกษรา บจก.

728 อาคารเดอะแจส วังหิน
ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8482
Fax..........................................................603/8-9 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2801-4331
Fax...................................0-2801-5887

เบทเทอร์ อีควิปเม้นท์ บจก.

1339/232 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2717-1919
Fax...................................0-2719-5254

ปังสยาม พศ 2515 บจก.

สาขา 2 5/1-2 ถ.ดวงจันทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
Tel....................................0-7435-1459
Fax..........................................................2 ถ.ฉลองกรุง 59 แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-4283-4
Fax...................................0-2737-2060

ศิวะ ซัพพลาย บจก.

48/21 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2914-2157-8
Fax...................................0-2914-1572

ส่งเสริมบริการ (1990)

42/3 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

88-9 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

Tel..................................08-1611-1182
Fax..........................................................-

เปอตีย์แปง เบเกอรี่ ร้าน

Tel................................0-4224-5600-2
Fax...................................0-4224-5599

สวีท เค้ก

207 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel....................................0-2913-6150
Fax..........................................................-

ทัสคานินโ่ ี ฮมเมดไอศกรีมแอนด์ เบเกอรี่ พัทยา เบเกอรี่ ร้าน
3/11 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2743-0911-2
Fax..........................................................-

40/80 ม.11 ถ.หนองปรือ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................09-2745-0003
Fax..........................................................-

พาสยาม ห้างหุ้นส่วนบจก.

99/47 หมู่ 2 ถ.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3487-1730-3
Fax..........................................................-

989 สยามเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2685-1534
Fax..........................................................-

สเวนเซ่นส์ (ไทย) บจก.

59 ถ.ติลกอุทิศ 1 ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7625-6487
Fax..........................................................-

ใหม่เบเกอรี่ บจก.

169/8 ถ.ธนาลัย ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Tel....................................0-5371-2023
Fax...................................0-5375-2314

บราวน์เบอร์รี่ คาเฟ่ แอนด์บาร์

พี แอนด์ เอส เบเกอรี่โฮม

ออกัสท์ ไนน์ บจก.

บ้วนเฮง ร้าน

ฟู้ดเอ็นเตอร์ ไพรส์

เอ็น ที เอ็นจิเนีย

17/4-5 ซอย 7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2278-4544
Fax..........................................................255-257 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel....................................0-3551-1578
Fax...................................0-3550-1112

บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ บจก.

624,626,628,630 ถ.มาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2811-2091-5
Fax...................................0-2811-2330

เพจเจส

14/1349 หมู่บ้านบัวทองธานี ซอย 4
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2927-6005
Fax..........................................................101/41 ถ.รัตนาธิเบศ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

65/28-29 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
Tel....................................0-7637-7759
Fax...................................0-7637-7759
348 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

Tel....................................0-2921-8500
Fax..........................................................-

ไฟนอลลี่ มี เบเกอรี่ แอนด์ มอร์

บิ๊กซี วงศ์สว่าง ถ.พิบูลสงคราม แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel.................................08-1701-6034
Fax...................................0-2910-8884

Tel....................................0-7423-1624
Fax...................................0-7423-1624

โอฮานา เฟรชคอฟฟี่

52/4 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2661-1930
Fax...................................0-2661-1931

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เบรคอุตสาหกรรม

เพจเจส

เบรคอุตสาหกรรม
Industrial Brake
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรืองแมคคานิค

333/224 ถ.เพชรเกษม 110
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2421-9326
Fax...................................0-2421-9327

กิจเจริญชัย ฮกหลี

1290/27-9 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

ทำ�ดียางยนต์ เวียงสระ บจก.

สนง ใหญ่ 99 หมู่ 2 ต.เขานิพันธ์
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
Tel....................................0-7727-0833
Fax...................................0-7727-0832

ทีบีเอส ฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.
8/4-5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

Tel....................................0-3896-6243
Fax...................................0-3365-0239

ไทย อินดัสเตรียล เบรก

331/5 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-2876-0050
Fax..........................................................-

เกรท ดิสทริบิวเทอร์ บจก.

337 ซอยประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2248-8223-9
Fax...................................0-2248-8230

เขาไร่ยา สายไฮดรอลิค ร้าน

90/128 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000

Tel....................................0-3834-5500
Fax...................................0-3834-5300

33 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.............................0-4429-5659-60
Fax............................0-4429-5659-60

231 ถ.เจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

Tel....................................0-2224-5078
Fax...................................0-2223-0807

ธนสารเอนเตอร์ ไพรซ์ บจก.

149/226-227 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 95
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2811-0008
Fax................................09-4289-5365

ธนิตอีเล็คตริคคอนโทรล (2008)

153/369-370 ถ.บางบอน 1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-2500-5
Fax...................................0-2416-5191

จรัสณัช รุง่ เรือง ลูกล้ออุตสาหกรรม ธวัชแอร์ เซ็นเตอร์ บจก
6 หมู่ 11 ซอยราษฎร์บูรณะ 4
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2468-9708
Fax...................................0-2468-4598

เจบีเค เบรค อุตสาหกรรม บจก.

34 ซอย 22 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-9297
Fax...................................0-2907-9766

เจริญนครผ้าเบรค

1395-7 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูลา่ ง
เขตคลองสาน กทม. 10600

194/14-15 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3827-5008-9
Fax...............................0-3827-8961-2

ธาราภัทร เพาเวอร์ อีเล็คทริค

25/10 ม.1 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2468-7500
Fax...................................0-2468-7511

164/1 ถ.วิสทุ ธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200

902/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

พี เอ็น ซี บจก.

สำ�โรงผ้าเบรค บจก.

44 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2740-9922
Fax...................................0-2740-9966
50/79-80 ม.1 ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2757-7803-4
Fax...................................0-2384-0058

โมลเลอร์ อิเล็กทริค บจก.

อาคารเกษมทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2511-5300
Fax...................................0-2511-5290

ยนต์วิวัฒน์ผ้าเบรค

125 ม.10 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2384-1635
Fax...................................0-2394-6811

ลูกล้ออุตสาหกรรม ซิตี้แม็ก

38/10 ซ.วุฒากาศ 28/1 แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2875-5169
Fax...................................0-2477-2007

วังน้อยธนาภัณฑ์

310-310/1 ม.7 ตลาดวังน้อย ต.ลำ�ไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel....................................0-3521-4341
Fax...................................0-3521-4846

Tel....................................0-5310-6465
Fax...................................0-5333-9130

Tel.............................0-3832-3738-40
Fax...................................0-3877-0101

Tel................................0-2428-2140-1
Fax...................................0-2428-2142

ปิโตรเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Tel................................0-3427-1437-9
Fax...................................0-3427-1988

289/10 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3811-7519
Fax..........................................................-

ซีบีอาร์อินเตอร์ออโต้ ไทร์กรุ๊ป บจก. พิณสยาม บจก.
888/20 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

32/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-3849-1135
Fax...................................0-3849-1464

Tel....................................0-2901-8778
Fax...................................0-2901-7608

www.ThailandPocketPages.com

1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel....................................0-2311-2110
Fax...................................0-2311-1805

สายเบรคอุตสาหกรรม

19/54ก ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2385-2528
Fax...................................0-2385-2529

95/4 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

424 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

สยามอาณาจักร

พี เอ เอ็ม อินเตอร์เทรด

8/13 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130

เบ๊นซ์ อิเลคทริคอล บจก.

Tel.............................0-2280-8431-42
Fax...............................0-2280-8033-5

ชาติชัยไฮโดรลิค

Tel....................................0-4355-0520
Fax..........................................................-

บีบเี อฟมอเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย ศรีราชา มงคลชัย บจก.

Tel....................................0-2439-2303
Fax...................................0-2439-2303

เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

34 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45120

ไทยบัญญัติเจริญ ห้างหุ้นส่วนบจก. ไฟฟ้าโรงงาน ทวีกิจ ซัพพลาย

Tel.................................08-9400-1442
Fax..........................................................-

โคราชเบสท์ ไทร์

พี เค อะไหล่ยนต์ (เสลภูมิ)

ศรีราชากิจการยาง และบริการ
119/30-31 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel................................0-3831-3195-7
Fax...................................0-3832-4360

ศูนย์รวมน้ำ�มันหล่อลื่น ธรวิวัฒน์

138,140 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2468-8472
Fax...................................0-2476-1550

116/1 ม.7 ซ.เทศบาลสำ�โรงใต้ 4
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2394-0704
Fax...................................0-2394-0407
4489 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2744-5785
Fax...................................0-2398-7056

หาดใหญ่ ส อะไหล่ยนต์ บจก.

547/2-3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel................................0-7434-3288-9
Fax...................................0-7434-3290

แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ ไทร์ บจก.
888/9 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3849-1491
Fax...................................0-3849-1464

อิเล็คทริคอนส์ บจก.

239/50 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-7373
Fax...................................0-3828-7070

อีพเี ซ็นเตอร์ 2000-ระบบคอนโทรล
90/2 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

Tel....................................0-5327-2549
Fax...................................0-5320-4666

อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย)

อาคารเกษมทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2511-5300
Fax...................................0-2511-5290

อุบลหล่อยาง ห้างหุ้นส่วนบจก.

472/2 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง-อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34000
Tel................................0-4531-3405-7
Fax...................................0-4531-2511

เอ็น ซี อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้

69,71-73 ถ.บำ�รุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2622-6992-6
Fax...................................0-2224-0707

เอนกแอนด์ซัน โปรดักส์

375/15 ม.1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2136-2075
Fax...................................0-2136-2076

สปีดเอ็นจิเนียร - อุปกรณ์ไฮดรอลิค เอ็ม เอ็ม เพาเวอร์ อิเลคทริค
84/1 ม.13 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240

Tel.................................08-1955-7323
Fax...................................0-3720-3125

1279/644 ม.6 ซ.เทศบาลบางปู 47
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2702-3737
Fax...................................0-2702-3705
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แบตเตอรี่
เอ็มอีเครนเซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย
85/54 ม.2 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3811-0441
Fax...................................0-3811-0442

เอส ดี เอ็ม ริช บจก.

สนง ใหญ่ 200/10-11 ม.1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2705-4286-8
Fax...................................0-2705-4287

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เจ ที เอ็ม ซันนี่ (ประเทศไทย)

18 ซ.ศูนย์การค้าทนุรัตน์ ถ.จันทน์
แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2286-6523
Fax..........................................................-

เจ ที เอ็ม ซันนี่ (ประเทศไทย)

16 ถ.ทนุรตั น์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
Tel................................0-2678-4467-8
Fax...................................0-2287-5028

ชัย แบตเตอรี่

แบตเตอรี่
Battery
บุญนำ�โชคแบตเตอรี่

459/2 ถ.เพิ่มสิน แขวงคลองถ. เขต
สายไหม กทม. 10220
Tel.................................08-9787-1045
Fax..........................................................-

กังวาลทรัพย์ บจก.

315 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2803-0715-6
Fax..........................................................-

เกียรติศักดิ์ แบตเตอรี่

172/2 ม.5 ถ.ศรีสนุ ทร ถลาง ต.ศรีสนุ ทร
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Tel.................................08-4293-6465
Fax..........................................................-

ขอนแก่นแบตเตอรี่ ร้าน

239/1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4324-4787
Fax...................................0-4324-4787

9/103 ม.9 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Tel....................................0-7638-4737
Fax...................................0-7638-4736

ชัยเจริญแบตเตอรี่

399/47-48 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210
Tel....................................0-5384-4989
Fax..........................................................-

ชัยยกิจ

194/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำ�โพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel.................................08-6446-7612
Fax...................................0-5631-1883

ชาย แบตเตอรี่ ชุมพร

290/26 สามแยกหมอเล็ก อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000
Tel.................................08-1477-9553
Fax..........................................................33,37 ซอย 106 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2931-9295-6
Fax...................................0-2931-9540

71/40-41 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

60/2 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel.................................08-1965-7891
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3820-3154
Fax...................................0-3820-3103

59/55 ม.2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-1936-3282
Fax..........................................................-

จ รุ่งเรือง แบตเตอรี่

222/145 ม.4 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel.................................08-6340-1168
Fax..........................................................-

จุรีวัช เอ็นเทอร์ ไพรซ์

1162 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel................................0-7425-5107-8
Fax...................................0-7425-5178

จุรีวัช เอ็นเทอร์ ไพรซ์

1162 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel................................0-7425-5107-8
Fax...................................0-7425-5178
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499/5 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50290
Tel....................................0-5349-8317
Fax..........................................................-

โชคดีอะไหล่ยนต์ ปากช่อง

79 ถ.นิคมลำ�ตะคอง ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel....................................0-4431-2135
Fax..........................................................-

โชติอนันต์ แบตเตอรี่ ลพบุรี

29/18-19 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน
ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
15000
Tel....................................0-3642-7707
Fax...................................0-3642-7707

ซุปเปอร์ แบตเตอรี่

56/49 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-9426-5541
Fax...................................0-3879-5844

ท๊อปสมุยแบตเตอรี่

ชุนหลีแบตเตอรี่

907 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3931-3419
Fax...................................0-3932-2505

ชุนหลีแบตเตอรี่ (หัวทะเล) ร้าน

250 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4426-5142
Fax..........................................................-

พานิชเจริญกิจ แบตเตอรี่ ภูเก็ต

26/234 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7624-3163
Fax..........................................................-

พีซีแบตเตอรี่

29/6 ม.6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
Tel....................................0-5335-1880
Fax..........................................................-

พีพี แบตเตอรี่ อะไหล่

237/7 ม.3 ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
Tel.................................09-5256-9962
Fax..........................................................-

เพชรไดนาโมมอเตอร์ สตึก

500 หมู่ 19 ถ.นิคม ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ 31150
Tel.................................08-6259-6965
Fax..........................................................-

เพชรพรรณารายราชา แบตเตอรี่

4/130 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

58/5 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Tel....................................0-7748-4460
Fax..........................................................-

Tel.................................08-9089-8887
Fax...................................0-3521-3326

ไทเกอร์ สตาร์ คอมมูนิเคชั่น บจก. ไพบูลย์ แบตเตอรี่
522/151 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2682-4445-6
Fax...................................0-2682-4449

ชาร์จแอนด์เวลด์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล นครแบตเตอรี่ (ทุ่งสง)

ขอนแก่นอีเล็คทริคไดนาโมแบตเตอรี่ ชุนหลีแบตเตอรี่

โค-แฮน บจก.

เชียงใหม่ พลัส ทู แบตเตอรี่

12/11 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7621-5591
Fax...................................0-7621-5685

ภูเก็ตแบตเตอรี่

595/1 ม.1 ถ.เอเชีย 41 ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

16/29 หมู่ 2 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel.................................09-2935-9787
Fax..........................................................-

บ้านพรแบตเตอรี่

200/10 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสนุ ทร
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Tel....................................0-7661-7791
Fax..........................................................-

บีบี แบตเตอรี่

15/85 ซ.72 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-7908-4528
Fax...................................0-2931-1735

แบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง ร้าน

159/6 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
Tel.................................08-4098-6197
Fax..........................................................-

Tel....................................0-7651-0029
Fax...................................0-7651-0029

ภูเก็ตออโต้พาร์ท

25/1 ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7635-4223
Fax...................................0-7635-4224

เมี่ยงหลีไดนาโมและแบตเตอรี่

42/24 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7423-2731
Fax...................................0-7436-6269

รุ่งเรือง แบตเตอรี่

26/17 ม.8 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Tel....................................0-7628-2786
Fax...................................0-7628-2487

ชุนหลีแบตเตอรี่ ห้างหุ้นส่วนบจก.

ป มั่นคงแบตเตอรี่ (อยุธยา)

วัฒนาการ ร้าน

ชุนหลีแบตเตอรี่ ห้างหุ้นส่วนบจก.

พลัส ทู แบตเตอรี่ ร้าน

ศรีโสภณแบตเตอรี่

419/17-8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4424-5559
Fax..........................................................สาขาแม็คโคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel....................................0-4425-2533
Fax..........................................................-

เพจเจส

308/24-25 ม.2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel.................................08-9433-4732
Fax...................................0-3571-9099
499/5 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50290
Tel....................................0-5349-8317
Fax..........................................................-

106 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำ�โพ
อ.เมือง-นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000
Tel....................................0-5621-2085
Fax...................................0-5621-2003
14 ซอยลาซาล 41 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2399-2186
Fax...................................0-2399-2187
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เบรคอุตสาหกรรม - ประดับยนต์

เพจเจส

ส พัฒนชัย แบตเตอรี่

178/23 ถ.สายลวด ต.ปากน้�ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2389-2709
Fax..........................................................-

สมพรมอเตอร์

19/4 ม.6 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

กรุ๊ฟวี่ ไดร์ฟวิ่ง บจก.

95/68 ม.8 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel.................................08-1791-3250
Fax...................................0-2871-9461

ก้องภพ โปรเกรส บจก.

258/62-3 ตลาดกระทุ่มแบน
ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3484-4492-3
Fax...................................0-3484-4424

Tel....................................0-7628-0148
Fax...................................0-7628-0148

สหแบตเตอรี่ ร้าน

179 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

เกร๊ดดี้ กรุ๊ฟ (ประเทศไทย) บจก.

310 หมู่ 4 ซอย 64 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2463-8668
Fax...................................0-2463-8669

Tel....................................0-7521-8978
Fax..........................................................-

สามแยกแบตเตอรี่

1/3 ถ.วิเศษกุล อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
92000

แครี่บอย รังสิต

61,63 หมู่ 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2992-3012
Fax...................................0-2992-3451

Tel....................................0-7521-6997
Fax..........................................................-

สุรินทร์ออโต้เซอร์วิส

66/12 ม.21 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรนิ ทร์
จ.สุรินทร์ 32000

จักรพรรดิ์ซาวด์ ประดับยนต์

10/16 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3851-1393
Fax...................................0-3851-5393

Tel....................................0-4404-0960
Fax..........................................................-

ดิเรกอุตสาหกรรมประดับยนต์
48/1 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3838-2616
Fax...................................0-3838-2690

ดีเอ็มดี ประดับยนต์ สแตนเลส

185 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110
Tel..................................08-1190-8441
Fax...................................0-3220-1730

เด่นเจริญประดับยนต์

225-9 ถ.หลวง แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-7176
Fax...................................0-2621-6758

เดอะไฟน์อินเตอร์เทรด บจก.

626 ซ.26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2428-0899
Fax...................................0-2428-3966

ทิพธัส บจก.

61 ม.7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel....................................0-2441-3858
Fax...................................0-2888-1997

พี ดี เทรดดิ้ง (1994) บจก.

195 ซ.เทวีวรญาติ ถ.วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2223-6625
Fax...................................0-2224-9140

พี พี เอส ประดับยนต์ หจก.

50/28-9 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2950-4966-9
Fax...................................0-2950-4965

แฟมิลี่ฟิล์ม ประดับยนต์ บจก.

15 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2981-7767-8
Fax...................................0-2981-7768

แมส แอคเซ็สซอรี่ บจก.

1/7 อาคารบางนาธานี ซ.34
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2361-2223-4
Fax...................................0-2361-2225

ย่ง หลี ฮง

302/70-1 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2247-3573
Fax...................................0-2247-3262

แสงทองแบตเตอรี่ (เฮียหลวย)

จีเอ็ม ออโต้ สปอร์ต หจก.

ทิพย์ ออโต้ เทคนิค บจก.

เล็กประดับยนต์ ร้าน

อัครพลแบตเตอรี่ ชุมพร

เจริญผลประดับยนต์ ร้าน

ทูนมอเตอร์ส หจก.

ว ประดับยนต์

154/13 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า)
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
70000
Tel................................0-3232-8301-2
Fax..........................................................98/1-2 ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000

14/97 ม.6 ซ.13 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2410-2016
Fax...................................0-2865-2604
1143/2 ม.1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

Tel....................................0-7765-9943
Fax..........................................................-

ฮวดหลีแบตเตอรี่ สุพรรณบุรี

28/2-3 ม.2 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

Tel....................................0-3883-6582
Fax...................................0-3883-6333

ชัยประดับยนต์ ร้าน

54/25-8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel....................................0-2446-0207
Fax...................................0-2446-1197

Tel.................................08-2253-7878
Fax...................................0-3553-5498

ประดับยนต์
Car accessories
9 ซี-เอ็น - ทำ�สีรถยนต์ พัทยา

ซอยมินตรา ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น บจก.

561 หมูบ่ า้ นถาวรนคร ซอยอ่อนนุช 39
ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2720-5468-9
Fax...................................0-2721-4268

ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม

23/2 ม.3 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2449-4753
Fax...................................0-2924-9385

Tel.................................08-7780-2511
Fax...................................0-3807-4660

95 คาร์ออดิโอ

103/9 ม.3 ซ.เอกชัย 121 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

ณกรณ์ ประดับยนต์

24/26 ม.10 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3932-5419
Fax...................................0-3932-5419

Tel................................0-2892-2346-7
Fax...................................0-2892-2347

ก ประดับยนต์ ร้าน

336/963-4 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2992-1057
Fax...................................0-2992-0129

ดรายุทธประดับยนต์
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26/82-83 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel................................0-2467-3808-9
Fax...................................0-2457-3250

1,3,5,7 ซอย 30 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2840-4667-9
Fax...................................0-2840-4670
319 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2868-8000
Fax...................................0-2868-8011

ไท ฟงอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

94/139 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2759-7601-4
Fax...................................0-2759-4580

ไทย นิกโก เมตัล อินดัสตรี่ บจก.

373 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ. 6
ถ.พัฒนา 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-3674-7
Fax...................................0-2324-0430

นิวเอเซียซี บจก.

56/111-3 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2880-8236-9
Fax...................................0-2880-9808

431/8-9 ถ.ประชาราษฎร์บ�ำ เพ็ญ 13
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2277-9546
Fax...................................0-2691-0172
119/14-15 ซอยเทพประสิทธิ์ 8
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6377-4795
Fax...................................0-3830-0550

วิโรจน์แอร์ ประดับยนต์ ร้าน

สาขาเสาสูง 269/93 หมู่ 6
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5753
Fax...................................0-3834-5389

ศิวะพรโลหะ บจก.

116/3 หมู่ 4 ซอยประชาอุทิศ 33
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2873-2390-4
Fax...................................0-2873-2395

ศุภโชคกลการ บจก.

124/8 ซอยจุฬา 34 ถ.บรรทัดทอง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2216-7063
Fax...................................0-2215-5296

บางขันธ์มอเตอร์แอร์ แอนด์ ซาวด์ ส กรังด์ปรีซ์ประดับยนต์
120/16-7 ม.7 ถ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1378-80 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel....................................0-2901-5892
Fax...................................0-2901-5923

Tel....................................0-2214-2107
Fax...................................0-2216-6809

ประดับถาวรยนต์ หจก.

515 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2918-7592
Fax...................................0-2517-4144

สแตนดาร์ด พรีซิชั่น เซอร์วิส

27/201 ม.5 หนองตำ�ลึง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-1430-8482
Fax...................................0-3364-0275
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ประดับยนต์ - ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ
สยาม ออดิโอ

1698/18-9 ม.6 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-0489
Fax...................................0-2754-8398

เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์

24/30-2 หมู่ 9 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel................................0-2533-5503-5
Fax...................................0-2533-5506

แสงกลการ หจก.

144 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2622-8309
Fax...................................0-2622-5392

แสงทองแอร์แอนด์ซาวด์

177,179,181,183 ถ.พหลโยธิน
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2992-1123
Fax...................................0-2992-1124

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เอฟ แอนด์ เอ็น คาร์ แอคเซสโซรี เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ บจก.
44/523 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

27 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240

Tel....................................0-2944-7331
Fax...................................0-2936-8266

Tel....................................0-2346-9117
Fax...................................0-2346-9068

เอ็ม ซี ซี อินดัสเทรียล นิว 1999
46/19 หมู่ 3 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel................................0-3875-1124-5
Fax...................................0-3875-1127

เอส เค ประดับยนต์ ร้าน

30/48-9 หมู่ 8 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2966-0001
Fax...................................0-2966-0002

เอส พี เอ็น ประดับยนต์ ร้าน
429 ถ.สิรินธร แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700

Tel................................0-2886-5160-1
Fax...................................0-2886-5449

เพจเจส

พลังไทยออโต้ ซิสเต็มส์ บจก.

122/727 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ 91
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2871-8101
Fax...................................0-2871-8102

ดอร์มาติก ซิสเทมส์ บจก.

เพนี บริค (ประเทศไทย) บจก.

ดอร์แมน ประตูรีโมท

โฟลดิ้ง เกท บจก.

66/13 ม.8 หมู่บ้านโนเบิลทา
รา ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2965-5578-9
Fax...................................0-2965-5580
300/408 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-6984-5192
Fax...................................0-2920-7774

ดี สมาร์ท โซลูชั่น บจก.

4/87 หมู่ 10 ถ.มาเจริญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2814-5897-8
Fax...................................0-2814-5879
34/24 ม.8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2984-3525
Fax...................................0-2984-3526

ยูนิเวอร์แซล เทคโนโลยีส์ บจก.

85/1391-2 ซอย 79 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2871-9944
Fax...................................0-2871-8045

1-11 อาคารไอซีอี ถ.ราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2655-0108
Fax...................................0-2254-2105

เหรียญซิน สือโม้ว บจก.

เอส พี เอ็น แอร์ โร่พาร์ท บจก.

โตคอม บจก.

วี แอส เอ็นจิเนียริ่ง

แหลมทองแอร์ ร้าน

แอล ซี เซอร์วิส 4 X 4

ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส บจก.

วีรศา บจก.

เฮียบชุน หจก.

ธนาบุตร บจก.

วีโอวี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

134/216 ซ.14 ถ.ประชาราษฎร์สาย
1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2912-5150
Fax...................................0-2912-5151
1634 ม.1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
Tel....................................0-3855-2732
Fax...................................0-3855-1522

อ้วนกันชน หจก.

19/1 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2873-0801
Fax...................................0-2873-0504

23/4 หมู่ 4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2592-6287-9
Fax...................................0-2592-6286
225/7-8 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2759-8677
Fax...................................0-2759-8678
100 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-9319
Fax...................................0-2226-3660

ออโต้วัน บจก.

143/643-6 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel................................0-2884-6085-7
Fax...................................0-2884-6088

ออโต้เอ็มโพเรี่ยม บจก.

475 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2320-3173-5
Fax...............................0-2320-3171-2

ออโต้เอ็มโพเรี่ยม บจก.

475 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2320-3173-5
Fax...............................0-2320-3171-2

อัลฟ่าอินโนเวชั่น บจก.

1599 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2385-3191
Fax...................................0-2385-3192

อิมพีเรียล คอนเซฟท์

3/78 หมู่ 6 ซอยสหกรณ์ 1
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2539-9545
Fax...................................0-2539-9171
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52/12 หมู่ 13 ถ.กท-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel....................................0-2736-2323
Fax...................................0-2736-2397
78 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-3177
Fax...................................0-2726-2366
931 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

2077 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2319-1881
Fax...................................0-2319-1880
51/1004 หมู่ 2 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel................................0-2216-2901-5
Fax...................................0-2215-1713

ธัญญผล วิศวกรรม บจก.

ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ
Automatic door

202/35 ม.1 ถ.การเคหะเมืองใหม่บางพลี
ซี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-9812-9099
Fax...................................0-2315-2426

58/93 หมู่ 8 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี
แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กทม. 10170
Tel................................0-2884-2401-2
Fax...................................0-2884-2400

Tel................................0-2995-7470-1
Fax...................................0-2995-7473

เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) บจก.

39/19 หมู่ 4 ถ.สาย 345
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2923-0093
Fax...................................0-2923-1101

เกษมธาราอินเตอร์ บจก.

ธีระ ออโต้ หจก.

เวิร์ล โคเกียว บจก.

คเวอร์ตี้ บจก.

นิปปอนชัตเตอร์ หจก.

สิทธิสิน ชัตเตอร์ส บจก.

55/173 ซ.โยธินพัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2515-0037-9
Fax...................................0-2515-0080
1300/22 ถ.สุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10260
Tel................................0-2713-9139
Fax...................................0-2713-9140

คอมพลีท ไลน์ บจก.

220 ซอยอ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel.................................08-9444-0065
Fax............................0-2348-4959-60

133/282 หมูบ่ า้ นพัธรไพเวล-อุทยานทอง
ซ.เทศบาล 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2927-9474-6
Fax...................................0-2927-9478
36/9 ซอยเชลียง 1/1 ถ.สุขมุ วิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2398-2402
Fax...................................0-2398-9140

บิลล์ อินเตอร์เทค บจก.

155/249 หมู่ 10 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-1665
Fax...................................0-2946-1665

จักรกริช ซัพพลาย ออโตเมติก เกท ประตูอัตโนมัติ บจก.
472/148-9 ซอย 58 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel.................................0-2989-0621
Fax...................................0-2989-0991

888 ซอย 28 ถ.ประชาราษฎร์บ�ำ เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-3441-3
Fax...................................0-2276-8562

19/101 หมู่ 4 ต.คานหาม
อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
13210
Tel....................................0-3574-5589
Fax...................................0-3574-5590
268 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2173-4425
Fax...................................0-2173-4423

สุวรรณซัพพลาย บจก.

36/15-6 ซอย 81 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2887-6782
Fax...................................0-2887-6783

หยางชิง เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

18/1-4 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.............................0-2750-7139-41
Fax...................................0-2750-6507
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ - ประตู และประตูรั้ว

เพจเจส

ออโต้เกท หจก.

19/149 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

ประตู และประตูรั้ว
Door and Fence

Tel....................................0-2374-3236
Fax...................................0-2374-8064

อิตาเลี่ยน-ไทย ออโต้เกท บจก.
82/356 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

กันสาด ร้าน

103/13 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................08-5804-9722
Fax...................................0-2903-4439

Tel....................................0-2193-4091
Fax...................................0-2193-4092

อินโนเวชั่น แม็ชชิ่ง บจก.

9/135 หมู่ 6 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2921-2140-1
Fax...................................0-2921-2142

อี-สไตล์ บจก.

223/285 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2962-0145
Fax...................................0-2964-9463

เอเซีย แอดวานซ์ อินเตอร์กรุ๊ป

92/44-5 หมู่ 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทร
ม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เคี้ยงการช่าง พัฒนาการ

764/167 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel.................................08-6375-6750
Fax...................................0-2007-5056

จักรภัทร เมททัลเวิร์ค บจก.

36/10 ถ.รามคำ�แหง 177
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel.................................08-8692-3339
Fax...................................0-2917-0418

จำ�เริญ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
247/175 หมู่ 5 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3806-3446
Fax...................................0-3806-3446

Tel....................................0-2924-6514
Fax...................................0-2924-6746

เอทีดี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส หจก.
37/43 หมู่ 7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2316-5575
Fax...................................0-2316-5575

จิวฮงล้ง ประตูชัตเตอร์ บุรีรัมย์

40/3-5 ถ.หลักเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel....................................0-4462-5082
Fax...................................0-4462-5082

เดชา รางน้ำ�

61/179 ซ.ราชศุภนิมิตร 8/5
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-5244-1501
Fax...................................0-2383-1255

ป ประตูม้วน ลวดตาข่าย บจก.

50/60-1 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel....................................0-2374-3119
Fax...................................0-2734-6296

เดชา แสตนเลส บจก.

ป โลหะกิจ

เดนไร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ประดิษฐ์ โลหะกิจ บจก.

18 ซอยวัดสะแกงาม 35
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-0668-9
Fax...................................0-2894-9280
161 อาคารนันทวัน ถ.ราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel................................0-2651-8190-2
Fax...................................0-2651-8180

ตะวันออก อัลลอย-สเตนเลส

6/7-8-9 ม.2 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-9839
Fax...................................0-3827-9839

เต็กหยู การช่าง

1766,1768 ถ.อ่อนนุช 48
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2321-5588
Fax...................................0-2321-5493

ท ชาญชัยโลหะ ร้าน

542/78 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2211-5863
Fax...................................0-2211-7037

219 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-1929-9429
Fax...................................0-2749-4546
271 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2183-5254
Fax...................................0-2745-4471

พรชัยพัฒนาสแตนเลส

58/1 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2968-0432
Fax...................................0-2968-1815

พลังไทยออโต้ ซิสเต็มส์ บจก.

122/727 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ 91
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2871-8101
Fax...................................0-2871-8102

พี ที เวนติเลเตอร์ หจก.

100/11 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel.................................08-1880-3767
Fax...................................0-3424-4267

เอ็ม ซัพพลาย อินเตอร์ บจก.

เจ ยู จี โพธิ์ทองวัสดุภัณฑ์ บจก.

ทรงพล ออโตเมติค ดอร์

พี-ดี ซิสเท็ม บจก.

เอส ที ฟิวเจอร์คอนโทรล บจก.

เจเจวาย สตีล หจก.

ทีซีเจ ออโต ซิสเต็ม เซอร์วิส

โฟลดิ้ง เกท บจก.

29 ซอย 52 ถ.พหลโยธิน
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel................................0-2972-0756-9
Fax...................................0-2552-4952
822 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2733-7890
Fax...................................0-2733-3362

แอคเซส คอนโทรล เก้า ซีซีทีวี

6/275 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2594-7052
Fax...................................0-2594-7053

53/29 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ
ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3486-7909
Fax...................................0-3486-7910
219/1 ถ.เลี่ยงตลาดหนองมน
ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel....................................0-3877-7463
Fax...................................0-3877-7463

เจริญเคหะ โฮมมาร์ท บจก.

54/55 ม.1 ถ.ริมน้ำ� ต.จันทนิมิต
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3931-1781
Fax...................................0-3932-5401

50/159 ม.2 ซ.วัดหนามแดง
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2738-7590-2
Fax...................................0-2383-4007
688/195 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2130-2149
Fax...................................0-2130-2258

ไทยชลสรรพกิจ บจก.

99 ม.2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3811-0888
Fax...................................0-3811-0889

333/14 หมู่ 9 ซอยเพนียดช้าง
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3841-6291
Fax...................................0-3841-6291
34/24 ม.8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2984-3525
Fax...................................0-2984-3526

ภูตะวัน อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

763 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-0992
Fax...................................0-2919-0992

แอลเอฟบี ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์

ช่างสยาม การช่าง บจก.

ไทยทิมเบอร์ เทรดดิ้ง บจก.

เมททอลแฮนด์คราฟ บจก.

ไอ บี เอส เทรดดิ้ง หจก.

ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป บจก.

บางกอกอลามซิสเต้มส์ บจก.

เมืองเหล็ก (กิจรุ่งเรือง)

15/97-98 หมู่ 2 ถ.บางขุนนนท์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2881-3355
Fax...................................0-2435-9313
888 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 28
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel.............................0-2691-6789-92
Fax...................................0-2254-2105

ไฮ-โปรเจค 1990 บจก.

11-13-15 ถ.ลาดพร้าว 42
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2938-0260-1
Fax...................................0-2938-2555

5 ซอยพระรามที่ 2 54 แยก 4-2-1
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel.................................08-6099-9663
Fax...................................0-2451-0680
26 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel.................................08-8388-5959
Fax...................................0-3859-5019

ดอร์มาติก ซิสเทมส์ บจก.

www.ThailandPocketPages.com

66/13 ม.8 หมู่บ้านโนเบิลทา
รา ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2965-5578-9
Fax...................................0-2965-5580

41/1 หมู่ 9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2925-5441-2
Fax...................................0-2925-5448
1040/16-17 ถ.สุขุมวิท 44
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2712-1223-4
Fax...................................0-2391-9843

บางกอกอลามซิสเต้มส์ บจก.

1040/16-17 ถ.สุขุมวิท 44
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2712-1223-4
Fax...................................0-2391-9843

2123 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2755-7940
Fax...................................0-2755-7940
121/18 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel................................0-3848-8805-7
Fax...................................0-3872-6877

ร้าน เชื่อมสัมพันธ์การช่าง

103/59 ซ.บางแค 12 ถ.สุขาภิบาล
1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel.............................0-2802-3249-50
Fax...................................0-2455-2042
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ประตู และประตูรั้ว - ปะเก็น ซีล โอริง และออยซีล
เรโปร เฮ้าส์ บจก.

156/20 อาคารธารธนา ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2611-0290
Fax...................................0-2611-0460

วิษณุกรรมประสิทธิ์

7 หมู่ 7 ถ.บรมราชชนนี 66
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2431-7237
Fax...................................0-2431-7237

วี เอส เอ็น เมทัลเวอคส์ บจก.
124 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150

Tel................................0-2416-0726-7
Fax...................................0-2416-0727

วีพี อินเทลลิเจนท์ ดิไวซ์ บจก.
9/6 หมู่บ้านอรุณสิริ ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-2195-3259
Fax...................................0-2924-5178

ศรีวิศาล เกษรา บจก.

2 ถ.ฉลองกรุง 59 แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2737-4283-4
Fax...................................0-2737-2060

สมนึกการช่าง ร้าน

33/22 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-6072-2495
Fax...................................0-2028-8034

อาณาจักรประตูม้วน แอนด์ สตีล

128/30 ม.13 ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
Tel................................0-3937-0928-9
Fax...................................0-3937-0929

อิตาเลี่ยน-ไทย ออโต้เกท บจก.
82/356 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel....................................0-2193-4091
Fax...................................0-2193-4092

เอส เจ มัลติเทค หจก.

99/435 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2902-8465
Fax...................................0-2902-8289

เอส เจ อินเตอร์ ชัตเตอร์ส

255 ถ.พระรามที่ 2 (กม 7)
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-0884
Fax...................................0-2894-1368

โอเชี่ยนซัพพลายเออร์ บจก.

59/3 ม.14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2738-9272-3
Fax...................................0-2738-9274

โอเชี่ยนซัพพลายเออร์ บจก.

59/3 ม.14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2738-9272-3
Fax...................................0-2738-9274

สิงห์คำ�รณประดิษฐ์ภัณฑ์ บจก.

158-158/1 หมู่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel....................................0-3807-1094
Fax...................................0-3807-1254

สิริ ออโตเมติก ซิสเต็ม บจก.

88/45 หมู่ 9 หมู่บ้านเดอะเบสท์
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3849-3347
Fax...................................0-3849-3348

สิริวโร บจก.

55-57 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel....................................0-2912-7637
Fax...................................0-2912-8406

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
จรรยาวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

34/3 ซ.ประชาราษฎร์ 33 ถ.กท-นนท์
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel................................0-2910-8770-2
Fax...................................0-2587-6030

ช ไพศาลประเก็น บจก.

เพจเจส

ไทยเอ็กซ์เพรส อินดัสทรี บจก.

125/26-29 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel....................................0-3860-8480
Fax...................................0-3860-8793

นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย)

1852-4 ถ.บรรทัดทอง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2215-2488
Fax...................................0-2216-2507

ซีล แมเนเจอร์ บจก.

135 หมู่บ้านศิริจันทร์ ซอย 69
ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ
กทม. 10220
Tel................................0-2426-0028-9
Fax...................................0-2873-5191

ซีลออล บจก.

324 ถ.เจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2221-1039
Fax...................................0-2224-9632

ซีเอสเค มอเตอร์ บจก.

31 ซ.อนสุรณ์ 2 ถ.พลับพลาไชย
แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กทม. 10100
Tel....................................0-2223-5005
Fax...................................0-2224-9402

ซีเอสเอสโปรดักส์ หจก.

102/10 ม.20 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2520-3626-9
Fax...................................0-2520-3630

เบสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

11-19 ถ.วังเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-1418
Fax...................................0-2222-1385

พิค ซีล แอนด์ ซัพพลาย บจก.

5/12 ถ.เจริญเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel.................................09-4990-9164
Fax...................................0-2613-7922

แฟ๊คโต้ บจก.

158/10 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel................................0-2216-7685-7
Fax...................................0-2215-2239

มหาเมฆเอ็นจิเนียริ่ง หจก.

65 ถ.วงแหวน แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
Tel................................0-2454-6101-2
Fax...................................0-2455-0562

29 ถ.รามอินทรา 52/1 แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel.............................0-2948-7010-28
Fax...................................0-2510-1044

ทรูซีล แปซิฟิค บจก.

มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย บจก.

488 เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

ที อาร์ แมคคานิค มาร์แชล บจก.

มาสเตอร์-แพ็คเอเซีย บจก.

กันน็อกซ์ บจก.

ที เอ็ม จี อิควิปเม้นท์ บจก.

เมวาซีล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ปะเก็น ซีลโอริง และออยซีล
Gasket O-ring and Oil seal
135/45 ถ.แขวงคลองเตย
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2240-1835
Fax...................................0-2671-6641
101/10-4 ซอยพระยามนธาตุ 10
ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2451-2798-9
Fax...................................0-2416-3011

1561 ศรีวราทาวน์อินทาวน์
ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2559-0174-5
Fax...................................0-2559-2314
35/206 หมู่ 12 ถ.แขวงนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel................................0-2943-7770-6
Fax...................................0-2943-6868

18 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2
ซอย 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10220
Tel................................0-2689-5393-7
Fax...................................0-2689-5399
2/7 ซอย 9 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150
Tel....................................0-3869-2477
Fax...............................0-3869-2310-1
532-534 ถใพระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

9/29 ซอยรองเมือง 5 ถ.จรัสเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330

Tel................................0-2896-9390-1
Fax...................................0-2896-2329
Tel....................................0-2611-5500
Fax...............................0-2611-5690-1 วัฒนเดชเตียคุนเฮง บจก.
สุดธีการช่าง ประตูสเตนเลส
ก้าวหน้า เทค อินเตอร์เนชั่นแนล
51/9 หมู่ 4 ซอยวัดลำ�โพ ต.ลำ�โพ
265-7 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง
410/185-6 ซอยประชาอุทิศ
ไทย ไจแอนท์ บจก.
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เขตปทุมวัน กทม. 10330
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
90/5 หมู่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-1686-9855
Tel................................0-2215-2141-9
Tel....................................0-2873-2558
Tel....................................0-2382-5352
Fax...................................0-2194-1239
Fax...................................0-2215-2150
Fax...................................0-2874-9003
Fax...................................0-2174-5129

สุวรรณซัพพลาย บจก.

36/15-6 ซอย 81 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2887-6782
Fax...................................0-2887-6783

โสภิณเอ็นจิเนียริ่ง

44 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-1921-4803
Fax...................................0-2328-8647
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แกรนดี้ คราวน์ บจก.

24/21 ซอย 10 ถ.บางนาตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-1580-2844
Fax...................................0-2398-5386

คลิงเกอร์ โกลด์เครสท์ บจก.

113/12 หมู่ 5 ซอยเนินพลับหวาน
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel................................0-3871-6716-7
Fax...................................0-3871-6715

เวสท์บาวด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ไทยซีล แอนด์ รับเบอร์ หจก.

47/16 ม.4 ถ.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
Tel................................0-2812-5428-9
Fax...................................0-2812-5427

ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม หจก.

1584 ซ.สมานมิตร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2275-3772
Fax...................................0-2277-2374

313/2 ซอย 15 ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2719-7300-8
Fax...................................0-2719-7309

ส ปะเก็น หจก.

270-2 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2225-9145-7
Fax...................................0-2225-9147
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ปะเก็น ซีล โอริง และออยซีล - ปั๊ม และตัดโลหะ

เพจเจส

สเป็คซีล บจก.

สาขารังสิต 56/150 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2153-3311
Fax...................................0-2153-3300

สุกัญญาลักษณ์ ประเก็น บจก.

137,139,141 ซอย 69 แยก 2
ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel................................0-2899-4664-5
Fax...................................0-2899-1072

อนิวรรต ซัพพลาย บจก.

302/3 ซ.วัดด่านสำ�โรง ถ.สุขุมวิท
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2710-4211-3
Fax...................................0-2710-4214

อีโคซีล บจก.

99/28-31, 99/58-9 หมู่ 9
ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2931-7647-9
Fax...................................0-2931-7650

เอ พี วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

59/88 ถ.บางบอน 3 ซอย 7
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2404-0122
Fax...................................0-2404-0123

เอ็น ยู เค ออยล์ซีล บจก.

21/4 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

ปั๊ม และตัดโลหะ
Pump & Metal Cutting
คัดสรรเซอร์วิส หจก.

295/3 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel....................................0-3863-7851
Fax...................................0-3863-7852

เค ซี ที แมคานิคอล บจก.

40/1184 หมู่ 9 ซอย 76 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1429
Fax...................................0-2415-7931

เคพี ฟอร์มมิ่ง บจก.

23 ซอย 26 แยก 2-1 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-5097
Fax...................................0-2874-4458

9/3 หมู่ 2 ถ.เพชรหึงส์
ต.บางยอ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10220
Tel....................................0-2816-5978
Fax...................................0-2816-5979

เอเป็กซ์ ซีล (ประเทศไทย) บจก.

347/40-1 ถ.คลองลำ�เจียก
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel....................................0-2946-0300
Fax...............................0-2946-2052-4

15/1 หมู่ 9 ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2192-6478
Fax...................................0-2192-6481

ธนารักษ์ ร้าน

39/9 บ้านปากแรต ถ.แสงชูโต
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110
Tel....................................0-3221-1735
Fax...................................0-3234-3599

นำ�ศิลป์ปั๊มโลหะ หจก.

34 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 28
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel................................0-2876-6767-9
Fax...................................0-2876-6770

บังคิ่นโคซาคุ บจก.

109 ม.9 ต.หัวสำ�โรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Tel................................0-3858-9251-3
Fax...................................0-3858-9361

โคเอ ซังเกียว (ประเทศไทย) บจก. บางน้ำ�จืดเครื่องจักรเก่ามือสอง
789/18 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

64/3 ถ.เทพกาญจนา ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel................................0-3834-8645-6
Fax...................................0-3834-8647

Tel.................................08-1629-9989
Fax...................................0-3487-6412

เงี่ยมล่งไถ่แมชชินเนอรี่ (2539)

61/61 ม.1 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3827-2370-2
Fax...................................0-3827-2373

Tel................................0-2613-9128-9
Fax...................................0-2215-0469

เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บจก.

ไทยสตีลพาร์ท บจก.

จันทร์ทิพย์อุตสาหกรรม บจก.

92 ถ.แขวงบางนา แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2393-9464
Fax...................................0-2748-6966

จิรสิน ตัด-พับ

145/7 ม.9 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2994-7115
Fax...................................0-2994-8227

บีที-ดิสทริบิวชั่น บจก.

99 ม.8 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel................................0-3874-1046-8
Fax...................................0-3874-1044

บุญเลิศ โลหะกิจ

188 ซอยเจริญสุข ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2259-8056
Fax...................................0-2663-8071

บูวอน เทค บจก.

19/9 ม.1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3848-5623
Fax...................................0-3848-5360

พิศิษฐ์ โลหะกิจ

207 ถ.บางบอน 5 ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-6731
Fax...................................0-3447-6732

พี บี เมทัล เวิร์ค

43/315 ม.7 ถ.เอกชัย แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2899-4838
Fax...................................0-2899-5269

เพลส ควอลิตี้ บจก.

90/1 หมู่ 10 ถ.ท่าพูด-พุทธ
มณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel....................................0-2810-2111
Fax...................................0-2813-4016

ไพศาลเมทัลเทค บจก.

27/9 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-6100
Fax...................................0-2750-6288

รุ่งโรจน์กลการ

330/16 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
Tel....................................0-2585-1785
Fax...................................0-2585-7311

ไลน์ อาร์ท โปรดัคชั่น บจก.

สาขา 1 16/24 ม.10 ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2156-9442-3
Fax...................................0-2159-0439

วิรุณห์ค้าเหล็ก บจก.

92/5 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-8090
Fax...................................0-3484-9460

ศิรินครโลหะกิจ บจก.

129 ม.5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3447-2001-3
Fax...................................0-3447-2004

เอส เจ ซีล เทค บจก.

เจ ที โลหะกิจ (1996) บจก.

เบสท์ สปีด เลเซอร์คัต บจก.

ส สยามอุดมชัย บจก.

เอสเคเอฟ (ประเทศไทย)บจก.

ซี วี อาร์ ซัพพลายเออร์ บจก.

ประดิษฐ์พาชน์ ร้าน

สกุลเนตร โลหะกิจ หจก.

423/8-9 ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2639-4881-2
Fax...................................0-2639-4800
127/44 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

87/6 ถ.เลียบคลองสี่วา-พา
สวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3485-4187
Fax...............................0-3446-6297-8
128/943 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-5069
Fax...................................0-2706-3123

Tel....................................0-2769-9000
Fax...................................0-2769-9090

เออีซี ซีล บจก.

28 ซอยบางกระดี่ 1 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2452-2144
Fax...................................0-2452-1988

ไฮเทค ซีล บจก.

1350/712 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2719-3830-1
Fax...................................0-2713-7797

ทรัพย์ ไทยสแตนเลส บจก.

292/9 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2754-9967
Fax...................................0-2754-9967

ทรีเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
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888/130-131 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7831-1056
Fax...................................0-2174-0456

111/10 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1235
Fax...................................0-2316-7751
260/1 ตรอกสลักหิน ถ.เจริญเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-1144
Fax...................................0-2215-8807

ประทีปโลหะกิจ หจก.

9/1 ม.12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10250
Tel....................................0-2312-4454
Fax...................................0-2312-4137

พัฒนชัย โปรดักท์ พ้อยท์ บจก.

4/634-5 ถ.สะแกงาม 7 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2897-1929
Fax...................................0-2897-1930

41/2-3,41/39 ถ.เพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2466-4396
Fax...................................0-2472-1320
146/1 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
Tel....................................0-3863-6398
Fax...................................0-3863-6531

สยามกลกิจ บจก.

1072/2 ซ.วัดดอกไม้ ถ.สาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2294-1018
Fax...................................0-2284-2742

สินชัย เจริญโลหะ บจก.

99/11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................09-2464-2939
Fax...................................0-2117-3183
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ปั๊ม และตัดโลหะ - ปั๊ม และอุปกรณ์อะไหล่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ก้าวหน้า ปั้มลม

55/17 หมู่ 4 โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2159-9861
Fax..........................................................-

ปั๊ม และอุปกรณ์อะไหล่
Pump and spare parts

คชวิศวกรรม บจก.

กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ์ บจก.

72/300 หมู่ 4 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

454-462 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260

Tel................................0-2399-4050-5
Fax...............................0-2399-4056-7

กุลธร บจก.

237 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2282-2151-3
Fax...................................0-2280-1444

สุชาติ สตีล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
94/7 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel................................0-3446-6232-3
Fax...................................0-3446-6231

สุทัศน์ โปรเกรสสีฟดาย หจก.

35/62 ซอยสะแกงาม 44 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2897-0342
Fax...................................0-2897-1022

สุพัตร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

โรงงาน 352 หมู่ 7 ต.หัวสำ�โรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Tel....................................0-3808-6462
Fax...................................0-3808-6461

อุษาคเนย์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

4/209 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2810-6401
Fax...................................0-2810-6037

เอ็กเซล แมชีน เทค บจก.

852 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2897-3570-3
Fax...................................0-2897-3359

เอกโลหะการ-โรงปั๊มโลหะ

23/7 หมู่ 7 ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-7920
Fax...................................0-2899-7747
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เอ็น บี เมลทอลบ๊อก หจก.

กุลธร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Tel................................0-2191-1091-2
Fax...................................0-2191-1093

180/1-6 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2282-5775-8
Fax...................................0-2280-1444

7-7/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150

123/11 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-2894-3070
Fax...................................0-2894-3071

Tel.................................08-1054-7735
Fax...................................0-3833-7306

44/4 ม.10 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

26/176 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 39
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2946-6394
Fax...................................0-2519-3247

เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป

366 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2811-7444
Fax..........................................................-

เอ็นเอสแอล แมชชีน แอนด์ พาร์ท โกลบอล ฟอร์ซ เทคโนโลยี บจก.
7-7/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150

135 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160

Tel....................................0-2894-3070
Fax...................................0-2894-3071

Tel....................................0-2455-4713
Fax...................................0-2455-4714

เอส ที พี กรุ๊ป

5 ซ.11 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel.................................08-1898-2399
Fax...................................0-2428-4748

แอคเซ็ป หจก.
ผลิต-แปรรูปโลหะ ตัดพับโลหะ
Tel : 0-2978-2714
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

241/5 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

Tel....................................0-3444-0667
Fax...................................0-3444-0668

เค อาร์ เวลธ์ เทคโนโลยี บจก.

188/96 ม.14 ซ.กาญจนาภิเษก 53
ถ.วงแหวนรอบนอก ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2183-7936
Fax...................................0-2183-7937
110/66 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์
76 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2817-5900
Fax...................................0-2817-5901

เค.โอ.เค.การช่าง หจก.

60/43 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2538-5475
Fax..........................................................-

เคทีปั้มเพรส หจก.

292/13หมู่10 ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2757-8465
Fax..........................................................-

เคเอสบี พั๊มส์ บจก.

กรุงธนดีเซล บจก.

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระ
ทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530

41/35 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel....................................0-2424-7527
Fax..........................................................-

กิตติภัณฑ์ รังสิต

คอนซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย)

เค แอล ไฮดริค-ไฮดรอลิค

เอ็นเอสแอล แมชชีน แอนด์ พาร์ท เกรียงไกรดี อีเลคทริคมอเตอร์

เอ็นที พาร์ท บจก.

Tel....................................0-2149-4535
Fax...................................0-2149-4535

559, 561, 563 ซอยพหลโยธิน 129
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2531-3209
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2988-2324
Fax...................................0-2988-2213

เค.จี. บางกอก มอเตอร์ ปั๊ม

201/298 ซอย อยู่วิทยา12 แขวงกระ
ทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel..................................084-633-9514
Fax...................................02-737-9850
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ปั๊ม และอุปกรณ์อะไหล่

เพจเจส

จำ�รูญแมชชินเนอรี่

2587 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110

ทรีเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

888/130-131 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7831-1056
Fax...................................0-2174-0456

Tel....................................0-2258-1199
Fax...................................0-2259-5579

จีระนันท์ แมชชีน ทูลย์ หจก.

15/114 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 20
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0246
Fax...................................0-2451-1784

จีเอสเอ็ม มารีน ซัพพลาย บจก.

249/46-48 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

ทีเอส สกรูน๊อต เทรดดิ้ง หจก.

393 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel.................................09-5768-5959
Fax...................................0-2897-3183

ไทยริช กรุ๊ป บจก.

48/292 หมู่ 1 ซอย 104 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2729-3775
Fax...................................0-2729-5966

Tel................................0-2415-8501-2
Fax...................................0-2415-1198

ชัยรัตน์นครินทร์ตัดหญ้า ร้าน

154/1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2757-1775
Fax...................................0-2757-2937

ชงฮวดเส็ง เช็คปั๊ม

56 ถนนสุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ไทย พินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

8/1 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-10
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2809-8915
Fax...................................0-2809-8933

เทคโนไดร์ฟ โซลูชั่น บจก.

88/55 หมู่ 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73120

Tel....................................0-4222-2593
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2408-1000
Fax...................................0-2408-1391

ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) บจก. เทราล ไทย บจก.
293/14 ซอย 119 ถ.รามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

150 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3522-1257
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2540-6631
Fax...................................0-2540-6632

ซันน์กิ คอนพาร์ท (ประเทศไทย)

2 ซอยอ่อนนุช 71 ถ.อ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

ทองสยามเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

99 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

Tel.................................08-9116-4939
Fax...................................0-2726-0512

โซลิด อินเตอร์เทค บจก.

5/3 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-3424-6625-8
Fax...................................0-3424-6629

ทองสยามเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

279/29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2274-7950-4
Fax...................................0-2274-7495

Tel................................0-2738-7720-1
Fax...............................0-2738-7720-1

ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

89 หมู่ 4 ซอย 112 ถนนเทพารักษ์
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2130-0335-7
Fax...............................0-2130-0338-9

ซีโร่-ลีก บจก.

3/263-264 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ลำ�
ผักชี อ.หนองจอก กทม. 10530

ธีรชัยจักรกล

188 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3438-7108
Fax...................................0-3437-8439

นิวแม็ก บจก.

107/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-8000
Fax...............................0-2726-8266-9

Tel................................0-2543-5260-4
Fax..........................................................-

ตะวันซัพพลาย หจก.

134-136 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 35/3
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2462-0756-7
Fax...................................0-2462-0897

ถังโตการช่าง อู่

24/82 ม.6 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

นิวแม็ก บจก.

53/179 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel................................0-3833-0325-8
Fax...................................0-3833-0209

นิวแม็ก บจก.

Tel....................................0-3879-8120
Fax...................................0-3879-8763
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267/204 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุต
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
Tel................................0-3860-7962-3
Fax...................................0-3860-8019

นิวแม็ก บจก.

413/5 ถนนมิตรภาพ ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Tel..............................0-3631-5728-30
Fax...................................0-3631-5730

นิวแม็ก บจก.

189/212 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3487-2711-4
Fax...................................0-3487-2715

บี เจ แมชชีนเนอรี่ หจก.

5070/3 ซอยพญานาค ถ.พระราม 6
แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.............................0-2611-1509-14
Fax...................................0-2611-1508

บี เอส ปั๊มซีสเต็ม บจก.

44 / 104 หมู่ 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel....................................0-2429-7703
Fax..........................................................-

บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว บจก.
55/52 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Tel.............................0-2581-1280-5
Fax...................................0-2581-1580

พี เอ เอ็ม อินเตอร์เทรด หจก.

19/54ก ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2385-2528
Fax...................................0-2385-2529

เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

97/44 ซ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel....................................0-2136-6963
Fax...................................0-2136-6964

ฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

76/126 หมู่ 9 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel..................................098-1010-500
Fax...................................0-2968-3311

ฟิวเตอร์ ซัพพลาย บจก.

154 หมู่บ้านสวนทองวิลเลจ ซ.ประชา
ราษฏร์3 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2968-3300
Fax..........................................................-

โฟลว์มาร์ท

29/92 ระหว่างซอยเรวดี 65-67 ถนน
เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2969-5518
Fax..........................................................-

บูรพายนต์ ชลบุรี

มงคลถาวรกิจ หจก.

ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน ไทยแลนด์

มัทสึกิ (ไทยแลนด์) บจก.

103/24-25 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3827-5841
Fax...................................0-3879-5092
1265 ถนนพระรามเก้า แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2186-7000
Fax...................................0-2374-1645

2/14-15 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 7 แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3138
Fax...................................0-2893-8563
18/40 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-8958
Fax...................................0-2750-8895

บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง

เมดิฟรุ๊ต บจก.

โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟีเกอร์ บจก.

ไม้ม็อบถูพื้น พีพี กรุ๊ป

255 หมู่บ้านทาวน์ อิน ทาวน์ ถนน
19/3 หมู่ 5 ต.บางพูน อ.เมือง
ลาดพร้าว ซอย 94 แขวงพลับพลา
จ.ปทุมธานี 12000
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2530-3811
Tel..................................0-2-567-2484
Fax..........................................................Fax.................................0-2-958-9544
สยามกิจ อีควิปเม้นท์ แอนด์
มาสเตอร์เทค เทคโนโลยี บจก.
เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
23/9 ซอยกาญจนาภิเษก 0010
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
จำ�หน่ายปั๊มสุญญากาศ โบว์เวอร์
10160
Tel : 0-2740-0384
Tel................................0-2482-7992-5
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 146
Fax...................................0-2482-7991
หมู่ที่ 8 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2136-1356
Fax..........................................................-

พรพิรุณ แทรคเตอร์

271/11 หมู่ 8 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-6496
Fax...................................0-3834-6497

พิศิษฐ์ โลหะกิจ

207 ถ.บางบอน 5 ต.แคราย
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-3447-6731
Fax...................................0-3447-6732

99/242-243 ซอยรามอินทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10230
Tel................................0-2509-4964-5
Fax...................................0-2509-4966

มิตานิ (ไทยแลนด์) บจก.

ตำ�บลแพรกษา อำ�เภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2529-3551
Fax..........................................................-

มัลติเฟส คอร์เปอร์เรชั่น

90 ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง เอ
2102 ชั้น 21 ถ. รัชดาภิเษก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10320
Tel................................0-2168-3193-5
Fax...................................0-2023-3192
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ปั๊ม และอุปกรณ์อะไหล่ - ป้ายโฆษณา
ย่งเชียง 2009 หจก.

87/390-1 ถกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2416-6881-2
Fax...................................0-2416-6884

ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

84 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2907-3530
Fax...................................0-2907-3531

ยูโรปั๊ม บจก.

6 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2381-5638
Fax..........................................................-

เลย์มาส บจก.

5/16 ซอยอารีย์ 5 ใต้ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2617-0060
Fax...................................0-2617-0062

วิน มอเตอร์ บจก.

171,173,175 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2379-4981-2
Fax...................................0-2379-4983

วิโรจน์กลการ เพียว หจก.

56 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
Tel....................................0-3232-5612
Fax...................................0-3233-8147

วิเศษสิริ บจก.

111/460 หมู่ 3 ซอยร่วมมิตรพัฒนา
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2948-1438
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สยามดีเซลเซอร์วิส ร้าน

เอ็ม อาร์ เอ็ม บจก.

สยามจักรกล ร้าน

เอสพีดีเวลลอปเม้นท์อิมเพค บจก. กรอาร์ตส์ บจก.

สยามราช บมจ.

แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

130/19-20 ถนนนนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2284-2908
Fax..........................................................27/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 86 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel.................................08-7560-0880
Fax...................................0-2818-9371
289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสาย
เก่า ต.สำ�โรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2743-5010
Fax...................................0-2743-5007

สยามเบรน เทค บจก.

56/171 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2944-5815
Fax...................................0-2944-5816

สยาม ทูล

15/3 หมู่ 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel...................................097-1864354
Fax..........................................................-

อาคารเอ็ม อาร์ เอ็ม ซอยพระราม
9 19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2319-9911
Fax...................................0-2319-9912
476 ซอย 26 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2541-5662-4
Fax...................................0-2938-2871

22 โมเดอน หจก.

305-307 วงเวียน 22 กรกฎา
ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-2931
Fax...................................0-2226-4487
20, 22, 24 ถ.สุขสวัสดิ์ 26
แยก 9 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel................................0-2874-5405-6
Fax...................................0-2874-5406

คลิก คลีเอท

ซอย 11 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3819-6217
Fax..........................................................-

ไอ ริช บจก.

209/179 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
Tel................................0-2954-0626-7
Fax...................................0-2954-1495

ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น บจก.

255/1 ถนนเจริญกรุง แขวบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2360-7000
Fax...................................0-2360-3000

36/126 ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3482-2936
Fax...................................0-3482-2936

คัลเลอร์สคลับกรุ๊ป บจก.

110 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 4
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2682-4613-6
Fax...................................0-2682-4617

คัลเลอร์สตาร์ อิงค์เจ็ท หจก.

2/3 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-9182
Fax...................................0-2415-9182

สมพงษ์ โรตารี่ปั้ม หจก.

ไอบีร่า ไทยแลนด์

คิว แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

อะบิลิทิ เทคโนโลยี หจก.

อิทธิแสงมอเตอร์

จี ดับบลิว โฆษณา บจก.

81 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 58 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2413-0691
Fax..........................................................11/58-59 ม.1 ถ.ธัญบุรี ต.บึงน้ำ�รักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel................................0-2955-8891-2
Fax...................................0-2955-8892

เพจเจส

126/216 ซอยรามอินทรา 40 แยก
8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2791-3612
Fax..........................................................3/4 ซอยหมู่บ้านวินศมิลล์ กม. 10.5
ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................081-754-4677
Fax..........................................................-

45/78 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel......................................0-28325888
Fax...................................0-2965-9279
816/22 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2743-6204-7
Fax...................................0-2398-9509

วี เอ็น เทรดดิ้งเอ็นจิเนียริ่ง หจก.

อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ บจก.

ออลปั๊มส์ บจก.

เจ ดับบลิว แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

เวล ออฟ เบส บจก.

อาร์ ที ไวส์ คอนโทรลส์ บจก.

เอ็ม อาร์ เอ็ม บจก.

เจเนอรัลมาสเตอร์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง

666/1 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel................................0-2955-3151-2
Fax...................................0-2955-3153
11/345 หมู่ 8 ถนนแพรกษา ต.ท้าย
บ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
Tel.................................089-428-2596
Fax..........................................................-

สนง ใหญ่ 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซ.48 แยก 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2726-2311
Fax...................................0-2726-2379
9/188 หมู่ 5 ซอยบางกร่าง 43
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2903-5499
Fax...................................0-2903-5286

ศักดิ์อะไหล่ ร้าน

เอ พี วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ศรีโพธิ์ทองเมตัลเวิร์ค บจก.

เอ็นจอย เวิร์ค บจก.

519/204 หมู่ 6 ซอย 121
ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ
กทม. 10150
Tel....................................0-2840-6600
Fax...................................0-2815-8528
9 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-7649
Fax..........................................................-

สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ บจก.

90 หมู่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel................................0-3848-1937-8
Fax...................................0-3848-2091
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59/88 ถ.บางบอน 3 ซอย 7
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2404-0122
Fax...................................0-2404-0123
49/64 หมู่ 1 ซอย 45 ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel................................0-2978-7716-7
Fax...................................0-2978-7667

เอส ไรคส์ บจก.

4/9 ซอยไผ่สิงห์ โต ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2261-8818
Fax...................................0-2261-8819

621 ซอย อ่อนนุช 70/1 แยก 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2320-1990
Fax..........................................................อาคารเอ็ม อาร์ เอ็ม ซอยพระราม
9 19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2319-9911
Fax...................................0-2319-9912

ไฮโซะเทค บจก.

279/29 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10320
Tel................................0-2274-7950-4
Fax...................................0-2274-7495

55/12 หมู่ 4 ซอยรามอินทรา 21
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2900-4442-3
Fax...................................0-2900-4446
4360 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110

Tel.................................09-4801-6666
Fax...................................0-2713-6434

ช่างศิลปพัทยา บจก.

571/6 หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3842-1576
Fax...................................0-3837-0461

โชว์พาว แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

หมู่บ้านร่วมพัฒนา33 ซอยพหลโยธิน
48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel...................................086-5605766
Fax..........................................................-

ป้ายโฆษณา
Billboards
13 ดี-ไซน์ สตูดิโอ

ดี โก้ แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

191 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-9988-6261
Fax...................................0-3879-2200

63/27-28 ถ.เลี่ยงเมือง-ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2960-4761
Fax...................................0-2960-5479
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ป้ายโฆษณา

เพจเจส

ดีทูยูสยาม บจก.

247, 249, 251 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2616-1140
Fax..........................................................-

แดนไพรโปสเตอร์ บจก.

74/2,74/4,74/5 ม.8 ถ.ประตูน�ำ้ พระอินทร์
ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel....................................0-3536-1371
Fax...................................0-3521-9186

ไทยประดิษฐ์ โฆษณา บจก.
รับทำ�ป้ายทุกชนิด
Tel : 0-2224-7735-9
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 150

ปริ๊นท์ ปริ๊นท์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง

119 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2860-9986
Fax...................................0-2860-9986

ป๊อป อาร์ต

164/31 หมู่ 3 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-9288
Fax...................................0-3827-9288

ป้ายโคตรถูก ร้าน

19/5 หมู่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
Tel....................................0-3873-9507
Fax...................................0-3843-5790

มนูศิลป์ ร้าน

69/48 หมู่ 10 ต.บ้านปรก
อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel....................................0-3472-5954
Fax...................................0-3472-5954

มาร์ค เพาเวอร์ ซายน์ บจก.

72 ซอย 2 แยก 6 ถ.หลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2738-2271
Fax...................................0-2738-2272

รักศิลป โฆษณา

102/49 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3845-5428
Fax...................................0-3845-5359

อาร์ตไอเดีย ร้าน

279/2-3 ถ.บ้านดอนตูม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
Tel.................................08-1421-0026
Fax...................................0-3220-0568

เอ เอส เอ ไซน์ ซัพพลาย บจก.

73, 75 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2803-5633-4
Fax...................................0-2803-5635

เอ็กซ์เพรส อิงค์เจ็ท

850/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3828-6319
Fax...................................0-3828-6477

ที่ราบสูงมีเดีย ร้าน

ปุ๊กปริ้นท์ ร้าน

ลีลาโฆษณา บจก.

เอเจเจ ลาเบล บจก.

ไนท์ โฆษณา

พรชัย โฆษณา

ศิริศิลป์

เอดี กราฟฟิก บจก.

102/3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
90/2 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา
278/20 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ
88/185 ม.9 ถ.บางบัวทองสุพรรณบุรี
ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
จ.มหาสารคาม 44000
11110
Tel....................................0-4372-5997
Tel....................................0-3877-2664
Tel....................................0-2246-0944
Tel....................................0-2571-4101
Fax...................................0-4372-5997
Fax...................................0-3831-3461
Fax...................................0-2641-4200
Fax...................................0-2571-4105
นพดลศิลป์ บจก.
โปรแฮนด์ โฆษณา
ศศิมา อิงค์ (ไทยแลนด์) หจก.
เอพริ้นท์ บจก.
2 ถ.วัดโรมันคาธอลิค ต.พนัสนิคม
57/168-170 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
3 ซอย อ่อนนุช 65 แยก 1 แขวง
รับทำ�ป้ายโลหะกัดกรด และกรอบรูป
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 0-2225-2704
Tel....................................0-3846-4429
Tel....................................0-2867-2169
Tel....................................0-2320-2080
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 150
Fax...................................0-3846-4429
Fax...................................0-2867-2168
Fax..........................................................112/24 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel....................................0-2412-1107
Fax...................................0-2412-1456

บลูไวท์

90/262 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-7889
Fax...................................0-3442-7889

บ่อวิน กราฟฟิค ดีไซด์ หจก.

120/161 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

888/155 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2323-0744
Fax...................................0-2323-0745

พรีเมี่ยม แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

44/531-2 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2552-7636-7
Fax...................................0-2552-7634

พีพี เกรท โซลูชั่น บจก.

33/29 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel..................................0-3487-21467
Fax...................................0-3487-2145

Tel....................................0-3833-7535
Fax...................................0-3833-7059

บีอาร์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ หจก.

207,209 ถ.รามอินทรา กม 8 แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2509-0419
Fax...................................0-2509-0421

บ้านป้ายโฆษณา ร้าน

10/1 ซอยสุวรรณ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม
10240
Tel..................................08-1839-7908
Fax..........................................................-

ประดิษฐ์อักษรโลหะ บจก.

635 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 13
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2721-1941
Fax...................................0-2721-1902

ประเวศอิงค์เจ็ท

118/33 หมู่ 2 ถ.ประเวศ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-0492
Fax...................................0-2726-0653

พี อาร์ โปรเกรส บจก.

95/330-1 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-7456-8
Fax...................................0-2294-6918

เพียงพอโฆษณา บจก.

8/160 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2877-3700
Fax...................................0-2476-6862

ฟ้าฉาย ไซน์เทคโนโลยี บจก.

401 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2803-7788
Fax...................................0-2803-7766

ฟูลออพชั่น 2006 หจก.
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87/33 หมู่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-5430-4511
Fax...................................0-3844-0575

240ก ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-7524
Fax...................................0-3879-2290

ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
5 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
กทม. 10170

Tel....................................0-2884-3127
Fax...................................0-2884-3128

ส วัฒนโชติ หจก.

273/9 ม.8 ซ.สุขมุ วิท 113 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2754-0304-5
Fax...................................0-2754-0305

สปีดดีไซน์ 2 บจก.

1831/5 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1553-8735
Fax...................................0-2753-1464

แสงสี โฆษณา

799 ซอยประเวศเพลส แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2328-7068
Fax...................................0-2727-9749

อัลฟ่าซายน์เวอคส์ หจก.

600 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2476-8106
Fax...................................0-2876-5619

อาร์ตโฆษณา

162 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel.................................08-1754-4384
Fax...................................0-3881-2940

621 ม.8 ซ.วัดด่าน 32 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2006-0033
Fax...................................0-2757-3752

เอ็นดับเบิลยูเจ บจก.

94/16 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel.................................08-6882-1580
Fax...................................0-2171-2954

เอ็นที สไตล์ ร้าน

46/9 ซ.ลาซาล ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2748-6466
Fax...................................0-2745-8259

เอ.ที.ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง
58/15 หมู่ 4 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel..................................08-6138-5019
Fax..........................................................-

เอส ฟิวเจอร์ ป้ายโฆษณา

363 ซอยจ่าโสด ถ.รถไฟเก่า
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-1491-3507
Fax...................................0-2745-4260

ออสการ์ กราฟฟิคซีคอน ร้าน

55 ซีคอนสแควร์ ชั้น บี1 ห้องไอทีบี
22 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-6688-9843
Fax..........................................................-

ฮาซเมตไทย บจก.

434 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2952-7859
Fax...................................0-2953-5670
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ป้ายโฆษณา - ป้ายฉลากสินค้า

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ดี โก้ แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

ป๊อป เซ็ท บจก.

ดีซายน์ ร้าน

ปุ๊กปริ้นท์ ร้าน

63/27-28 ถ.เลี่ยงเมือง-ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2960-4761
Fax...................................0-2960-5479
55 (104/103) ซอย 69 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-7272
Fax...................................0-2892-7271

ทรี เจ ดีไซน์ บจก.

517 ถ.สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel.............................0-2221-2849-50
Fax...................................0-2221-2851

โคแพค บจก.

44 ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2758-8656
Fax...................................0-2383-4379

จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง

อาคารกองบุญมา ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2635-3355
Fax...................................0-2635-3398

เจริญเวสา เปเปอร์แพ็ค บจก.

310/305 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel.................................08-3890-6000
Fax...................................0-2149-0898

เชาวกิจการพิมพ์ หจก.

ป้ายฉลากสินค้า
Labeling Products
กรอบรูปนพดลศิลป์

175 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2224-2082
Fax...................................0-2226-3328

กัลชนา บจก.

94/73 หมู่ 11 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2190-5179
Fax...................................0-2190-5178

กู๊ด ไอ-แคน ปริ้นติ้ง หจก.

130/67 ถ.พิบูลสงคราม 18
ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2526-4706
Fax...................................0-2966-7989

เกรซเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

14-16 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2237-2015
Fax...................................0-2237-2014

คัลเลอร์ พอยท์ โรงพิมพ์

42,44 ซ.48 (บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2171-9261-2
Fax...............................0-2171-9261-2
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26/3-26/4 ซอยลาดพร้าว 122
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.............................0-2934-1018-20
Fax...................................0-2934-1021

ซีซัน กรุ๊ป บจก.

17, 19 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 13
ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................02-717-8223-6
Fax...................................02-717-8227

ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม บจก.

เพจเจส

175/6-7 ซอยอมร ถ.นางลิ้นจี่ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2286-7636
Fax...................................0-2286-7995
90/2 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3877-2664
Fax...................................0-3831-3461

พรีเมี่ยม แอดเวอร์ ไทซิ่ง บจก.

44/531-2 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel................................0-2552-7636-7
Fax...................................0-2552-7634

พัฒนศิลป์การพิมพ์

148 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700

13/22 ซอยหิรัญรูจี ถ.ประชาธิปก
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel.............................0-2881-0124-35
Fax...............................0-2881-0136-7

ธนพัตพิบูลย์ บจก.

11/63 ม.2 ซ.18 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2951-9465
Fax...................................0-2951-9464

ธนากรกิจการพิมพ์ ป้ายราคา

162/1 ซอยเอกชัย 45 แยก 10
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2417-2203-4
Fax...................................0-2417-2205

ธนาศิลป์

264,266 ถ.รัชดา-ท่าพระ
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
10600
Tel..................................08-9484-3412
Fax...................................0-2476-6963

นู พริ้นท์ บจก.

Tel....................................0-2465-4544
Fax...................................0-2465-3433

พีพีวาย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

261/297 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2156-9917
Fax...................................0-2156-9437

ฟูลออพชั่น 2006 หจก.

87/33 ม.5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-5430-4511
Fax...................................0-3844-0575

มัลติ แอด มีเดีย บจก.

679/1 ซ.พิบลู อุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2167-4090-1
Fax...................................0-2167-4092

เมฆรุ่งเรืองการพิมพ์

77 ซอยนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

584,586 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-2374-2272
Fax...................................0-2374-2273

Tel.................................08-4335-4819
Fax...................................0-2574-5273

ซีดบั บลิวพีอนิ เตอร์พริน้ ท์แอนด์แพ็ค บางกอกโซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ ไมโคร ลาเบล บจก.
7 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel....................................0-2451-5880
Fax...................................0-2451-5883

ซุปเปอร์พริ้นท์ บจก.

385/7-8 ถ.สีพ่ ระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2234-6815
Fax...................................0-2633-0961

ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค หจก.
143/172 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Tel....................................0-2444-9827
Fax...................................0-2444-9828

ดิจิตอล เฮ้าส์ พริ้นติ้ง หจก.

8/4 หมู่ 1 ถ.ดอนหัวฬ่อ
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3820-7104
Fax...................................0-3820-7104

71/70 ซ.27 แยก 10 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2949-5537-8
Fax...................................0-2949-6040

99/11 หมู่ 5 ต.เชียงรากใหญ่
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel....................................0-2975-1956
Fax...................................0-2975-1966

บานาน่า กราฟฟิก บจก.

ไม้ม็อบถูพื้น พีพี กรุ๊ป

เบสท์ สปีด เลเซอร์คัต บจก.

ยืนยงการพิมพ์ บจก.

111/63 หมู่ 3 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2417-9629
Fax...................................0-2405-7113
111/10 ม.12 ถ.กิง่ แก้ว ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1235
Fax...................................0-2316-7751

ปริ๊นท์ ปริ๊นท์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง

119 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2860-9986
Fax...................................0-2860-9986

99/242-243 ซอยรามอินทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10230
Tel................................0-2509-4964-5
Fax...................................0-2509-4966
115,117 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2674-7220
Fax...................................0-2213-3045

ยูโรสวิฟท์ บจก.

52/146 ถ.กรุงเทพกรีฑา 15
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10250
Tel....................................0-2736-0341
Fax...................................0-2736-0342
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ป้ายฉลากสินค้า - ผ้าเบรครถยนต์

เพจเจส

รูปพิเศษ บจก.

69/32 ถ.จอมทอง 16 แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150

ไอเทค สตีล หจก.

42/21 ม.5 ถ.นครอินทร์ ต.บางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel.................................08-9199-5464
Fax...................................0-2477-3251

Tel................................0-2443-0677-8
Fax...................................0-2443-0679

วงศ์เอกอุตสาหกรรม บจก.

ป้ายติดเสื้อผ้า
Clothing label

Tel.............................0-2361-5347-52
Fax...................................0-2361-5345
139 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0321
Fax...................................0-2451-1184

ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก

502 ซ.สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120

แกรนด์ เลเบิล บจก.

171 ถ.เจริญรัถ 20 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel.............................0-2439-7778-82
Fax...................................0-2438-7111

ควอลิตี้ ลาเบล บจก.

48/95 ม.1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-2628-3577-8
Fax...................................0-2628-2938

Tel................................0-2682-1275-8
Fax...................................0-2284-2294

สปีดดีไซน์ 2 บจก.

1831/5 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1553-8735
Fax...................................0-2753-1464

สมควรอิงค์เจ็ท (2007) หจก.

12 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel....................................0-3881-5585
Fax...................................0-3853-5275

สหพลการพิมพ์ บจก.

37/2 ถ.สุขุมวิท 58 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ ไวลด์

2 ซอย 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะ
กอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2876-9988
Fax...................................0-2476-1748

ที สัน เทรดมาร์ค บจก.

5/2 ซอยปุณณวิถี 28 ถ.สุขมุ วิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2332-3387
Fax...................................0-2331-6129

ไทย แน็กซิส บจก.

729-729/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel...........................0-2295-2698-701
Fax...................................0-2295-2697

Tel................................0-2331-9975-6
Fax...................................0-2311-6282

แสงเทียนการพิมพ์ หจก.

298/127-8 ถ.ดุสติ แขวงสีแ่ ยกมหานาค
เขตดุสิต กทม. 10300

ไทยแพคซ์เมอร์แชนไดซิ่ง บจก.

908 ม.15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2313-1740
Fax...................................0-2313-1741

Tel....................................0-2281-9087
Fax...................................0-2281-9916

เอ สยาม เลเบ็ล

1033/21,23 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160

ไทยมาร์คอุตสาหกรรม บจก.

908 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2313-1711-6
Fax...............................0-2313-1717-8

Tel.................................08-9222-2574
Fax...................................0-2445-2572

เอเจเจ ลาเบล บจก.

88/185 ม.9 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2571-4101
Fax...................................0-2571-4105

เอ็มเพรส พริ้นติ้ง บจก.

82/74,75,76 หมู่ 8 ถ.รัตนกวี
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2875-2994-7
Fax...................................0-2875-2998

เอสซีที อินเตอร์พริ้น บจก.

981/29 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2416-6831-2
Fax...................................0-2416-6833

12 ซ.เพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2413-2345
Fax...................................0-2413-2440

ครีเอทีฟคร๊าฟ (ประเทศไทย) บจก. เซ็นทรัล อัลไลแอนซ์ บจก.

15 ซอย 49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

ศิริวรรณะ เลเบล หจก.

ปูนปลาสเตอร์
Plaster

เซ็นทรัล ทูลส์ (ประเทศไทย) บจก.

167/5 หมู่ 5 ซอยวัดโพรงมะเดื่อ
ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3437-7658
Fax...................................0-3437-7657

เบสท์ เลเบิล บจก.

4976 ซ.101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2948-4404-6
Fax...................................0-2948-4407

โฟกัส โมลด์ แอนด์ โลโก้ หจก.

www.ThailandPocketPages.com

26/25-9 ม.7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-4151
Fax...................................0-2738-4402

Tel....................................0-2413-2345
Fax...................................0-2413-2440

ทวีวัฒน์ โชคชัย ร้าน

แปรงไทยแห่งแรก บจก.

ไทยโคนิช

แปรงรุ่งเรืองพัฒนา บจก.

วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.
พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2406-1151
Fax..........................................................48 ถนนลาดปลาเค้า 52 แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel..................................08-1455-3359
Fax..........................................................-

บีเคจี พลาสเตอร์

242/2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2654-5770-2
Fax...................................0-2654-5889

เรซิ่น เอสเจลำ�สาลี ร้าน

19-21 ถนน ศรีนครินทร์ หัวหมาก
บางกะปิ กทม. 10240
Tel..................................08-6317-1747
Fax..........................................................-

เอเชียพลาสเตอร์ บจก.

28 ซ.พาณิชยการธนบุรี 28
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel....................................0-2411-5943
Fax..........................................................-

เอเชี่ยน ผลิตภัณฑ์ยิปซัม บจก.
33/1-2 หมู่ 13 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2316-1748
Fax..........................................................-

338 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2753-1900-8
Fax...................................0-2394-0468
27 ซอยกาญจนาภิเษก 0010
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2802-5346-8
Fax...................................0-2802-5349

เพ็ญศิริ พรีซิชั่น บจก.

38/9 หมู่ 13 ถ.แขวงตลิ่งชัน
แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2882-2792
Fax...................................0-2882-2793

มหาจักร อินดัสเตรียลบรัชส์ บจก.
468 ถ.มหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel....................................0-2622-9622
Fax...................................0-2622-7749

มิสเตอร์บรัช บจก.

92 ซ.38 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2511-4108
Fax...................................0-2511-4107

โรงงานผลิตภัณฑ์แปรงไทย หจก.

3 ซ.สุขสวัสดิ์ 31 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2427-7533
Fax...................................0-2428-3570

เอเซี่ยนออนไลน์ปลาสเตอร์ บจก.
35/22 ถนนหอยมุกต์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel....................................0-7426-1247
Fax...................................0-7424-7173

นิพนธ์บาจด์เฮ้าส์ หจก.

174 ซอยสายน้ำ�ผึ้ง ถ.สุขุมวิท 20
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2258-2313
Fax...................................0-2259-5955

12 ซ.เพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160

ผ้าเบรครถยนต์
Brake pads
กิจเจริญการช่าง ร้าน

แปรงอุตสาหกรรม
Industrial Brush

428 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2539-3544
Fax...................................0-2931-6597

จักรวัฒน์นวการ บจก.

เกรท ดิสทริบิวเทอร์ บมจ.

จีทีอี เทค บจก.

ค็อคพิท กิจสวัสดิ์ เซอร์วิส

173-173/1 ถ.พระรามที่ 2 ซ.27
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2870-0007-9
Fax...................................0-2428-1126
343 ซ.5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2521-5545
Fax...................................0-2552-0979

337 ซอยประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2248-8223-9
Fax...................................0-2248-8230
36/702 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2571-4001-2
Fax...................................0-2920-2771

151

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

ฝุ่นควัน และอุปกรณ์ป้องกัน - พ่นทรายผิวโลหะ
เค เอ็ช ซี เทรดดิ้ง หจก.

1563 ซ.อ่อนนุช 31/1 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2742-1337
Fax...................................0-2331-2338

จึงเชงฮวดอาหลั่ยยนต์ (ตัง) ร้าน
270/2 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel....................................0-3822-1175
Fax...................................0-3822-1366

เจทีที แอนด์ อัน บจก.

406/47 ซอย 34 ถ.สาธุประดิษฐ์
34 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2683-7701
Fax...................................0-2683-7702

เซ็นทรัลออโต้พาร์ทส์ หจก.

331-333 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-2972
Fax...................................0-2225-4748

โซวเฮงฮวด แปซิฟิก บจก.

568,578 ซ.ประดิพัทธ์ 5 ถ.พระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2270-1954
Fax...................................0-2271-2198

ไทร์พลัสบ้านสวนชลบุรี

412/4-5 หมู่ 5 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3827-1971
Fax...................................0-3827-1868

ไทรอัมพ์ผ้าเบรค อุตสาหกรรม

9/11 ม.20 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
(เลียบคลองขุด) ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2136-2471-2
Fax...................................0-2136-2473

บ้านอ. เทรดดิ้ง บจก.

31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel................................0-3823-7557-8
Fax...................................0-3823-7556

บูรพายนต์ ชลบุรี

103/24-25 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้าน
สวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-5841
Fax...................................0-3879-5092

พงษ์ภรณ์ อินเตอร์เทรด บจก.
588/4-9 ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400

Tel................................0-2247-4705-6
Fax...................................0-2247-1952

รัชดาเบรคเซ็นเตอร์ หจก.

501/97 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2285-2034-5
Fax...................................0-2285-2505

ศูนย์รวมน้ำ�มันหล่อลื่น ธรวิวัฒน์

138,140 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2468-8472
Fax...................................0-2476-1550
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ส ไพโรจน์ ผ้าเบรค

190 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-8301
Fax...................................0-2222-9600

ส อารย ยางยนต์

83/13 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3827-9657-8
Fax...................................0-3827-5479

สแตนดาร์ด พรีซิชั่น เซอร์วิส

27/201 ม.5 หนองตำ�ลึง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-1430-8482
Fax...................................0-3364-0275

สำ�โรงผ้าเบรค บจก.

4489 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2744-5785
Fax...................................0-2398-7056

หล่อยนต์ หจก.

137-43 ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2221-2700
Fax...................................0-2623-1310

ฝุ่นควัน และอุปกรณ์ป้องกัน
Dust and Protective
Equipment
ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป (2005)
3/8 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel....................................0-3875-2134
Fax...................................0-3875-2155

ดีเทล ดีไซน์ บาย มาร์ค

60/48 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2404-6099
Fax...................................0-2404-6099

ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น บจก.

12/185 หมู่ 7 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2993-4699
Fax...............................0-2993-4690-1

ที พี เอ็น แมชชีนเนอรี่ หจก.

107/53 ม.4 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
Tel....................................0-2801-1306
Fax...................................0-2801-0552

ไทยสแตนดาร์ดทูลส์ บจก.

87/28 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2451-1431
Fax...................................0-2451-1431

พี เอส แอล อินเตอร์เทรด บจก.

460 ซอยอยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-6222-3
Fax...................................0-2691-2379

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

พี-เทค แมนูเคม บจก.

38 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 1
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel................................0-2291-1453-4
Fax...................................0-2291-4040

พ่นทรายผิวโลหะ
Sandblasting

พีเพิลฟู เทคโนโลยี บจก.

20/5 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2599-9999
Fax...................................0-2599-9999

แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ บจก.

318/10-22 ถ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2259-0320-3
Fax...................................0-2259-7504

ไฟฟ้าโรงงาน ทวีกิจ ซัพพลาย

50/79-80 ม.1 ถ.สุขุมวิท
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2757-7803-4
Fax...................................0-2384-0058

มารีน่าไทยเอ็กซ์ปอร์ต บจก.

เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

รังสิโย อุปกรณ์เซฟตี้

เครื่องพ่นทราย ทรายพ่น

99 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 41
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2541-8720
Fax...................................0-2541-0113
55/2-3 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก
ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20240
Tel....................................0-3820-8065
Fax...................................0-3820-8064

รีโน ฟลอริ่ง ซิสเต็ม บจก.

56/34 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2138-1110
Fax...................................0-2138-1110

44/20 หมู่ 4 ถ.พุทธมณฑล
ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
Tel................................0-3498-9710-5
Fax...................................0-3498-9716
104/106 ถ.เอกชัย 54 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2898-0270-1
Fax...................................0-2898-1039

งามวิจิตร์เทคนิคแอนด์เซอร์วิส

167/2 หมู่ 4 ถ.สนามบินน้ำ�
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2967-1130-1
Fax...................................0-2967-1131

โจ เอ็นจิเนียริ่ง มารีน เซอร์วิส

ศรีราชาเซฟตี้ เทรดดิ้ง หจก.

52/27 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

71 ถ.ศรีราชานคร 2 ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3877-0874
Fax...................................0-3831-0988

ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

88/40 ม.1 ถ.บางบัวทอง-ปทุมธานี
ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2598-6679
Fax...................................0-2598-6576

ออลล่า บจก.

935,937,939 ซอย 46 ถ.อ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2322-0777
Fax...................................0-2322-0215

เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน บจก.

1132,1134 ซ.82 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2729-6463
Fax...................................0-2729-7289

เอ แอนด์ เอส เพอร์เฟคทูลส์

11/1 ม.2 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................09-2372-8364
Fax...................................0-2383-0533

Tel................................0-3849-5105-6
Fax...................................0-3849-5107

บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ

426/46 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2726-6628-9
Fax...................................0-2138-2895

บลาสติ้งกรุ๊ป เซอร์วิส หจก.

15/5 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel................................0-2977-7020-3
Fax...................................0-2977-7755

บีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1989)
บจก.
รับพ่นทราย ยิงทราย ขัดสนิท
Tel : 08-1374-5672
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ป เอกสมุทร

562 ม.6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2701-1094
Fax...................................0-2701-1094

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

พ่นทรายผิวโลหะ - พลาสติกผลิตภัณฑ์

เพจเจส

ประเสริฐพร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

กรรธนทรัพย์ บจก.

ทีพีไอ โพลีน บมจ.

บีบีเอสอาร์ หจก.

โปร ดีซีเอ็ม บจก.

กรุงเทพยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง

ไทเกอร์ แพค ลังพลาสติก

เบสิกส์ มาร์เก็ตติ้ง บจก.

95/9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2819-5133
Fax...................................0-2819-5199
17/1 หมู่ 7 ซอยศิริวงศ์ ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-5297-8
Fax...................................0-2899-9096

พี อาร์ พ่นทราย บจก.

688/7 หมู่ 1 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280

17/1110 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล 26 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel.................................08-1930-8949
Fax...................................0-2453-6258
47 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
กทม. 10530
Tel................................0-2989-7791-4
Fax...................................0-2956-3313

กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ์ บจก.

454-462 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
กทม.. 10260
Tel................................0-2399-4050-5
Fax...............................0-2399-4056-7

Tel.................................08-1429-7543
Fax...................................0-3876-0563

พีวายซี ทีม บจก.

32/6 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนา
ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160
Tel....................................0-2978-9120
Fax...................................0-2978-8431

กีรติแพคเกจจิ้ง บจก.

133/1-2 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2410-4720-1
Fax...................................0-2410-4722

รับเบอร์ ไลนิ่ง (ประเทศไทย)

กู๊ด ดีไซน์ อินเตอร์ โมเดอร์น บจก.

สยามโตชู บจก.

คอสโมโพลีแทน เทรดดิ้ง บจก.

1000/3 ตรอกวัดจันทร์ ใน
ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel................................0-2683-5613-4
Fax...................................0-2683-5612
388 หมู่ 6 ถ.นิยม-คลองสวน ต.คลอง
นิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel................................0-2317-5381-8
Fax...................................0-2317-5151

30 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 ถ.
บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2453-2253-4
Fax...................................0-2453-2255
48/2 ถ.สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2259-6052-3
Fax...............................0-2259-6052-3

อินคลูดอินดัสเตรียลแอนด์ซพั พลาย คิดดี้ - ไนน หจก.

250 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2629-2976
Fax...................................0-2282-7861

152/117 ซอยพลัสซิตี้พาร์ค
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................08-1901-6950
Fax...................................0-2878-6244

เอ ไอ เอ็ม สยาม บจก.

59/10 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
Tel................................0-2197-6700-4
Fax...............................0-2197-6705-6

เค ที ดี เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

153,153/1-153/3 ซอยกาญจนาภิเษก
006 ถ.วงแหวน แขวงบางบอนเขต
บางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2451-1745-6
Fax...................................0-2451-1778

26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2285-5090
Fax...................................0-2213-1035
70/122 หมู่ 5 ซอยเพชรเกษม 42
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2869-8675-6
Fax...................................0-2869-8677

ไทยประกิตอาคลีลิค หจก.

42 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.................................08-1701-9192
Fax...................................0-2934-0339

ไทยโพลีพลาสเทค บจก.

62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

เอสพีทีเอ็น ซัพพลาย บจก.
215/63 หมู่ 2 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

พีพีเอ็ม ออโต้-แฟล็ก บจก.

140 ถ.สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2332-2402
Fax...................................0-2331-2510

พีเพิลแพค บจก.

89/160-61 หมู่ 1 ถ.บางขุนเทียน
ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2462-0760-1
Fax..........................................................-

ไทยหุ้มลวด หจก.

แพน ยูเนียน บจก.

เทคนิคกระทุ่มแบนอัดยาง บจก.

ม่านห้องเย็น บลูเวิลด์

60/40-41 ซอยเพชรเกษม 75
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2809-7426-7
Fax...................................0-2421-9654
99/1 หมู่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3441-0467-8
Fax...................................0-3486-6788

ทรีโอ พลาสติก บจก.

388 หมู่ 10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
Tel................................0-4420-2803-9
Fax...............................0-4420-2800-1

24/16-9 หมู่ 9 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

399 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

Tel.............................0-2416-0419-20
Fax...................................0-2416-0420

Tel................................0-2225-2331-2
Fax...................................0-2224-4193

6/203 หมู่ 5 ซอยพระยาสุเรนทร์ 22
ถ.รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2919-3231
Fax...................................0-2919-3230
56/50 ซอยรามอินทรา 42
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2509-2363-5
Fax...................................0-2509-2425

มาสเตอร์ พีอีที บจก.

76 ถ.บางบอน 4 ซอย 6
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-2368
Fax...................................0-2892-2369

มิลเลี่ยนโพลีซีล อินดัสตรี้ บจก.

81/258-259 ซอยเพชรเกษม 116
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2810-7918
Fax...................................0-2810-7939

นวพงศ์ อินดัสตรี้ บจก.

มีเดีย มาสเตอร์ คัลเลอร์ บจก.

ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) บจก.

บางกอก เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น บจก.

เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง หจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290
5 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2415-5825-7
Fax...................................0-2897-3595

พลาสติกผลิตภัณฑ์
Plastic products
57 ซอยรามอินทรา 8 แยก 1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม.. 10220
Tel................................0-2971-8686-7
Fax..........................................................-

Tel.............................0-2885-7617-20
Fax...................................0-2885-9699

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Tel....................................0-3811-9174
Fax...................................0-3811-9175

3 เอ เซ็นเตอร์ บจก.

258 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2415-5711
Fax...................................0-2893-5713
ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ บจก. เพง เพง บจก.
1660 อาคารดาวคนองคอนโดมิเนียม
ผลิต-จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ซ.42/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง
Tel : 0-2312-4244-7
ดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2876-0781
ดูภาพโฆษณาไดที่...หน้า 154
Fax..........................................................-

เอ็มแอนด์เอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป บจก. เจ เอส แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติง้ บจก. ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม บจก.
10 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2431-4075
Fax...................................0-2431-4078

88/150 ถ.รัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2015-1122
Fax...................................0-2015-1133

ถุงสด บจก.

www.ThailandPocketPages.com

72/57 ซอยอินทามระ 7 ถ.สุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2616-8999
Fax..........................................................-

88/172-3,78/134 หมู่ 7 ซอย เฮงหลี
1 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2899-8163
Fax...................................0-2899-8604
61/158 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2907-2330-1
Fax..........................................................-

บางกอกเซ็นเตอร์ ห้าง

269/22 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2211-7991
Fax..........................................................-

50/297 ถ.บางบอน 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2450-3706
Fax...................................0-2450-3703
28 ถนนแก้วเสนา ต.วารินชำ�ราบ
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel....................................0-4526-9578
Fax...................................0-4532-4768

ยูไนเต็ดโพลีโปรดักท์ บจก.

163-5 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2688-9577
Fax...................................0-2224-6824
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พลาสติกผลิตภัณฑ์ - พลาสติกสำ�เร็จรูป

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

เจ ซี เจ บจก.

135/5 หมู่ 3 ซอยกำ�นันแม้น
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2415-7777
Fax...................................0-2415-8887

พลาสติกบรรจุภัณฑ์
Plastic packaging
ถาวรพลาสติกบรรจุภัณฑ์

360 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
Tel....................................0-3559-5085
Fax...................................0-3550-9535

ซี ดาต้า เอนจิเนียริ่ง บจก.

หมวยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ร้าน
588 หมู่ 1 ถนนปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Tel.................................08-9092-9386
Fax..........................................................-

ยูไนเต็ดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ บจก.
17/17 ถนนสุขาภิบาล ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

Tel................................0-2810-1697-9
Fax...................................0-2810-1700
นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.

ผลิต-ออกแบบ บรรจุภัณฑ์พลาสติก
Tel : 0-3444-6812-4
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

โกลเด้น เคมิสตรี้ กรุ๊ป บจก.

ไทยแอร์มฟู เมนต์ แอนด์ คอนโทรล

ควอลิตี้ แพลน บจก.

น่ำ�แซ เทรดดิ้ง (2012) บจก.

Tel....................................0-2944-2292
Fax...................................0-2944-1626

ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย-ส่งออก ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
Tel : 0-2224-6823
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

สแนพ 2005 บจก.

เอชเอสที สตีล บจก.

เสนาภัณฑ์ เทรดดิ้ง หจก.

เอ็ม เอส อินโนเวชัน่ แอนด์ ซิสเท็มส์

17/111 ซอยคริสตจักร
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
Tel................................0-2898-7082-3
Fax...................................0-2416-2454
58/120-1 หมู่ 6 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2416-2125
Fax..........................................................-

154

92/279 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.รังสิตคลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2567-2585
Fax...................................0-2009-3362
ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.
ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม
Tel : 0-2706-4914-7
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 155

Tel....................................0-2259-6450
Fax...................................0-2258-9780

609/65-6 ซ.137 ถ.นวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กทม. 10230

เอกศิลปกรุงเทพ บจก.

ดัสท์ แมช พลัส บจก.

20/3 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110

35/107 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3482-4774
Fax...................................0-3482-4637

131/198 ถ.เอกมัย-รามอินทรา
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
Tel....................................0-2932-1227
Fax...................................0-2944-6220

594/11 ซ.มหาวงษ์เหนือ ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2641-6125-8
Fax...................................0-2248-4941

ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส

พลาสติกสำ�เร็จรูป
Ready-made Plastic

ยูแพคกรีนวิชชั่น บจก.

พัดลมเป่าอากาศ
อุตสาหกรรม
Industrial Air Blower

30/4 กม 10 ม.17 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-5432
Fax...................................0-2316-8235
566/113-5 ถ.พระราม 4 แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2633-3034-7
Fax...................................0-2234-6159

พัดลมขนาดใหญ่ - มงคลถาวรกิจ

2/14-15 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 7
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3138
Fax...................................0-2893-8563

119-121 ถ.หลวง แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel.............................0-2221-8859-60
Fax..........................................................1203-1207 ถ.ทรงวาด
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2235-5559
Fax...................................0-2235-5088
81/42-3 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม..
10530
Tel................................0-2186-0087-8
Fax...................................0-2186-0090

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส
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พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม
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พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม - พาเลท และที่รองเลื่อนกะบะ
พัดลมอุตสาหกรรม โอนิชิ

594/11 ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2641-6125-8
Fax...................................0-2248-4941

แฟน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

128/176 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-5184
Fax...................................0-2706-3626

มงคลถาวรกิจ บจก.

2/14-15 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 7
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3138
Fax...................................0-2893-8563

ว วัชร วิศวกรรม หจก.

594/11 ซ.มหาวงษ์เหนือ ถ.อโศกดินแดง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2641-6125-8
Fax...................................0-2248-4941

วินด์ ไรเดอร์ บจก.

33/1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20240
Tel................................0-3820-8027-8
Fax...................................0-3820-8029

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.
ผลิต-จำ�หน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
พัดลมระบายอากาศ
Tel : 0-2415-0078
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 154

พัดลมระบายอากาศ
Air Ventilation Fan

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม

ลัคกี้มิตซู ไทย บจก.

68 ถ.บรรทัดทอง แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel....................................0-2216-1326
Fax...................................0-2611-1072

3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก. วิงเพาเวอร์ บจก.
15/2 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

ซันวินดี้ อิเล็คทริค บจก.

23,25 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 5
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2472-7975
Fax...................................0-2472-1158

แทคมี่ บจก.

11/10 ถ.สุขมุ วิท 43 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel................................0-2261-4843-5
Fax...................................0-2259-8120

ไทยรุ่ง อุปกรณ์ บจก.

454-456 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
Tel.................................08-1574-7355
Fax...................................0-3762-4810

ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส

20/3 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2259-6450
Fax...................................0-2258-9780

สยามอินเตอร์แฟน อินดัสตรี บจก. เนเจอร์ สปริ้นท์ บจก.
750 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150

120 อาคารเกษมกิจ ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

Tel................................0-2840-1796-8
Fax...................................0-2416-0695

Tel................................0-2233-0137-9
Fax...................................0-2235-3217

470/1 หมู่ 2 ถ.แพรกษา ต.แพ
รกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2324-3552-3
Fax...................................0-2324-3554

412/19 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2691-2988
Fax...................................0-2691-3102

เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน

820/6 ซอยประดู่ ถ.เจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2289-3468
Fax...................................0-2688-4867

เจมส์ แอนด์ เจน แพ็คเก็จจิ้ง

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.

15 ซ.บางขุนเทียน 8 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2899-8266-9
Fax...................................0-2416-4660

74 หมู่ 6 ต.บ้านป้อม
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel................................0-3521-0891-2
Fax...................................0-3521-1741

สงวนการไฟฟ้า บจก.

จั่นเพชร รีไซเคิล

แสงไพบูลย์ พัดลมอุตสาหกรรม

เฉียนฮง (ประเทศไทย) บจก.

224/19-23 ถ.ศรีนครินทร์ต.ปากน้�ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2389-0084-6
Fax...................................0-2395-1669
43/2-3 หมู่ 8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel.............................0-2921-6068-70
Fax...................................0-2921-6071

แหลมทอง พัดลมมอเตอร์

1723-1725 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-2258
Fax...................................0-2214-2377

ออพติมัล โพรดักส์ บจก.

44 ซ.33 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel................................0-2261-5801-3
Fax...................................0-2261-5804

36/2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2323-1186
Fax...................................0-2709-6334
104 หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
Tel....................................0-3237-9393
Fax...................................0-3237-9028

โชคทวี พลาสติก บจก.

2/22 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2902-7825-7
Fax...............................0-2902-7544-5

โชคทวี โรงงาน

50/23 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel.................................08-9529-1229
Fax...................................0-2583-9280

เชพ (ประเทศไทย) บจก.

แสงไพบูลย์ พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมโรงงาน - มงคลถาวรกิจ

อาทิตย์จักรกล บจก.

แสงไพบูลย์ อิเล็คทริค เซล หจก.

แพ็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

อาร์อาร์เคเอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ ช่างเฮง บจก.

43/2-3 หมู่ 8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel.............................0-2921-6068-70
Fax...................................0-2921-6071
43/2-3 หมู่ 8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2921-6068-9
Fax...................................0-2921-6071

แหลมทอง พัดลมมอเตอร์

1723-1725 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-2258
Fax...................................0-2214-2377

อีสเทิร์น แอร์ คอนโทล หจก.

46 หมู่ 5 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3821-3639
Fax...................................0-3845-8015

เอ ซี อี อีควิปเม้นท์ หจก.

522/213 ซอยพัฒนาการ 1
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2294-1975
Fax...................................0-2683-6214
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2/14-15 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 7
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3138
Fax...................................0-2893-8563
30/10 หมู่ 4 ถ.ไสวประชาราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2533-2022
Fax...................................0-2533-2399

แฟน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

128/176 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-5184
Fax...................................0-2706-3626

39/46-7 หมู่ 9 ถ.รามอินทรา 91
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2509-3065
Fax...................................0-2943-1814
89/132 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2115-3977
Fax...................................0-2115-3977

อีสเทิร์น แอร์ คอนโทล หจก.

ยามาบิชิ อีเล็คทริค บจก.

72/1 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel....................................0-2879-3699
Fax...................................0-2447-0676

589/134 กม. 3 หมู่ 12 อาคาร
เซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2745-6478
Fax...................................0-2745-6539
181 หมู่ 1 ซอย 49 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2427-2528
Fax...................................0-2427-9057

ซีซีเอ็น แพ็คกิ้ง หจก.

60/10 หมู่ 4 ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

46 หมู่ 5 ต.คลองตำ�หรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3821-3639
Fax...................................0-3845-8015

มงคลถาวรกิจ หจก.

2/14-15 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 7 แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-3138
Fax...................................0-2893-8563

เพจเจส

Tel....................................0-2902-8406
Fax...................................0-2156-9420

ซันวู้ด หจก.

118 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

พาเลท และที่รองเลื่อนกะบะ
Pallet

Tel..............................0-3896-3629-30
Fax..........................................................-

เซ็นทรัลวู้ดโปรโลจิสต์ บจก.

เกรท เอเชีย เทรดดิ้ง หจก.

223/272 หมู่ 2 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2313-4351
Fax...................................0-2708-5885

309 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ใน
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2816-1717
Fax...................................0-2816-1816

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

พาเลท และที่รองเลื่อนกะบะ

เพจเจส

ดี เค เอช (ไทยแลนด์) บจก.

บีทีบี อินดัสตรี บจก.

พรชัย โรงงาน

ศรีดำ�รงค์ ร้าน

ทรงศักดิ์ พาเลท

บางปะกงแพลเลทพาราวู้ด บจก.

มายบ๊อคซ์ กรุ๊ป บจก.

สวรรยา พาเลท หจก.

10/481 ม.8 ถ.ศรีนครินทร์
82/1 หมู่ 4 ซอยแสงรัตน์ ถนนบรม
339/1 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวง
1378 หมู่ 1 ถนนรางรถไฟสายเก่า
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
ราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
กทม. 10170
10140
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2138-1993
Tel....................................0-2880-4994
Tel....................................0-2427-7011
Tel....................................0-2748-5794
Fax...................................0-2138-1990
Fax..........................................................Fax...............................0-2428-7124-5
Fax...................................0-2748-5345
โบนัสซัพพลาย หจก.
โบนัส ซัพพลาย
มานัส แพ็ลเล็ทและแพ็คคิง หจก. สยามเคียววะ เซซาคูโช บจก.
497/7 หมู่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
โรงงาน 28 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บาง
523 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง
จำ�หน่าย-สั่งทำ� พาเลทไม้
จ.สมุทรปราการ 10550
โฉลง อ.บางพลี
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel : 0-2707-4960
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2707-5454
Tel....................................0-2750-8500
Tel................................0-2721-4210-1
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 158
Fax...................................0-2707-5393
Fax...................................0-2750-8500
Fax...................................0-2720-5203
50/456 หมู่ 2 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

41/5 หมู่ 9 ถนนบางปะกง ต.หนองจอก
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel....................................0-3852-2025
Fax...................................0-3852-2072

Tel.................................08-9074-8057
Fax...................................0-2738-7585

ไทเกอร์ แพค บจก.

70/122 หมู่ 5 ซอยเพชรเกษม 42
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2869-8675-6
Fax...................................0-2869-8677

ไทเกอร์ อินเตอร์ โปรดักส์ บจก.

46 ซอย 18 แยก 1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2458-8894
Fax..........................................................-

ไทย โยอิ บจก.

84 หมู่ 1 ถนนกระทิงลาย ต.หนอง
ปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ปูพาเลท ร้าน

12/1 กม 40 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24180
Tel.................................08-6547-1401
Fax...................................0-3853-9637

เปี๊ยกผู้ค้าของเก่า

221/11 หมู่ 8 อาคารบิก๊ วันคอมเพล็กซ์
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2384-2700
Fax..........................................................-

พาราแพ็คกิ้ง บจก.

300 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด
ต.คลองตำ�หรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel................................0-3874-4244-7
Fax...................................0-3874-4248

Tel................................0-3822-3291-2
Fax...................................0-3822-3293

ทองอินทร์เสริมบุตร บจก.

106 หมู่ 1 ต.หนองหลวง
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

พลาสติกมอลล์ บจก.

55/261 ซอย 44 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel................................0-2906-5106-7
Fax...................................0-2906-5108

Tel.................................08-1262-2531
Fax..........................................................-

ธีรชัย พาเลท ร้าน

77/3 ม.5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550

เพชรเจริญรุ่งเรือง บจก.

429 ม.4 ถ.ประชาอุทิศ 90
ต.บ้าน-คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2490-1286-9
Fax...................................0-2490-1285

Tel.................................08-1171-0243
Fax...................................0-2740-1792

นิว พี ซี พอลเล็ท บจก.

198 ซอย 25 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2870-0261-2
Fax...................................0-2427-1585

เนียมวัฒนา บจก.

920/152-4 ถนนนรสิงห์ ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3441-1297
Fax..........................................................-

บ้านโพธิ์พาเลท 2007 หจก.

48/5 ม.3 ถ.ศุขประยูร ต.สิบเอ็ดศอก
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

พีดีไอ แพ็คกิ้ง หจก.

38/1 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
Tel....................................0-3235-3183
Fax...................................0-3236-8124

พิณ เอ็ม พาเลท หจก.

500 หมู่ 4 ต.แม่น้ำ�คู้ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3895-9219
Fax..........................................................-

พีเอ็น แพคเกจจิ้ง เอ็นเตอร์ ไพร์ส
19/9 หมู่ 1 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130

Tel....................................0-3896-3083
Fax...................................0-3896-3611

Tel.................................08-9664-2244
Fax...................................0-3858-7242

บีทีบี อินดัสตรี บจก.

99/9 หมู่ 4 ถ.บางบัวทอง-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel.............................0-2922-7229-32
Fax...................................0-2922-7399

เพรสวู๊ด เอเซีย บจก.

www.ThailandPocketPages.com

411/137 หมู่ 5 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel....................................0-5387-8346
Fax..........................................................-

999/10 หมู่ 11 ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
Tel....................................0-2707-3050
Fax...................................0-2707-3040

ไมด้า พลาสท์เทค บจก.

103 ซอยไร่ขิง 36 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-3436-0137-8
Fax...................................0-3436-0141

โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ บจก.

21/6 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3446-6240-1
Fax...................................0-3485-4284

โรงงานทำ�ลังไม้เชี่ยวเส็งแพคกิ้ง

52 หมู่ 9 ถนนพระราชวิริยาภรณ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2463-0876
Fax...................................0-2463-0739

รุ่งพัฒนกิจ ซัพพลาย หจก.

2 หมู่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3896-4040
Fax..........................................................-

รับเบอร์ทรี อินดัสทรีส์ บจก.

75 หมู่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3889-0383
Fax..........................................................-

27/6 หมู่ 3 ต.บางกรูด
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel....................................0-3859-5139
Fax...................................0-3859-5147

สินพาราพาเลต หจก.

536 ถนนสุขุมวิท ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel................................0-2707-4058-9
Fax...................................0-2707-4553

สุพีระกิต บจก.

6/31 ซอย 6 ถนนอาจณรงค์ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2249-6644
Fax..........................................................-

สมเกียรติแพ็คกิ้งมูฟ บจก.

17/9 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-4703-2679
Fax..........................................................-

สมเด็ดเฟอร์นิเจอร์

61 หมู่ 13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
Tel..................................08-8293-7551
Fax..........................................................-

สหรุ่งโรจน์พาราวู้ด หจก.

26/3 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต.บาง
โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2312-7484
Fax...................................0-2750-8780

แลนด์บริดจ์เทรดดิ้งแอนด์ แพ็คกิ้ง เอไออี เมททอลแฟบ บจก.
51/150 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

98/23 หมู่ 5 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel................................0-2549-8116-9
Fax...................................0-2533-0474

Tel....................................0-3804-8827
Fax...................................0-3804-8781

ลอสคัม (ประเทศไทย) บจก.

เอส เค วายรุ่งเรือง บจก.

แวนด้าแพค บจก.

แอดวานซ์ พาเลท (2009) บจก.

255 หมู่ 5 ซอยกม 61 ถนน
พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel....................................0-3521-5549
Fax...............................0-3521-5365-6
700/135 หมู่ 5 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3846-8008
Fax...................................0-3846-8006

ศรีไทย ซันโค บจก.

15 ซอย 36 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2428-9936
Fax...................................0-2428-9935

89/7 ซอยสมประสงค์ ถนนกทปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2593-4497-8
Fax...................................0-2975-7779
6/4 หมู่ 3 ต.หนองซ้ำ�ซาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel....................................0-3815-1639
Fax...................................0-3815-1638

แอล พี เอส วู๊ดเดิ้นเวิร์ค บจก.

597,599 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2899-5641-5
Fax...................................0-2415-5602
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พาเลท และที่รองเลื่อนกะบะ - ฟอยล์ และผลิตภัณฑ์หุ้ม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ชูสินคอนกรีต บจก.

พี ซี ฟอยล์ อินดัสตรีส์ บจก.

บอมเบย์ พลาสติก หจก.

พี เอ็น พัฒนาเคมี บจก.

319 กม 3 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel................................0-2970-9442-3
Fax...................................0-2551-1722
366 ซอยอนุวงศ์ ถ.จักรวรรดิ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2226-2750-2
Fax...................................0-2225-1671

7/3 หมู่ 2 ซอย 16 ถนนเพชรเกษม
สายเก่า ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
Tel....................................0-3231-7108
Fax...................................0-3231-7108

อภิชาธรณ์ บจก.

45 หมู่ 3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จั.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-1781-9365
Fax................................08-1441-2044

พื้นสำ�เร็จรูป และวัสดุปูพื้น
Ready-made Flooring and
Materials

คลังเหล็ก - เหล็ก บ่อวิน พัทยา

2 หมู่ 7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................09-2550-5554
Fax...................................0-3822-7278

ไวท์คลาวน์ บจก.

613/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2364-8477-8
Fax...................................0-2364-8476

ทรัพย์ โอฬาร9 บจก.

19/9 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์
ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2595-8502-4
Fax...................................0-2595-8505

เพาเวอร์มาร์ท โฮมโปรเกรท 2015 ปูนเจริญทอง ร้าน
63/6 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

123/2 หมู่ 6 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel................................0-2757-5448-9
Fax...................................0-2757-5448

Tel....................................0-2813-7829
Fax...................................0-2811-1711

ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป บจก.

26 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel.................................08-8388-5959
Fax...................................0-3859-5019

บ้านอ. เทรดดิ้ง บจก.

31 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
Tel................................0-3823-7557-8
Fax...................................0-3823-7556

รวมซีเมนต์ หจก.

3/9 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-8235-6
Fax...................................0-2294-8114

พรีเมี่ยม ซัพพลาย บจก.

92/1 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2922-0636
Fax...................................0-2922-0636

ไทยพลาสวู้ด บจก.

อาคาร เค เอ็ม ริเวอร์ไซด์
ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2291-9595
Fax...................................0-2291-9570

53/102-103 หมู่ 6 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2416-8985-6
Fax...............................0-2416-8985-6
103 หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
Tel....................................0-3234-1722
Fax...................................0-3234-1694

ฟอยล์เอสแอนด์เอสดิเวลลอปเม้นท์
3 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260

ฟอยล์ และผลิตภัณฑ์หุ้ม
Foil and Wrapping
Materials

Tel....................................0-2331-6468
Fax...................................0-2332-6957

เคิร์ซ (ประเทศไทย) บจก.

2869/1 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ�
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2671-7505
Fax...................................0-2671-7711

ฟอยล์เทค (ประเทศไทย) บจก.

51 หมู่ 7 ถ.บุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2159-1227
Fax...................................0-2159-1228

ช๊อปฟอยล์ บจก.

ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

ซันนี่ ฟอยล์ อินเตอร์เทรด บจก.

โมเดิร์นอลูมิเนียม ฟอล์ย บจก.

30/2 ม. 8 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2925-5090-2
Fax...................................0-2925-5093
150/10-1 ถ.ทนุรตั น์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

Tel....................................0-2676-1300
Fax...................................0-2286-9911

555 ซอยแสนสบาย 4 ถ.พระราม
4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
Tel.............................0-2661-3900-11
Fax...................................0-2258-5454
63 ซอย 3 แยก 3 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel.............................0-2874-3988-90
Fax...............................0-2874-3991-2

ทิพยเกียรติ์ บจก.

ไมโครฟอยล์ บจก.

โทเทิ่ลฟอยล์ หจก.

ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม บจก.

50/29 หมู่ 20 ถ.บางพลี-ตำ�
หรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2382-5177
Fax...................................0-2382-5182
78 ซอยสว่าง 5 ถ.มหานคร
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2237-7108
Fax...................................0-2237-6955

ไทย คอเรเซีย บจก.

30/12 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3445-2250
Fax...................................0-3445-2251

95/39 หมู่ 3 ถ.กรุงนนท์-จงถนอม
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel....................................0-2921-4425
Fax...................................0-2921-4426
54 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2315-5500
Fax...................................0-2312-4655

ยิปมั่นเทค บจก.

11-13 ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2675-6936
Fax...................................0-2213-3085

ชัยทวีโชค (บางพลี) บจก.

นิวส์ อินเตอร์ แอนด์ เอ็ม ซี โฟม

ยูนิฟอยล์ บจก.

บ้านอ. เทรดดิ้ง บจก.

บางกอกฟอยล์ บจก.

ยูเนียนอินต้า บจก.

130 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-6055
Fax...................................0-2312-2244
ศูนย์บริการเอสซีจี โฮมโซลูชั่น
เซ็นเตอร์ ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
Tel....................................0-3823-5272
Fax...................................0-3823-5281
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100/635 หมู่ 10 ต.บางเมือง อ.เมือง
สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2703-2040-1
Fax...................................0-2703-2042

ฟอยล์ ไทย พลาสติก บจก.

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.
รับทำ�พื้นอีพ็อกซี่
Tel : 09-4514-2451
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เอนกทรัพย์ วิศวกรรม บจก.

เพจเจส

128/979 ถ.เทพารักษ์ กม
21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2315-4243-4
Fax...................................0-2315-4245
1/95 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3449-0515-6
Fax...................................0-3449-0517

129/11 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2805-3043-4
Fax...................................0-2805-3730
สนง 306/2-3 ถ.จักรเพชร แขวง
วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
10200
Tel................................0-2623-8161-3
Fax...................................0-2221-2389
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ฟิล์มกรองแสงรภยนต์ - เฟอร์นิเจอร์บ้านและสำ�นักงาน

เพจเจส

โลวส์ แคป ซีล (ไทย) บจก.

1010/1 หมู่บ้านธรรมวิทย์
ซ.ศาลาแดง 1 ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel.................................09-3131-9585
Fax...................................0-2266-9776

อัลมาสเตอร์ บจก.

1/21 หมู่ 3 ถ.กรุงนนท์-จงถนอม
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel....................................0-2921-4425
Fax...................................0-2921-4426

เอ็มแอล ฟอยล์ บจก.

288 หมู่ 1 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel................................0-2490-1015-6
Fax...................................0-2490-1017

เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลส์ บจก.

4/10 หมู่ 7 ซอยสำ�นักงานเขตบางแค
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2454-9256-8
Fax...................................0-2454-9259

ลีวณิชย์ บจก.

2/31 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2291-1808
Fax...................................0-2688-0368

82 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

48,50 ซอยโชคชัยร่วมมิตร
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10540
Tel....................................0-2691-5008
Fax...................................0-2691-5692

โซล่าร์ การ์ด มาร์เก็ตติ้ง บจก.

110/4 หมู่ 5 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

204/211 ซอย 10/1 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-1444-0059
Fax...................................0-2580-4977

ธนวัฒน์ ฟิล์มเซ็นเตอร์ หจก.
41/1 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ฟิล์มกรองแสงอุตสาหกรรม บจก.

155 ถ.หลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2224-7755-6
Fax...................................0-2225-4050

วี-คูล คอร์ปอเรชั่นไทย บจก.

1662 กม 4 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2746-7979
Fax...................................0-2746-7978

916 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

99/14 หมู่ 9 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2538-5682
Fax...................................0-2931-6891

พี เอฟ ฟิล์ม

328 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

91/1537 ซอย 56 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
Tel....................................0-2944-3410
Fax...................................0-2519-2358

เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

32/68 ถ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel................................0-2946-5137-8
Fax...................................0-2946-5139

ทาร์เก็ทคอนเนคชั่น บจก.

38/120 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2901-3814
Fax...................................0-2087-2546

ไทยอุดม เฟอร์นิเจอร์

205/90-1 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2954-1721
Fax...................................0-2589-7834

นาวอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

เอชพี ซิสเต็มส์ บจก.

นิว เอส เค เฟอร์นิเจอร์ (รังสิต)

อี เอ็ม อี ชลบุรี 1991 บจก.

เอส บี ทรีออนโกลด์ บจก.

194 ซอย 8 ถ.ลาดพร้าว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2513-0868
Fax...................................0-2938-4349
426/70 หมู่ 5 ซอย 40 ถ.เศรษฐกิจ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2806-9201-2
Fax...................................0-2806-9203
83/8 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-5050
Fax...................................0-3828-3050

เอ ที ซี ซัพพลาย (1993) บจก.

450 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2931-7700
Fax...............................0-2931-7703-4

เอ ออดิโอทีม

68 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2510-2393
Fax...................................0-2966-4288

Tel....................................0-2876-0994
Fax...................................0-2876-0995

บิวตี้ ฟิล์ม

110/131 ซอยอมรพันธ์ 12
ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2023-0209
Fax...................................0-2023-0209

วิน วิน เวิร์คส์ (2002) บจก.

สงวนซาวด์ออโต้แอร์ หจก.

Tel....................................0-3876-4050
Fax...................................0-3838-7444

บ้านช่างฟิล์ม บจก.

Tel.................................08-7103-9829
Fax...................................0-2758-9794

วิศรุตนันท์ บจก.

Tel................................0-3484-7045-6
Fax...................................0-3484-7047

ธนภัทรอินเตอร์เทรด บจก.

4/51 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260

เดคคอร์วินโดว์ฟิล์ม

1448 ศูนย์การค้าคริสตัลดีไซน์
เซ็นเตอร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10230
Tel....................................0-2102-2158
Fax...................................0-2102-2159

Tel................................0-2369-2026-8
Fax...................................0-2369-2029

โชคชัยเจริญรุ่ง บจก.

กู๊ดฟิล์ม บจก.

วินโดพลัส บจก.

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์
Automotive Window Film
คูสสต๊าฟ บจก.

ฟิล์มกรองแสงอาคาร
Building Window Film

เอ็มบีเอ ไอทีเน็ต บจก.

55/9 หมู่ 4 ซอย 21 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2900-4161
Fax...................................0-2900-4160

แอทซิส บจก.

Tel....................................0-2328-8641
Fax...................................0-2328-8642
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17/34 ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2553-2421-2
Fax...................................0-2907-2244

64 ซอย 69 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2539-9990
Fax...................................0-2539-9366
753 ซอยจันทร์ฉิมไพบูลย์
ถ.ริมทางรถไฟ แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2472-6696
Fax...................................0-2472-6346
148/1178 ซอยรามคำ�แหง 190
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2916-3613
Fax...................................0-2916-5337

เฟอร์นิเจอร์บ้านและสำ�นักงาน
Home and office furniture

89/12-13 อาร์เค โฮมพาร์ค
ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2918-8006
Fax...................................0-2918-8006
236, 238 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2567-1606-7
Fax...................................0-2567-4814
นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

จำ�หน่าย-จัดทำ�เฟอร์นิเจอร์
Tel : 0-2538-8201
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

บ่อวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ บจก.
331/3 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3810-9299
Fax...................................0-3810-9298

โกลเด้น คลาสสิค บจก.

แปซิฟิคเดคอร์เรชั่น บจก.

คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์

พี แอนด์ พี เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์

2 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2717-6937-8
Fax...................................0-2717-9689
11/15 ถ.คลองลำ�เจียก แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

Tel................................0-2943-8853-4
Fax...................................0-2943-8855

ดับบลิวอาร์ เดคอเรชั่น

98/59 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2922-7166
Fax...................................0-2922-7166

418/6-7 ถ.สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2392-0298
Fax...................................0-2711-4080
1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160

Tel................................0-2802-4752-3
Fax...................................0-2802-4754

ภัทรพลพัฒนา บจก.

32 ซ.เอกชัย 76 แยก 1-3-2
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1726
Fax...................................0-2451-1725
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เฟอร์นิเจอร์บ้านและสำ�นักงาน - เฟอร์นิเจอร์รับทำ�ตามสั่ง-ไฟฉุกเฉิน
มิตรซี เฟอร์นิเจอร์ บจก.

พรีสม่าคอลเลคชั่น บจก.

101/78-79 ซ.ประชาสงเคราะห์
16 แขวงดินแดง เขตดินแดง
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
Tel....................................0-2692-0348
Fax...................................0-2692-1577

22/4 ซอย 41 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2662-4686-8
Fax...................................0-2662-4689

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก.

พี แอนด์ พี เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์

สำ�นักงาน ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

276/5-6 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

วรัชธนารุ่งกิจ อลู แอนด์ อินทีเรีย
99 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel.................................09-5289-9965
Fax...................................0-2000-7324

สงวนการไฟฟ้า บจก.

224/19-23 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ�อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2389-0084-6
Fax...................................0-2395-1669

สนเพชร อลูมิเนียม

100/30 ม.3 ซ.สนเพชร ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2922-7100
Fax...................................0-2922-6220

สายสองค้าไม้

192 ถ.ศาลาธรรมสพน์ 6
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.................................08-6987-2071
Fax...................................0-2885-1960

สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด
40/6 ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Tel....................................0-2925-5683
Fax...................................0-2925-5687

อรวรรณ ผ้าม่าน

4/5,3/131 หมู่ 2 ซ.อัสสัมชัญ
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3877-5334
Fax...................................0-3877-5335

เฟอร์นิเจอร์รับทำ�ตามสั่ง
Made-to-order Furniture
กรุงเทพ ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์

576 ซอย 60-62 ถ.นิมิตรใหม่ แขวง
สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2993-1336
Fax...................................0-2993-1336

แกรนด์ เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ บจก.

2488,2490 ถ.ลาดพร้าว 126 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel.............................0-2934-0229-31
Fax...................................0-2934-0233

160

เคแอลเอช อินเทอร์ริเออร์ ดีไซน์

149/151 ซอย 69 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-5319
Fax...................................0-2415-5139

เคทเซนซ์ดีไซน์ บจก.

203/5,9-10 หมู่ 6 ถ.นนทบุรี
1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2969-0837-9
Fax...................................0-2527-3147

ซุ้มยอดหวาย รวีวรรณ ร้าน

131/1 หมู่ 6 ถ.บรมราชชนนี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
Tel....................................0-2482-2349
Fax...................................0-2482-2349

ดวงดาว เฟอร์นิเจอร์

139/74 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
Tel.................................08-9214-8255
Fax...................................0-2915-1002

เดอะ แกรนด์ รอยัล พร็อพเพอทิ

551/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ 45 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-0044-5
Fax...................................0-2682-3144

ทรัพย์ ไทยสแตนเลส บจก.

292/9 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2754-9967
Fax...................................0-2754-9967

บี ดี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ กลาส

35/127 หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-6784-4664
Fax...................................0-2532-8272

พรมงคลเฟอร์นิเจอร์ โรงงาน

179/7 ม.1 ซ.บัญชา ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2815-5302
Fax...................................0-2815-5302

159 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-2410-3841
Fax...................................0-2410-3671

Tel................................0-2678-4467-8
Fax...................................0-2287-5028

โมดูลา เฟอร์นิเจอร์ บจก.

ซี เอส ซิสเท็ม เอ็นจิเนียร์ หจก.

โรงงานอุตสาหกรรมการยางยืนยง

ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น บจก.

3/266-9 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่
ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
กทม. 10530
Tel................................0-2988-7600-1
Fax...................................0-2543-5848
158 ม.1 ซ.ผูกมิตร ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2384-0825-6
Fax...................................0-2384-1864

ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก

502 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2682-1275-8
Fax...................................0-2284-2294

สดศรี เฟอร์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น

41/5-6 ซ.อ่อนนุช 46 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2721-4751
Fax...................................0-2721-4752

เหล็ก กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.

7/40-1 ม.2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2703-2066-7
Fax...................................0-2388-0468

อนันตชัย แกรนิต

73/9 ม.7 ถ.บ้านบึง-ชลบุรี ต.หนองรี
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................09-1565-5509
Fax...................................0-3847-6159

199/68 ม.5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2186-8271-2
Fax...................................0-2186-8273
3/11 หมู่ 4 ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3487-4333
Fax...............................0-3487-4327-8

เซฟการ์ด อีเมอเจนซี่ บจก.

99 หมู่ 4 ถ.บางกรวย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel................................0-2254-3083-7
Fax...................................0-2255-2109

เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) บจก.

8 หมู่ 4 ซอยริมทางด่วน 2 ถนน
สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2742-7060
Fax...................................0-2741-4131

ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค หจก.
143/172 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Tel....................................0-2444-9827
Fax...................................0-2444-9828

ไทเกอร์ สตาร์ คอมมูนิเคชั่น บจก.

522/151 ซ.พัฒนาการ 1
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2682-4445-6
Fax...................................0-2682-4449

เทคโนโลยี ชีนน์ 1999 บจก.

อุบลวรรณ เฟอร์นิเจอร์
รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง
Tel : 08-4331-5096
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

25/851 ซอยพึ่งมี 50 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2741-9328
Fax..........................................................-

ไทยอุดม เฟอร์นิเจอร์

205/90-1 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2954-1721
Fax...................................0-2589-7834

โคดไนน์อเิ ล็คทรอนิคส์คอมมูนเิ คชัน่

16 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

Tel................................0-2802-4752-3
Fax...................................0-2802-4754

ราชาโยค บจก.

เพจเจส

เจ ที เอ็ม ซันนี่ (ประเทศไทย)

1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160

Tel.................................08-9782-4515
Fax...................................0-2675-8763

Tel....................................0-3834-6055
Fax...................................0-3834-6141

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

นอร์ทเทอร์น ซันไชน์ บจก.

82/33 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

ไฟฉุกเฉิน
Emergency lighting

Tel....................................0-2965-7588
Fax...................................0-2965-7599

กรุงศรีนำ�แสง แอนด์ ซัพพลาย

นิชชิน โชกากิ เคมิคอล บจก.

31/9 หมู่ 15 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2734-4315-6
Fax...................................0-2738-5122

เค ดี เทค แอนด์ เรดิโอ บจก.

64/58 หมู่ 6 ซอยสยามคันทรี่คลับ
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-3658-4500
Fax...................................0-3367-2092

9/713-5 ซ.ลาดพร้าว 41
ถ.สุขาภิบาล-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2931-6057-8
Fax...................................0-2539-5255

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.
9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ไฟฉุกเฉิน - ไฟเบอร์กลาส

เพจเจส

ผู้ผลิตเครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ
99 ม.4 ถ.บางกรวย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ศรีราชาเซฟตี้ เทรดดิ้ง บจก.

71 ถ.ศรีราชานคร 2 ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel................................0-2254-3083-7
Fax...................................0-2255-2109

พาวเวอร์สเตชั่น บจก.

65/740-744 หมู่ 6 ถ.เอกชัย 80/1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2416-0537
Fax...................................0-2416-0465

พี เค ซี โลหะการ บจก.

37/166 ม.9 ซ.นวลทอง ถ.เศรษฐกิจ
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-2810-0251-3
Fax...................................0-2810-1316

โพลลี่ บจก.

326/18-19 ถ.พระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2236-1863
Fax...................................0-2236-6558

มหาธน อีเลคทริค หจก.

883,885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-3877-0874
Fax...................................0-3831-0988

177 ถ.พาณิชยการธนบุรี
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel................................0-2866-9934-5
Fax...................................0-2864-3740

44/62-63 ซอยรามอินทรา 63/1
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2510-6391
Fax...................................0-2510-4867

สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย บจก.

51,53 ซอยพึ่งมี 29 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel................................0-2742-1002-6
Fax...................................0-2331-8297

สีทองซัพพลาย บจก.

920/408-9 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3442-2727
Fax...................................0-3442-7559

อเมเจอร์ กรุ๊ป บจก.

105/9-11 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2150-9555
Fax...................................0-2150-2892

ออนแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

189/40 ถ.นิมติ รใหม่ แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel................................0-2894-3447-9
Fax...................................0-2415-7307

มิลเลนเนียล อิมปอร์ต หจก.

ไฮ-ไฟ ไฮเทค เครื่องเสียงรถยนต์

Tel.................................08-7717-9777
Fax...................................0-2914-7308

เอส เค คาบิเนท บจก.

114 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2737-8506
Fax...................................0-2737-8566

ไฟเบอร์เทค บจก.

โรงงาน 36 หมู่ 15 ซอยลาดกระบัง
30/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2181-2277
Fax...................................0-2181-2281

รุ่งโรจน์ ไฟเบอร์กลาส

ไฟเบอร์กลาส
Fiberglass
กิจถาวรไฟเบอร์

62/23 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel....................................0-3843-5439
Fax...................................0-3843-5439

1733/10-11 ซอยแบริ่ง ถ.สุขุมวิท
107 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2393-9789
Fax...................................0-2393-9913

รุ่งโรจน์ ไฟเบอร์กล๊าส หจก.

823/42 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่าง
หล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Tel....................................0-2411-3444
Fax...................................0-2866-2344

จิตต์ ไฟเบอร์กลาสซัพพลาย บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส “SAFE”
Tel : 08-1439-7384
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 162

เรซิ่น อาร์ท

เจ เอ็น ทรานสอส (ประเทศไทย)

ลาโรม่า บจก.

ท็อป คอมโพซิชั่น บจก.

เลิศวัฒนกิจ บจก.

69/21 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม
91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2813-7315-6
Fax...................................0-2811-1574
79/138 หมู่ 19 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2174-6207-9
Fax...................................0-2174-6210

2555 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2940-5507
Fax...................................0-2940-5508
222/24-5 ถ.บำ�รุงเมือง แขวง
ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2621-5244
Fax...................................0-2224-4792
1366-8 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2693-8000-2
Fax...................................0-2693-8880

เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์

เอส ดี เอ็ม ริช บจก.

ไทย เคมีคอล สโตเรจ บจก.

สาธุออโต้ซีสท์ หจก.

แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก.

นิวบางใหญ่ เรซิ่น

เอเซียกังนัม บจก.

65/4-5 ม.13 ซ.โชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8640
Fax...................................0-2570-8299
59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-1433
Fax...................................0-2942-0904

ยู เอส มาร์เก็ตติ้ง บจก.

976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2641-4100
Fax...................................0-2641-4388

ยุทธพิทักษ์รัฐ บจก.

65-7 ถนนรามคำ�แหง 34 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

200/10-11 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-4286-8
Fax...................................0-2705-4287
1423-7 ซอยเจริญนคร 29
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2439-5422
Fax...................................0-2860-2857

เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง

22/41 หมู่ 13 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel....................................0-2919-4409
Fax...................................0-2919-4565

เอ็มเค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก.

49 หมู่ 8 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

Tel....................................0-2732-3380
Fax...................................0-2374-4108

วีทู วิศวกรรม โมเดิร์น เทรด

32/784 ถ.ประชาอุทศิ 58/3 แขวงทุง่ ครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2729-2962
Fax...................................0-2729-0170

ไอเซค โปรซีเคียว บจก.

950, 952 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2728-7707
Fax...................................0-2728-7708

Tel....................................0-2873-5778
Fax...................................0-2426-0342

เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

สนง กทม. 43 ถ.ตีทอง แขวงวัด
ราชบพิธเขตพระนคร กทม. 10200

ฮาร์ดแวร์แอนด์ทูลส์ บจก.

Tel....................................0-2221-5577
Fax...................................0-2221-4922
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1/136 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3805-4670-1
Fax...................................0-3805-4669

111/176 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บาง
พูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2583-3615-6
Fax...................................0-2583-3617
27/15 หมู่ 4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2903-3483
Fax...................................0-2903-1906

บางวัวไฟเบอร์กลาส บจก.

2 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
Tel....................................0-3846-6333
Fax...................................0-3846-6336

275/20-22 ถ.สาธุประดิษฐ์ 15 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2211-6148
Fax...................................0-2212-6729
254,256 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2247-6640-5
Fax...................................0-2246-2089

เอ็น เอ็น เอส ไฟเบอร์กลาส บจก.

3/456 ถ.วัดศรีวารีน้อย
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2181-6931
Fax...................................0-2181-6932

พงษ์พนา บจก.

เอ็มพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

พชรัตน์ ไฟร์เบอร์กล๊าส

เอส ไอ เอ็ม คอมโพสิท บจก.

3,5 ซอยพระยามนธาตุ แยก 9-1
ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10560
Tel................................0-2899-8361-8
Fax...................................0-2899-8360
100/1 กม 161 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20250
Tel....................................0-3823-5199
Fax...................................0-3823-5002

ไฟเบอร์ ยูโร อู อาร์ ดี บจก.

254 ซอย 1 ถ.รังสิต-นครนายก 27
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2996-5165-6
Fax...................................0-2996-5167

1/32 ซอยคุ้มเกล้า 35
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2360-5901
Fax...................................0-2737-3634
71/2 หมู่ 10 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2420-6248
Fax...................................0-2420-6249

แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส

สำ�นักงานขาย 88 หมู่ 3 ถ.กิ่ง
แก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-4300
Fax...................................0-2312-4949
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ไฟเบอร์กลาส - ไฟฟ้าโรงงานและบ้าน

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ชลบุรี พี เจ พาณิชย์ บจก.

เพจเจส

พี พี มอเตอร์ อิเลคทริค (2015)

276/1-2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

555 หมู่ 17 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

Tel....................................0-3834-5197
Fax...................................0-3834-6303

ชลบุรีศานติวงศ์ บจก.

806/16 ถ.โปษยานนท์ ต.บางปลา
สร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-3117
Fax...................................0-3827-1517

Tel....................................0-3720-2799
Fax...................................0-3728-1000

พีดี สถาปนิก ดีไซน์ บจก.

94 หมู่ 8 ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6399-6577
Fax...................................0-3303-9511

ชูไก บมจ.

ฮอว์คเม้าน์เท่น (ไทยแลนด์) บจก.
116/91 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

Tel................................0-2681-0283-4
Fax...................................0-2681-0285

ไฟฟ้าโรงงานและบ้าน
Electrical Installation
Services

คูล-เทค บจก.

9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037

แคปส์ 33 เอนจิเนียริ่งบจก.

104/87 หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3367-2892
Fax..........................................................-

3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เจ เอส เจ เอ็นจิเนียริ่ง
15/2 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

4/21 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

Tel.................................08-6840-6910
Fax..........................................................-

อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น บจก.
42/62 กม 7 หมู่ 14 ซ.จรรยวรรธ 5
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel : 0-2878-8867
Tel....................................0-2715-0000
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax...................................0-2316-6574
ไฟฟ้าคลองถม
ที.แอล.เอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
424 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ผลิตอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม
10140
Tel : 0-2280-4343
Tel.................................08-7692-9911
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax..........................................................-

ไดวะอิเล็คทริค บจก.

120/1 หมู่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์
78 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2817-5580-2
Fax...................................0-2463-4659

ทรีเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

888/130-131 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7831-1056
Fax...................................0-2174-0456

ระบบไฟฟ้าบ้านและโรงงาน

158/79 หมู่ 5 โครงการคีทพลาซ่า
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3487-2441
Fax...................................0-3487-2448
เอ็ม.เอ็ม เพาเวอร์ อิเลคทริค บจก.

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
Tel : 0-2702-3737
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ที ที คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ศ ทักษ์ดนัย เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

เอทีดี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส หจก.

60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บาง
เมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-0225
Fax...................................0-2758-0226
207/207 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

29/14 หมู่ 9 ซอย 14 แยก 17-5
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
Tel....................................0-2943-5543
Fax...................................0-2362-4198
37/43 หมู่ 7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-3804-2323
Fax...................................0-3804-2324

ธนาพล ค้าเหล็ก

Tel....................................0-2316-5575
Fax...................................0-2316-5575

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.

123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

85/1444 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2864-9082
Fax...................................0-2864-9082

Tel.................................09-4514-2451
Fax...................................0-2819-0478

เออร์ฟอ็ ล์ก ออโตเมชัน่ เอ็นจิเนียริง่
5/3 ถ.เดโช แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel....................................0-2233-0189
Fax...................................0-2233-0198

เอสอาร์วี เอ็นจิเนียริง่ บจก.

62/14 หมู่ 8 ถนนรังสิต-นครนายก
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2957-2367
Fax..........................................................-

เอส ไลน์ เพาเวอร์ หจก.

183/63 หมู่ 1 ซอย 6 ถนน
เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7434-4244
Fax...................................0-7434-5463
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่างไฟ - มลภาวะทางน้ำ�และอุปกรณ์ป้องกัน

เพจเจส

ฮาร์ดแวร์แอนด์ทูลส์ บจก.

1/136 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่างไฟ
Electrical Equipment

Tel................................0-3805-4670-1
Fax...................................0-3805-4669

กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต

มลภาวะทางน้ำ�
และอุปกรณ์ป้องกัน
Water Pollution and
Protective Equipment

296, 296/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel....................................0-7622-1122
Fax...................................0-7625-4027

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น บจก.
9/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ไทนามิก บจก.

25/113,115 ซอย 124 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2728-2902
Fax...................................0-2728-1779

นพเลิศ หจก.

835/15 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel................................0-2928-5880-1
Fax...................................0-2928-5906

คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ

นะโม เดคคอร์ - ผ้าม่าน ท่ามะกา

Tel................................0-2840-7013-5
Fax...............................0-2840-7013-5

Tel.................................09-2772-3338
Fax..........................................................-

5,7 หมู่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140

Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

22/18 หมู่ 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71120

วี.บี.ควอลิตี้ (ภูเก็ต ) บจก.

108/24 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel................................0-7626-1880-1
Fax...................................0-7626-1880

ส. คลองด่าน เทคโนโลยี บจก.

2 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2743-4311-3
Fax...................................0-2743-4315

อีโค มารีน บจก.

128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2815-2060
Fax...................................0-2453-7214

ม ทวีภัณฑ์ ร้าน

คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ บจก.

บางกอก วอเตอร์เทค บจก.

อีโค มารีน บจก.

ส ชัยพฤกษ์ 1 ค้าไม้ หจก.

คอสโม วัน บจก.

แพลเนททารี่ เทคโนโลยี บจก.

เอ็นไวเกียร์ บจก.

132/1 ถ.เยาวพานิช
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2221-7712
Fax...................................0-2225-0671
263/77 หมู่ 12 ถ.ชัยพฤกษ์ 2
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6313-9271
Fax...................................0-3875-7158

จงเจริญพาณิชย์ ร้าน

912-4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900

313 ซอย 13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-8883
Fax...................................0-2753-8899
55 อาคารเดลต้า เฮ้าส์
ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel................................0-2246-9050-1
Fax...................................0-2246-9052

จีทรีเอส บจก.

1062 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2742-1021-2
Fax...................................0-2742-1020

Tel................................0-2272-5700-1
Fax...................................0-2617-9985

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น บจก.
9/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

59/1 หมู่ 12 ซอยมิตรภาพ ถ.บางนาตราด กม 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
Tel....................................0-2312-0888
Fax...................................0-2312-0889

Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

นุรักษ์วรรณ ร้าน

102/7 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000

แซน.อี.68

642/3-7 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม 10800
Tel....................................0-2587-8486
Fax...................................0-2587-8487

Tel....................................0-3803-4244
Fax...................................0-3803-4245

เอ็น พี ที อิเล็คทริค ซัพพลาย บจก.
จำ�หน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้า
Tel : 0-2737-6216
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

โซลิด อินเตอร์เทค บจก.

ม ทวีภัณฑ์ ร้าน

ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ )

132/1 ถ.เยาวพานิช
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2221-7712
Fax...................................0-2225-0671

ส ชัยพฤกษ์ 1 ค้าไม้ หจก.

263/77 หมู่ 12 ถ.ชัยพฤกษ์ 2
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6313-9271
Fax...................................0-3875-7158

9/17 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำ�บล
บางแก้ว อำ�เภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2738-7720-1
Fax...............................0-2738-7720-1
158 หม 5 ต.คำ�แก้ว อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170

Tel..................................0-4249-0627
Fax..........................................................-

ตะแกรงลี้เงี๊ยบเส็ง

792-4 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2233-6105-9
Fax...............................0-2233-4430-1

อุปกรณ์ไฟฟ้า ลพบุรี ธนพลอิเล็กทริค ที เอ็น เมตัลเวิร์ค บจก.
259/2-3 หมู่ 1 ถนนนเรศวร ต.เขา
สามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
15000
Tel....................................0-3668-0618
Fax...................................0-3668-0618
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92/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2115-5000
Fax...................................0-2115-5555

1340 ซอย 94 ถ.เพชรเกษม แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2444-0607-8
Fax...................................0-2444-0597
108/246 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel....................................0-2594-1503
Fax...................................0-2594-1503

128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel....................................0-2815-2060
Fax...................................0-2453-7214
72/185 หมู่ 4 คลองพระอุดม
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel..................................09-7101-9873
Fax..........................................................-

ไพรมัส บจก.

เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่

เฟรช เอนจิเนีย บจก.

เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

119 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2693-7005-6
Fax...................................0-2277-3565
56 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel................................0-2745-0896-8
Fax...................................0-2745-0899

40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2969-0714
Fax...................................0-2969-0715
92/96 ซอยทวีสุข 9 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
Tel................................0-2116-9548-9
Fax...................................0-2011-9797

เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เอ็ม อาร์ เอ็ม บจก.

ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

แอร์ โอเค เซอร์วิส

97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก
2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
Tel....................................0-2136-6963
Fax...................................0-2136-6964
230/15 หมู่ 6 ต.ท่าสะอ้าน
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel....................................0-3853-0250
Fax...................................0-3853-0259

อาคารเอ็ม อาร์ เอ็ม ซอยพระราม
9 19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2319-9911
Fax...................................0-2319-9912
89/81 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2175-7681
Fax...................................0-2175-7682

ภาคีวิศวกร บจก.

เอส แอนด์ ดี อินดัสทรี บจก.

วันมอร์ลิงค์ บจก.

ฮาร์ท เทคนิคัล บจก.

9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel................................0-2889-8231-2
Fax...................................0-2888-5161
21/61 สยามเวอร์เทค ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2940-7766
Fax...................................0-2940-7766

วิริยภัณฑ์วานิชย์ บจก.

11/152 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel................................0-2940-3046-7
Fax...................................0-2940-3048

56 ซอยบางกระดี่ 16 ถนนพระราม
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2452-1291
Fax............................0-2452-1659-60
51/6 หมู่ 1 ถ.สายไหม แขวงคลองถ.
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel................................0-2540-3891-2
Fax..........................................................-

เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค บจก.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ซอย
5 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2952-6305-9
Fax...................................0-2952-6310
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มลภาวะทางอากาศ และอุปกรณ์ป้องกัน
มลภาวะทางอากาศ
และอุปกรณ์ป้องกัน
Air Pollution and
Protective Equipment

ทีเค เมทัลชีท บจก.

163 หมู่ 6 ต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง จ.ระยอง 21120
Tel....................................0-3866-9147
Fax...................................0-3866-9148

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ผลธัญญะ บจก. (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2791-0111
Fax...................................0-2791-0100

กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ

ทีเอ็มวี อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.

พชรพลเทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนบจก.

กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค

ไทยโมบายยูนิต

พี เอส แอล อินเตอร์เทรด บจก.

20/3 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด
200/94 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน 84
57/63-64 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง
ต.ศีรษะจรเข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2346-1203-4
Tel.................................08-9456-3716
Tel................................0-5530-1114-6
Fax...................................0-2346-1204
Fax...................................0-2532-4662
Fax...................................0-5521-0518
กรีนเทค เอ็มเอ็น บจก.
ไทยโมบายคอนเทนเนอร์
พลัส-อัพ เซ็นเตอร์ บจก.
102/46 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
38/6 หมู่ 1 ถ.คลองประเวศ
ผลิต-จำ�หน่าย ระบบกำ�จัดมลพิษ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
Tel : 0-2185-9018-20
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel..................................08-1849-5039
Tel....................................0-3813-0102
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax...................................0-3832-7182
Fax...................................0-3813-0103
36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2415-1660
Fax...................................0-2416-7934

102/46 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel..................................08-1849-5039
Fax...................................0-3832-7182

460 ซอยอยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-6222-3
Fax...................................0-2691-2379

คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) บจก.

ไทยสแตนดาร์ดทูลส์ บจก.

พีเจ ขนย้าย บจก.

คูล-เทค บจก.

ธนาพล ค้าเหล็ก

พีพีวาย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
Tel................................0-2361-8324-5
Fax...................................0-2361-8326
9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037

เคลนโก้ ประเทศไทย

446 กม 7 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-4165-6
Fax...................................0-2754-6106

ชนธร ซัพพลายส์ เซ็นเตอร์ บจก.
49/25 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150

Tel....................................0-3894-7305
Fax...................................0-3894-7304

โชคบุญมี ห้างหุ้นส่วนบจก.

95/9 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel.................................08-1865-5465
Fax..........................................................-

ซี เอ็ม เค อีโวเทค บจก.

17/136 ซอยประดิพัทธิ์ 1
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2618-7216
Fax...................................0-2618-2140

87/28 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1431
Fax...................................0-2451-1431
123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2864-9082
Fax...................................0-2864-9082

นะโม เดคคอร์ - ผ้าม่าน ท่ามะกา
22/18 หมู่ 5 ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

Tel.................................09-2772-3338
Fax..........................................................-

เซฟ-ที-คัท เชียงใหม่

195/46 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
Tel....................................0-5311-6151
Fax...................................0-5311-6152
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261/297 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2156-9917
Fax...................................0-2156-9437

แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ บจก.

318/10-22 ถ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2259-0320-3
Fax...................................0-2259-7504

ยุธาภัคร์-รถกระเช้าไฟฟ้าชลบุรี

128/87 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel.................................08-1947-9583
Fax..........................................................-

เน็กซ์สตาร์ คอมมิวนิเคชั่น บจก.

ไพรมัส บจก.

ยู เอส มาร์เก็ตติ้ง บจก.

บลูสโตน บจก.

ไฟร์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ยู เอส มาร์เก็ตติ้ง บจก.

101/55 หมู่ 2 ถ.ชาตะผดุง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-3359-8585
Fax..........................................................28 ซอย 88 แยก 2 ถ.อ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-1588
Fax...................................0-2726-1589

119 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2693-7005-6
Fax...................................0-2277-3565
67/281 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่
นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel....................................0-2194-7392
Fax...................................0-2194-7382

บาส เอแอนด์บี ประดับยนต์ โคราช มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก.
ซอยข้างตลาดเซฟวัน ถ.มิตรภาพ
15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-4486-1880
Fax..........................................................-

เซฟตี้ ไฟร์ เยนเนอรัล แอนด์ เซอร์วสิ ป้องกันภัย108
72/584 หมู่ 16 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel....................................0-2914-9429
Fax..........................................................-

301/24 หมู่ 3 ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-5298
Fax...................................0-2758-7429

สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน 169/21
หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel..................................08-7029-0988
Fax...................................0-2921-8233

โปรซีเคียว พรีเมี่ยม บจก.

142/7 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
67000
Tel....................................0-5674-1464
Fax..........................................................-

976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2641-4100
Fax...................................0-2641-4388

ยูเค เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

สำ�นักงาน ต.ลำ�ผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

97/2 หมู่ 3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

Tel.................................08-9782-4515
Fax...................................0-2675-8763

เมธาวี ห้างหุ้นส่วนบจก.

Tel....................................0-2446-7281
Fax...................................0-2497-6822

รักษาความปลอดภัย เอกวิน บจก.

47 ถ.ป ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7442-9285
Fax...................................0-7442-9286

แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2641-4100
Fax...................................0-2641-4388

59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-1433
Fax...................................0-2942-0904

449/12-13 หมู่ 2 ถ.เลี่ยง
เมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4332-6221
Fax..........................................................-

รังสิต เครน บจก.

18/446 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2990-8293
Fax...................................0-2990-8294

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

มอเตอร์ ไฟฟ้า

เพจเจส

วิทยุสื่อสารภูเก็ต โมบายไลฟ์
29/5 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส

ธวัชชัย มอเตอร์ ร้าน

ส รัตนไพศาลทูลและการไฟฟ้า บจก.

เชียงใหม่ ซีเอ็นเอ็น มอเตอร์

น้อยเจริญมอเตอร์ ร้าน

สมชายไดนาโมป่าบง

48/11-12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่
ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel................................0-2445-3064-6
Fax...................................0-2445-3074

Tel....................................0-7624-4504
Fax...................................0-7624-4168

วี บี ควอลิตี้ภูเก็ต (วินเซอร์) บจก.

108/24 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

38/6 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

Tel................................0-7626-1880-1
Fax...................................0-7626-1880

อะโกลว (ประเทศไทย) บจก.
บริการทำ�งานในทีอ่ บั อากาศ ซ่อมบำ�รุง
Tel : 0-3426-1753-4
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 164

Tel.................................08-9759-3095
Fax...................................0-5321-4371

ซ่อมมอร์เตอร์ เชียงใหม่

399/40 หมู่ 4 ถ.แม่โจ้-พร้าว ต.หนอง
จ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel.................................09-7953-8714
Fax..........................................................-

ซันโค เอนจิเนียริ่ง บจก.

20/194 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

มอเตอร์ไฟฟ้า
Electric motors
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรืองแมคคานิค

333/224 ถ.เพชรเกษม 110
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2421-9326
Fax...................................0-2421-9327

กิจทวีโชค อิเล็คทริคอลโปรดักส์
61 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel....................................0-2276-3285
Fax..........................................................-

ซี เอช เอ็นจิเนียริ่ง

64/6 หมู่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel.................................08-6833-9089
Fax...................................0-3876-8478

ซีแท็พ บจก.

39 ซอย 9 ถ.พระราม 9 ตัดใหม่
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2718-9600
Fax...................................0-2718-9604

Tel................................0-2451-3990-1
Fax...................................0-2451-3996

เกรียงการไฟฟ้า ร้าน

4-4/1,5/2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เซกิ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

111/8 หมู่ 7 ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21000

Tel....................................0-7621-1668
Fax...................................0-7621-3764

เกรียงไกรดี อีเลคทริคมอเตอร์

123/11 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Tel.................................08-9417-7552
Fax...................................0-2531-4792

แซน แมกซ์ คอนโทรล หจก.

58/221 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4333-7006
Fax...................................0-4333-7007

Tel.................................08-1054-7735
Fax...................................0-3833-7306

เจเนอรัล แมกซ์เวลล์ บจก.

782/2 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2753-3755-9
Fax...................................0-2394-6318

เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

164/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพาน
ถม เขตพระนคร กทม. 10200

แดงมอเตอร์

289/13 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ� อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่ 81000

9/2 หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
Tel....................................0-4483-7292
Fax...................................0-4483-7290

นิติธร มอเตอร์

2 ถ.พฤกษชาติ 1 ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
Tel.................................08-1941-6673
Fax...................................0-3221-1098

99/1 หมู่ 2 ต.ป่าบง อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel.................................08-1387-2333
Fax...................................0-5342-3235

สหทวีภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

113/6 หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel.................................06-1464-9456
Fax..........................................................-

โนเวม เอนจิเนียริง บจก.

สุวจันทร์ เซอร์วิส บจก.

บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส บจก.

อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

227/1 ซอยพึ่งมี 11 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel..............................0-2742-0716-23
Fax...................................0-2331-9944
28/92 หมู่ 1 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3445-2177-9
Fax...................................0-3445-2199

บี บี เอฟ โกลบอล โซลูชั่น บจก.
102/130 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210

Tel................................0-2928-8781-2
Fax...................................0-2928-8780

8/1 ถ.ฉลองกรุง 41
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel................................0-2737-2190-1
Fax...................................0-2737-2191
1405 ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2957-5644-6
Fax...................................0-2530-7449

อานนท์กิจเจริญ มอเตอร์

499/2 หมู่ 10 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัว
ทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-9584-3201
Fax...................................0-4492-6869

บี แอล มอเตอร์

อาร์ ที ไวส์ คอนโทรลส์ บจก.

พีเอ็ม มอเตอร์ ร้าน

อินเวอร์เตอร์ โซลูชั่น บจก.

546/8-9 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2294-3972
Fax...................................0-2294-7093
161/56 ตลาดเอราวัณ ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel....................................0-5322-5046
Fax...................................0-5341-0591

9/188 หมู่ 5 ซอยบางกร่าง 43
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2903-5499
Fax...................................0-2903-5286
87/511 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-6800
Fax...................................0-2899-7272

อีเล็คทริค อีเล็คทรอนิคส์ โซลูชั่น

ไตรแอ๊กซิส บจก.

ราชสีมามอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

อุดรมอเตอร์ ร้าน

ทองคำ� เทคนิคมอเตอร์ การไฟฟ้า

รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เอ ซี มอเตอร์ บจก.

เทพสุรินทร์ เซอร์วิส บจก.

วีเอส แฟคตอรี่ บจก.

เอกวิทย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

Tel....................................0-5530-3426
Fax..........................................................อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์
ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel................................0-2266-6880-4
Fax...................................0-2266-6879
9/251 หมู่ 10 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2531-4792
Fax..........................................................-

Tel....................................0-7561-1287
Fax...................................0-7562-0649

ชัยภูมิแสงเจริญ บจก.

605/405 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
Tel..................................08-9562-3345
Fax..........................................................-

383/138 ศูนย์การค้าวรจักร ถ.จักรพร
รดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-2947
Fax...................................0-2225-7796

ยูโรแมค คอร์ปอเรชั่น บจก.

691/34-35 ถ.มิตรภาพ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

Tel.............................0-2280-8431-42
Fax...............................0-2280-8033-5

ช มอเตอร์

1/7 ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย อ.เมือง
พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3525-1697
Fax...................................0-3523-1474

www.ThailandPocketPages.com

888/217 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2174-0436
Fax...................................0-2174-0437

545 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2812-0371-5
Fax...................................0-2812-0299
130 ถ.มหาชัย 2 ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4492-2772
Fax...................................0-4492-2694
391 หมู่ 3 ซอยวัดสวนส้ม
ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2383-0403
Fax...................................0-2756-6189
78/544 ซอย 75 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-6642
Fax...................................0-2451-6590

110/360 ซอย 95/2 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2893-9453
Fax..........................................................166 หมู่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา 30410
Tel....................................0-4433-0297
Fax..........................................................1212,1214 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2277-2267
Fax...................................0-2275-4852
40/10 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190

Tel....................................0-7725-7690
Fax...................................0-7725-7690
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ม่าน และวัสดุอุปกรณ์ - มีด และเครื่องตัด
เอเซียเทค พาวเวอร์ คอนโทรล

54 ซอยวชิรธรรมสาธิต 18 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2747-9009
Fax...................................0-2399-5047

บอมเบย์ พลาสติก

366 ซอยอนุวงศ์ ถ.จักรวรรดิ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel................................0-2226-2750-2
Fax...................................0-2225-1671

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ดีเคไดคัท บจก.

25, 27, 29 ซอยเทียนทะเล 8
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.10150
Tel....................................0-2893-4272
Fax...................................0-2893-4273

มีด และเครื่องตัด
Knives & Cutters

เอสคิวซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

บิค คลีน บจก.

กิตติยนต์

ต สหกิจอินดัสตรี บจก.

ไอดี โซลูชั่น บจก.

ม่านห้องเย็น บลูเวิลด์

โกมล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น บจก.

1763 ซ.เพชรวิฑูรย์ ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2710-4890-2
Fax...................................0-2710-4893
26/29 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.............................0-2908-1929-32
Fax...................................0-2908-1933

14,16,18,20 ถ.ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.............................0-2736-9118-24
Fax...................................0-2736-9117
56/50 ซอยรามอินทรา 42
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2509-2363-5
Fax...................................0-2509-2425

เมืองแกลงผ้าม่านร้าน

ม่านและวัสดุอุปกรณ์
Curtain and Accessories

198/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
Tel.................................09-9226-0376
Fax..........................................................-

สาขา 1 545 โลตัสมีนบุรี
ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
Tel.................................08-4719-5240
Fax..........................................................2 ซอยหทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะ
วันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2050-1681-2
Fax...................................0-2050-2566

จ เฮงฮวดห้างหุ้นส่วนบจก.

299-301 ถ.บำ�รุงเมือง
แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-9432
Fax...................................0-2225-1405

กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ยางงามอลูมนิ ม่ ั กระจกอลูมเิ นียม ตรัง จีพี ซีสเท็ม (ไทยแลนด์) บจก.
157 ซอยเกษมสุวรรณ ถ.สุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10260
Tel....................................0-2742-7575
Fax...................................0-2332-5550

กาฬสินธุ์เครื่องถ่าย

16/5-6 ถ.บายพาสสงเปลือย
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel....................................0-4382-2414
Fax...................................0-4360-0130

โกแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

16 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel.................................09-0137-8526
Fax..........................................................-

เค แอนด์ เค เดคคอเรทร้าน

248 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2907-8450-1
Fax...................................0-2907-8452

ซันชายน์ผ้าม่าน ร้าน

42 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel....................................0-7542-0366
Fax..........................................................-

ดีเทล ดีไซน์ บาย มาร์ค

60/48 หมู่ 5 ถ.สุขาภิบาล 1
ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2404-6099
Fax...................................0-2404-6099

ไทยประดิษฐ์ กระจก อลูมิเนียม

449 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel....................................0-3552-3075
Fax...................................0-3550-2976

นิวเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

16 ซอย 51 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2538-8201
Fax...................................0-2998-3701
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185 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

Tel....................................0-7521-6601
Fax...................................0-7582-5042

วัน ทู อะซิสท์ บจก.

283 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2328-0786
Fax..........................................................-

วีก้าเฮ้าส์ เด็คคอเรชั่น

1/1 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์-ตลิ่งชัน
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10170
Tel....................................0-2410-4965
Fax...................................0-2410-4965

77 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1
แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2881-8235-8
Fax...................................0-2435-6822

เจริญยนต์ (ตาคลี)

11 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 18
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.10150
Tel................................0-2894-6681-4
Fax...................................0-2894-6685
9/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

ทักษ์สินมาร์เก็ตติ้ง บจก.

534 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2808-3433-4
Fax...................................0-2808-3442

ทีเจชัย พรีซิชั่น บจก.

98/150 หมู่ 3 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3824-2519
Fax...................................0-3824-2543

ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง บจก.

133-139 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Tel....................................0-5626-1292
Fax...................................0-5626-1453

ฉายเฟิง เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

113/2 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2715-0588
Fax...................................0-2337-3847

299/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2324-0465-6
Fax...................................0-2324-0467

ไทยมาสเตอร์พริ้น บจก.

406 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2722-1482-3
Fax...................................0-2322-2498

สีสุพรรณ รวมวัสดุก่อสร้าง

ซิ้มเม้งเฮงฮวดห้างหุ้นส่วนบจก.

ไทยริช กรุ๊ป บจก.

เหรียญไทย ผ้าม่าน

ซิลเวอร์สปอต บจก.

ไทยเรมส์ชายด์ บจก.

เอ พี เดคคอเรชั่น กรุ๊ป

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร์ บจก. ไทยหวุนซินห้างหุ้นส่วนบจก.

257/2 หมู่ 5 ถ.สุพรรณ-บางบัวทอง
ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel....................................0-3541-2777
Fax...................................0-3541-2031
2107/5-7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2759-5849
Fax..........................................................19/38 หมู่ 2 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2710-2472-3
Fax...................................0-2710-2473

114 ซอย 31/1 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2873-7445
Fax...................................0-2873-7448
สาขา 13-5 ถ.จักรวรรดิ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2222-5535
Fax...................................0-2223-8050
139 ซอย 73/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2809-7050-1
Fax...................................0-2809-7052

48/292 หมู่ 1 ซอย 104
ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2729-3775
Fax...................................0-2729-5966
216 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-0225
Fax...................................0-2726-0226
6/428-9 หมู่ 8 หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี
ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2740-9147
Fax...................................0-2367-6082

เอ็นแอนด์พี โฮมดีไซน์ บจก.

ซุปเปอร์ฮาร์ดอินดัสเตรียล บจก.

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

เอ็ม เอ็ม เดคอเรทร้าน

ดับบลิว พี บจก.

นิวง่วนแสงไทย 2003 บจก.

88/3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2424-5813
Fax...................................0-2424-9005
196/5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำ�โพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000
Tel....................................0-5622-2731
Fax...................................0-5622-1597

518/46-7 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2958-4242
Fax...................................0-2958-4243
232/18 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 110
ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2373-6065
Fax...................................0-2373-6270

27/209 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.คอก
กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-2408-5728
Fax...................................0-2408-5728
88/8 หมู่ 6 ซอยบ้านเดื่อ
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
Tel................................0-4222-4544-5
Fax...................................0-4224-0099
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

มีด และเครื่องตัด - มุ้งลวดประตู และหน้าต่าง

เพจเจส

นิวลิเทค เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

91/189 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510

วรวุฒิ อุปกรณ์ศิลป์ ห้างหุ้นส่วน

เค พี การช่าง

ปึงพัฒนการช่าง ร้าน

ศรีสยามมงคล (อุดมสุข) บจก.

เคพี เดคคอเรชั่น

พลเยี่ยมการช่าง ร้าน

806/1 ถ.โปษยานนท์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6331-8621
Fax...................................0-3828-6804

Tel....................................0-2543-7957
Fax...................................0-2543-7389

บี ไบเมทัลลิค บจก. บริษัท

58/2 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

334, 336 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel.............................0-2328-1189-94
Fax...............................0-2328-1303-4

Tel.................................08-9411-3566
Fax...................................0-2420-7764

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด์) บจก.

70/147-8 ซอยรามคำ�แหง 176
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

562,564 ซอยพระราม 2 ซอย 75
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-6358
Fax...................................0-2451-6359

ปิโตรเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
289/10 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

147 หมู่ 3 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.บ้าน
พลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สยามอาณาจักร

ช กลกรณ์งานสติล

พันธ์ทอง เม็ตเทิล เวิร์ค บจก.

1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel....................................0-2311-2110
Fax...................................0-2311-1805

สามัญ ตะวันซัพพลาย หจก.

134-136 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 35/3
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2462-0756-7
Fax...................................0-2462-0897

อำ�นาจการจักร และบริการ

265/2 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
Tel.................................08-9795-2215
Fax..........................................................-

พงษ์ภัทรอะไหล่จักรกลเกษตร ร้าน อิสระ ทูลส์ (1961)
467 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์ 32000
Tel.................................08-1626-3415
Fax...................................0-4471-2205
31/109 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

Tel....................................0-2969-6516
Fax..........................................................-

พัทยามุ้งลวด ร้าน

Tel.................................08-1626-3415
Fax..........................................................-

พรชัยเขาไร่ยา ร้าน

Tel....................................0-2738-6550
Fax...................................0-2738-6550

31/84 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ฉื่อ จิ้น ฮั้ว บจก.

1118 ซอยยิ้มพัฒนา 1
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel.................................08-9952-0526
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3811-7519
Fax..........................................................-

พงษ์พัฒนา เออีซี บจก.

12/15 หมู่ 2 ถ.ลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

324/74 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2376-3302
Fax..........................................................-

สยามเฟรม บจก.

Tel................................0-2976-9092-3
Fax...................................0-2976-9094

ป เจริญชัย คัทติ้งไนฟ์

45/18 หมู่ 2 ถ.เลียบคลอง 9
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel.................................08-1777-2810
Fax..........................................................-

867/7-8 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2513-4169
Fax...................................0-2938-9762

เอส บี แมชชีน ทูล บจก.
271/22-23 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3947-1155
Fax...................................0-3933-5239

Tel....................................0-3834-6343
Fax...................................0-3834-6344

พิโก้ ไฟน์ บจก.

มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง
Wire screen door and
window

99/27 หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel.................................08-6047-7742
Fax...................................0-3876-0141

โรงงานพระรามสี่ 1150 ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2249-6927
Fax...................................0-2249-6806
19/3 หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel....................................0-3848-2396
Fax...................................0-3876-1526

ชุลีพร การช่าง

19/4 ต.ลำ�โพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel.................................08-2702-5714
Fax..........................................................-

116/6 หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3822-5130
Fax..........................................................29/19 หมู่ 9 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2951-0687
Fax...................................0-2951-0697

พีท การช่าง

759/7 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-5687-6737
Fax..........................................................-

ชูศักดิ์การช่าง ร้าน

พูลศิลป์ สแตนเลส

ต้นไผ่การช่าง

ฟ้า ดีไซน์

65/8 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2585-0569
Fax..........................................................413 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel.................................08-5350-5472
Fax.........................................................-

312 ถ.สามัคคี ซอย 34
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................08-5347-2645
Fax..........................................................225/62 หมู่ 6 ถ.สยามคันทรีคลับ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6050-3284
Fax..........................................................-

ถาวรโฮมเดคคอร์

มงคลโลหะกิจ

ทริเพิล เอส โฮม แอนด์ ดีไซน์

ยิเรห์ ร็อทไอร์ออน บจก.

293 หมู่ 10 ถ.ฉลองกรุง
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2280-1872
Fax..........................................................28/329 ถ.ประชาสำ�ราญ
แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
กทม. 10530
Tel....................................0-2557-4378
Fax..........................................................-

334/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-9226-0170
Fax..........................................................63/395 หมู่บ้านเคหะธานี 4 ซอย 5
ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel....................................0-2116-5858
Fax..........................................................-

พีทีเทค อินเตอร์กรุ๊ป

กฤษฎา สแตนเลส

ที เอส การช่าง ร้าน

ร้าน สงครามการช่าง

ม ทวีภัณฑ์ ร้าน

กวางเจริญ การช่าง

ทีเอ็นจี โฮมดีไซน์

รุ้ง อลูมิเนียม

89/1 ถ.วัดหนามแดง-บางพลี
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2753-5461
Fax...................................0-2753-6130
ที่อยู่ 132/1 ถ.เยาวพานิช
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2221-7712
Fax...................................0-2225-0671

รุ่งเจริญการช่าง

111/142 ถ.สุขสวัสดิ์ 76
ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2817-6449
Fax...................................0-2817-6449

31-32 ซอยเพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2814-5126
Fax..........................................................89/5 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมล
ราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-7932-7729
Fax..........................................................-

กาญจนา การช่าง
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789 ถ.สุขุมวิทซอย 103
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2748-9639
Fax...................................0-2748-9639

94/2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2447-4900
Fax..........................................................293/19 ซอยกำ�จายเอี่ยมสุรีย์
ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel.................................08-9810-1925
Fax..........................................................-

ธรวิคโพลีเทค บจก.

โชว์รูมฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2958-5511-2
Fax..........................................................-

29/92-3 ซอยเรวดี 54 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2526-2769
Fax..........................................................14/76 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel.................................09-0676-6866
Fax..........................................................-

รุ่งจรูญ การช่าง

16/2 หมู่ 7 ถ.บางไผ่-หนองเพรา
งาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel..................................08-1554-7319
Fax..........................................................-
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มุ้งลวดประตู และหน้าต่าง - เม็ดพลาสติก
รุ่งโรจน์ซอยมิสทีน

100/366 ซอยมิสทีน แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel.................................08-6789-0896
Fax..........................................................-

วรพงษ์ การช่าง

39/6 หมู่ 4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel.................................08-1643-8202
Fax..........................................................-

วรพงษ์การช่าง

ถ.คลอง 7-ลำ�ลูกกา ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-7715-7218
Fax..........................................................-

วรินทรการช่าง

51/8-9 หมู่ 6 ถ.คลองสี่-ลำ�ลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2152-2586
Fax..........................................................-

วันชัย การช่าง

15/22 หมู่ 13 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel.................................08-6091-3975
Fax..........................................................-

วิชาญ การช่าง ร้าน

18/86 หมู่ 5 หมู่บ้านรามอินทรา 71
ซอยสยามธรณี ถ.คู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
Tel....................................0-2945-1468
Fax...................................0-2945-1577

สหชัยการช่าง ร้าน

1010 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel....................................0-2585-2423
Fax..........................................................-

สหเทพ การช่าง ร้าน

102/2 หมู่ 7 ต.ลวงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel.................................08-7323-2887
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เอส เค บิลด์-อิน บจก.

6/496 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel.................................08-6769-8955
Fax..........................................................-

โฮม สไมล์

Tel....................................0-2949-4867
Fax..........................................................-

สิริ เซอร์วิส

54/150 หมู่ 2 ซอยมาเจริญ
ถ.เพรชเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel.................................09-1516-6884
Fax..........................................................-

สุรินทร์ รุ่งเรืองการช่าง ร้าน

109 หมู่ 2 ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2399-1357
Fax...................................0-2399-1357

เสกสวัสดิ์ การช่าง

43/3 หมู่ 5 ถ.พระองค์เจ้าสาย
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-6883-1977
Fax..........................................................-

ทรัพย์อนันต์ พลาสเทค บจก.
66/22 หมู่ 3 ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

Tel....................................0-3801-0869
Fax...................................0-3801-0870

ไทย เพ็ท เรซิน บจก.

9/3 หมู่ 4 ต.น้ำ�เต้า อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

1 อาคาร 26 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

Tel.................................08-6129-5288
Fax..........................................................-

สหัส พรรณราย ช่าง

61/280 ถ.คู้บอน 36 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel.............................0-2586-6408-13
Fax...................................0-2586-6401

ไทยกังสกรู บจก.

108/18 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ อ.
กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3440-6456
Fax...................................0-3444-0367

เม็ดพลาสติก
Plastic pellets
กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติก

ไทยโพลีอะซีทัล บจก.

36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2415-1660
Fax...................................0-2416-7934

กิตติพจน์ พลาสติกเกรดบี

12/19 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง
สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3444-1200
Fax..........................................................-

โกลบอล พลาส เซ็นเตอร์ บจก.

622 อาคารเอ็มโพเรียม ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2261-9260
Fax...................................0-2261-9272

ไทยแสงดี อุตสาหกรรม บจก.

83 ถ.เอกชัย 66/6 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2898-9887
Fax...................................0-2417-1642

ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ บจก.

224 หมู่ 2 ต.หนองบอนแดง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Tel....................................0-3811-9360
Fax...................................0-3811-9361

24 ซอย 10 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2676-2005
Fax..........................................................-

วุฒิชัย การช่าง

แสงชัยหน้าต่างมุ้งลวด ร้าน

คุณ พลาสติคส์ บจก.

ธีทัตท์ พลาสติก

ศิริรัตน์ ผ้าม่าน

อ เส็งโลหะกิจ

เคเอสเอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

นิวลุคโปรดักท์ บจก.

83/12 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2922-1669
Fax...................................0-2922-1669
30/1 หมู่ 5 ถ.เลียบคลอง 4
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-1742-2414
Fax...................................0-2918-1937

ส นำ�โชคเจริญการช่าง

19/15 หมู่ 18 ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-6028-5589
Fax..........................................................-

ส ยิ่งพูลสิน ห้างหุ้นส่วนบจก.

24 ถ.สายคู่ ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel....................................0-3626-6076
Fax..........................................................-

สมนึก การช่าง

250/24 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel....................................0-2959-9916
Fax..........................................................-

สมนึกการช่าง

2017 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2933-3151
Fax..........................................................-
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117/10 ถ.ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel....................................0-2642-5886
Fax..........................................................190/351-2 หมู่ 6 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1832-5189
Fax..........................................................-

เพจเจส

13/26-8 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2708-4103
Fax..........................................................191 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

Tel.................................08-6904-4085
Fax..........................................................-

48/331-332 ซอยดีเค 9
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel.................................09-4965-5529
Fax..........................................................73/1 หมู่ 4 ซอยส่วนบุคคล
ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel................................0-2954-5585-8
Fax...................................0-2954-5589

อดุลย์การช่าง

ซิลเวอร์เคม บจก.

บ้านฉัน บจก.

อนันต์ชัย นายช่าง ร้าน

ซีล เคมีคอล บจก.

บูซอง โพลีคอม (ประเทศไทย) บจก.

96/41 ซอยกรุงเทพนนท์ 12
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel.................................08-9913-0390
Fax..........................................................169/8-9 หมู่ 4 ถ.บางเดื่อ
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2581-3285
Fax..........................................................-

อำ�นวยชัย การช่าง

31 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-6790-1781
Fax..........................................................-

เอเชียเน็ท แอนด์ คอนสตรัคชั่น

555/126 หมู่บ้านออลสวีท ซอย 54/1
ถ.สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2909-8998
Fax..........................................................-

102 หมู่ 9 หมู่บ้านปัญจทรัพย์
ถ.แขวงทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2885-7818-9
Fax...................................0-2885-7820
135 หมู่ 2 ซอยศิริชัย ถ.พุทธมณฑล
สาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110
Tel................................0-3432-7381-3
Fax...................................0-3432-7384

17/56 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม
ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
Tel.................................08-1173-4182
Fax..........................................................209/182 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20300

Tel....................................0-3810-0668
Fax...................................0-3810-0669

ซีไอทีซีเอ็นเตอร์ ไพร้ซ์ (ไทย) บจก. โปรพลาสเคม บจก.
58 หมู่ 3 ต.หนองไม้แดง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3878-2082
Fax...................................0-3878-2083

ตะล่อมสินพลาสติก บจก.

924 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel.............................0-2294-6300-12
Fax...................................0-2294-6165

9 ซอยโคราช ถ.เอกชัย 131
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel.............................0-2450-7474-81
Fax...............................0-2450-7482-3

พลาสเคมอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

1000/68-9 หมู่บ้านสุขไพศาล ซอย
ประดู่ 1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2730-1120
Fax...................................0-2284-3619
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เม็ดพลาสติก - แม่พิมพ์พลาสติกฉีดขึ้นรูป

เพจเจส

พลาสท์มาร์ทกรุ๊ป บจก.

45/1985 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2417-7891-2
Fax...................................0-2417-7893

พี พี เค พลาส บจก.

137 ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

สหกิจผลิตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

171 ซอยอมร ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2213-1305
Fax...................................0-2287-1248

สุวรรณทวีโชติเทรดดิ้ง บจก.

99/98 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3486-5707-9
Fax...................................0-3486-5710

Tel................................0-2899-8318-9
Fax...................................0-2899-8908

พี พี เอส พลาสติก

44/8 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel....................................0-2420-2333
Fax..........................................................-

พีที พลัส บจก.

9 ซอยโคราชเอกชัย 131 ถ.พรมแดน
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2453-1003-4
Fax...................................0-2453-1005

แสตนดาร์ดรีไซเคิล บจก.

99 หมู่ 12 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel....................................0-3853-1459
Fax..........................................................-

แสนเพชรพลาสติค

871/2 หมู่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 88
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
Tel....................................0-2709-0979
Fax..........................................................-

เค อาร์ เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.
30 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

Tel....................................0-2874-0252
Fax...................................0-2874-0258
เจ เอส ไดคาสติ้ง บจก.

รับผลิตแม่พิมพ์
Tel : 0-2416-3609
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ชัชวาลย์ พาร์ท แอนด์ ทูล บจก.
883 ถ.ลาซาล แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-2399-2735
Fax..........................................................-

ดี เอ พี บจก.

อาคารสหวิริยาซิตี้ 2 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel.............................0-2682-5468-70
Fax...................................0-2682-5473

พลาสเทค แพจเกจจิ้ง บจก.

26/273-275 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2908-1107
Fax...................................0-2908-1108

เมย์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ บจก.

อัลตร้า โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชัน่ บจก. ดีดี พลาสติก คอมเมอร์เชียล บจก.

พี พี ไอ พลาสติก บจก.

ยุ่นซี พลาสติก บจก.

อิโซโนะ โพลีวัน บจก.

ทีแอนด์พี อินเตอพาร์ท บจก.

เพรสสิเด้นท์อินเตอร์พลาส บจก.

รีไลแอนซ์ พลาสเคม บจก.

เอด้า เทรด บจก.

เทคโครม บจก.

ฟิชเชอร์เทค (ประเทศไทย) บจก.

84/20 หมู่ 14 ซอย 7 ถ.บางบอน
3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2806-5402-5
Fax...................................0-2445-5615
98/1 หมู่ 2 ซ.สุนทรวิภาค ถ.บางพลีตำ�หรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2138-0461-2
Fax...................................0-2138-0462
79 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เ
ขตบางคอแหลม กทม. 10120

916/61 อาคารเอสวีซิตี้ ถ.พระราม
3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2682-5091
Fax...................................0-2682-5092

50/26-27 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด
ต.ศีรษะจรเข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2740-0755-7
Fax...................................0-2740-0264
169 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2292-9797-8
Fax..........................................................-

วาย เอ็ม เทรดดิ้ง บจก.

45 ซอย 7 ถ.บางบอน 3
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2806-6101-3
Fax...................................0-2806-6104

วี พี อุตสาหกรรมพลาสติก บจก.
40/8 หมู่ 9 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel....................................0-2173-4416
Fax..........................................................-

เอพลัส โพลีเมอร์ บจก.

20/2 หมู่ 10 ต.หนองเพรางาย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel....................................0-2927-6545
Fax..........................................................-

20 ซอยพญามลธาตุ แยก 9
ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2899-8165
Fax...................................0-2899-8165
33/44 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-1725
Fax...................................0-2312-1726
75 หมู่ 8 ถ.พระราม2 ต.
บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3484-5153-4
Fax...................................0-3484-5086

เทคนิคอุตสาหกรรม บจก.

38 ซอยเอกชัย 55 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-4236
Fax...................................0-2415-2549

เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ ไทยโพลีพลาสเทค บจก.

Tel.................................08-6106-6690
Fax...............................0-3449-6628-9

ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง บจก.

1/36 กม 3 ซอย 34 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800

62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2586-4204
Fax...................................0-2586-3676

Tel....................................0-2415-5711
Fax...................................0-2893-5713

แม่พิมพ์พลาสติกฉีดขึ้นรูป
Plastic Injection Mold

Tel....................................0-2398-0027
Fax...............................0-2399-1768-9

ภาชนะพลาสติก บจก.

1 ซอยติวานนท์ 37 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2580-0571-2
Fax...................................0-2588-0453

มีเดีย มาสเตอร์ คัลเลอร์ บจก.

50/297 ถ.บางบอน 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2450-3706
Fax...................................0-2450-3703

โรงงานปัญญาไทยพลาสติก

คานากาตะ ชัวร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. พลาสติกเวิลด์ บจก.
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Tel................................0-2901-6011-4
Fax...............................0-2901-6015-6

ธีทัตท์ พลาสติก

สยามชัยโพลีเมอร์ บจก.

889 ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถ.สาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2672-3199
Fax..........................................................-

109/519-20 หมู่ 7 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รุ่งทวีทรัพย์ พลาสติก บจก.

59/2 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2927-7314
Fax...................................0-2927-7773

เกีย อินเตอร์ เมด แอนด์ ดีไซน์

342 หมู่ 2 ซ.นวลทอง 20
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-2429-1575-7
Fax..........................................................-

116 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-5662
Fax...................................0-2813-5662

ธนกิจพลาสติก ร้าน

สมาร์ทแกล แอสโซซิเอท บจก.

2/3 กม 6.5 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2751-9172
Fax..........................................................-

20/207 หมู่ 6 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3483-4249
Fax...................................0-3442-6889

48/331-332 ซอยดีเค 9
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel.................................09-4965-5529
Fax..........................................................-

234/3 หมู่ 7 ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

232/1 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120

Tel....................................0-2707-8550
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2284-1999
Fax...................................0-2295-1653

46/10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2759-4828
Fax...................................0-2759-4828
3531/80 ถ.แฉล้มนิมิตร 5
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2291-1379
Fax...................................0-2291-4971

ไวเออร์ฟอร์ม เอ เอ็น (ไทยแลนด์)

60/47 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-0462
Fax..........................................................-
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ไม้ และไม้สำ�เร็จรูป
สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีส

168 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ซอย 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-2201-5
Fax...................................0-2315-1404

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป บจก.

26 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel.................................08-8388-5959
Fax...................................0-3859-5019

สุภาภรณ์พลาสติก บจก.

ณัฐกิจ อินเตอร์ โปรดักส์ บจก.

แสงรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

ดำ�รงรักษ์ค้าไม้ (1994) บจก.

เอ็น ซี สปินนิ่ง บจก.

ทรัพย์ศิริค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนบจก.

52-52/1 ซอยเอกชัย 132
ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
Tel................................0-2450-7425-8
Fax...................................0-2892-3421
50 หมู่ 6 ถ.เทพกาญจนา ต.บางน้ำ�
จืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-2245-5654-5
Fax...............................0-2245-5654-5
1 หมู่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
Tel....................................0-3448-1999
Fax...................................0-3448-0888

เอส ที ทูล แอนด์ พาร์ทเอ็นจิเนียริง่
9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150

Tel.................................08-7915-4200
Fax..........................................................-

เอส-เทค วิชั่น บจก.

101/38  ซอยพระยามนธาตุ 10 ถ.
พระยามนธาตุ แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-0493
Fax...................................0-2417-0892

เพจเจส

4/135-6 หมู่บ้านสะแกงาม ถ.พระราม
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2897-1233
Fax...................................0-2894-9276
326-32 ถ.ดำ�รงรักษ์ แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2627-0347-9
Fax...................................0-2281-4887
45/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
Tel.................................08-6677-7997
Fax...................................0-2482-7398

ทีพีไอ โพลีน บจก. (มหาชน)

26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2285-5090
Fax...................................0-2213-1035

ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ บจก.

79/618 หมู่ 8 ถ.รามคำ�แหง 150
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel.............................0-2372-2667-73
Fax...............................0-2372-2674-5

ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ บจก.

ไม้และไม้สำ�เร็จรูป
Wood

53/3 หมู่ 4 ถ.วัดกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2312-4244-7
Fax...............................0-2312-4241-2

กีรติแพคเกจจิ้ง บจก.

นำ�ทองชัยค้าไม้ บจก.

คิดดี้ - ไนน ห้างหุ้นส่วนบจก.

บางไทรไฟเบอร์บอร์ด บจก.

133/1-2 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel................................0-2410-4720-1
Fax...................................0-2410-4722
250 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบ้านพาน
ถม เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2629-2976
Fax...................................0-2282-7861

คิวบิค อาร์ต บจก.

489 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2731-7350-1
Fax...................................0-2731-7352

โคฟี บจก.

8/96 หมู่ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2864-7206-8
Fax...................................0-2418-4636

จรัลปาร์เก้

1819/224 ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel.................................08-5236-6478
Fax..........................................................-

170

183/1-5,79/4 ถ.ประชาราษฎร์
สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-1480
Fax...................................0-2586-8814
85 หมู่ 3 ต.สามตุ่ม อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

Tel....................................0-3525-5076
Fax...................................0-3525-5077

มณฑลทอง ค้าวัสดุก่อสร้าง

74/13 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย
4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170
Tel....................................0-2889-8088
Fax...................................0-2889-8080

โมเดิร์น ฟลอร์

157/156 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2706-3459
Fax...................................0-2315-4908

โมเดิร์นฟลอร์ ร้าน

157/156 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2706-3459
Fax...................................0-2315-4908

ยูโรฟลอริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

รุ่งเรืองไม้ ไทยอุตสาหกรรม บจก.

รางผ้าม่าน เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรส์

โรงไม้ รวมศิลป์

สนง ใหญ่ 33/99-100 อาคารสตรีท
ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2632-6888
Fax..........................................................144/1-2 ถ.ดำ�รงรักษ์ แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel.................................08-1837-4195
Fax...................................0-2280-3769

รุ่งทรัพย์ ไพศาลคอนกรีต บจก.

โรงงาน 113-113/1 ซอย
พงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถ.สุขุมวิท 64
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Tel................................0-2331-2248-9
Fax...................................0-2331-2251
687 ซอยลาซาล 24 แยก 3 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2749-9026-7
Fax..........................................................-

โรมัน-บัวสำ�เร็จ

43 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองสี่ ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

19 หมู่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-2524-0515
Fax...................................0-2904-8238

Tel.................................08-1564-0433
Fax...................................0-2986-5010

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ไม้ และไม้สำ�เร็จรูป - ยางรถยนต์

เพจเจส

ล ฮัว่ ฮวดเส็งค้าไม้ ห้างหุน้ ส่วนบจก.

เอี๊ยบฮวดเส็งโรงเลื่อยจักร หจก.
จำ�หน่าย ขายส่ง ไม้ทุกประเภท
Tel : 0-2424-5860
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 170

611 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

Tel....................................0-3558-1062
Fax..........................................................-

ลีโอวูด อินเตอร์เทรด บจก.

เฮงทวีค้าไม้
จำ�หน่ายไม้พื้นปาร์เก้และผลิตภัณฑ์
นานาชนิด
Tel : 0-2241-2622
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 170

โชว์รูม 79 เซ็นทรัลพระราม 3
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2673-5724
Fax..........................................................-

วริษา อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

877/31 หมู่ 1 ซอย 45 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ยางรถยนต์
Tire

Tel....................................0-2872-6964
Fax...................................0-2872-6965

วิรัตน์ กรุ๊ป บจก.

182 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กทม. 10300

ก เจริญการยาง บจก.

146/1-2 ถ.สุขุมวิท 71 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2392-7000
Fax...................................0-2391-0952

Tel....................................0-2243-2694
Fax...................................0-2243-2076

วี-นิส บจก.

522/32 ซอยรามคำ�แหง 39 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel....................................0-2559-2474
Fax...................................0-2559-3392

ก บุญชัยยางยนต์

1219 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2319-3927-8
Fax..........................................................-

ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

550/128  ซอยโพธิ์ปั้น ถ.
อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2246-7254
Fax...................................0-2246-0406

ดำ�รงการยาง ห้างหุ้นส่วนบจก.

216,218 220 ถ.ไมตรีจิต แขวง
ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2224-2527
Fax...................................0-2224-6810

ทรัพย์ ไพศาลค็อกพิท บจก.

9/380 หมู่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel................................0-2802-8711-3
Fax...................................0-2802-8881

ท็อปไทร์ ออโต้แม๊กซ์ ร้าน

458/2 หมู่ 3 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel................................0-2701-3083-4
Fax..........................................................-

ไทยเพชรเกษม ค็อกพิท บจก.

1547,1549 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง
บางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2804-2007
Fax...................................0-2804-2361

เพาเวอร์ แม็กซ์

29 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2945-9786
Fax..........................................................-

มหาสินยางยนต์

6 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2393-9549
Fax..........................................................-

มาร์ค ออโต้ เซอร์วิส

108 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2462-6256
Fax..........................................................-

ไมย์เออร์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

99/12-3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2246-9951
Fax..........................................................-

ยางเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนบจก.

272 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-2464
Fax..........................................................-

วีไอพีเรือนไม้ บจก.

ก แสงไทย ร้าน

บางกอกยางยนต์ บจก.

ร้าน นครหลวงการยาง

ศรีโสภณ บจก.

เกรท ดิสทริบิวเทอร์ บจก.

บี เจ ออโต้แม็กซ์

ลิ้มฮวดหลี ห้างหุ้นส่วนบจก.

54/145 ถ.เลียบคลองสอง แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2914-3884
Fax..........................................................1 ซอย 21 ถ.ประชาราษฎร์ สาย
1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel....................................0-2585-2516
Fax..........................................................-

11/5-6 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2379-4538
Fax...................................0-2379-4579
337 ซอยประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10320
Tel................................0-2248-8223-9
Fax...................................0-2248-8230

269/4-6 ซอย 17 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2211-3047
Fax...................................0-2212-7995
406/1 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................09-4554-6776
Fax..........................................................-

26/36 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel....................................0-2286-8344
Fax..........................................................190 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-2608
Fax...................................0-2623-0229

ส เอี่ยมพัฒนา บจก.

คาร์เมเนีย ออโต้ ช็อพ

เบทเทอร์ ไทร์ บจก.

ส ประเสริฐยางยนต์ บจก.

อนันตา เดคคอเรชั่น บจก.

เคพีเอส แอ็คเซสเซอรีส์ บจก.

เผิง เอ็นเตอร์ ไพร์ส (2015) บจก.

สธนโพธิ์ทอง บจก.

(โทรสาร) 953 ซอยจุฬาซอย 10
3/59 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
92/512 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
64/6 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์
ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขต
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ปทุมวัน กทม. 10330
74000
Tel....................................0-2611-9817
Tel................................0-2892-5973-4
Tel....................................0-2733-8820
Tel....................................0-2519-3471
Fax..........................................................Fax..........................................................Fax...................................0-2733-8821
Fax...................................0-2509-3323
เคซีซี ออโต้ ไทร์ บจก.
โปรแมกช์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สกุลรัตน์การยาง บจก.
หาญวิวัฒน์ ค้าไม้ บจก.
247/3-4 ซอย 71 ถ.สุขุมวิท แขวง
1011 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
410/2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรง
นำ�เข้า-จำ�หน่าย ไม้แปรรูป
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เขตสวนหลวง กทม. 10250
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
10110
Tel : 0-2441-3868-9
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2711-2255
Tel....................................0-2320-3404
Tel....................................0-2758-6084
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 170
Fax..........................................................Fax...................................0-2320-3405
Fax...................................0-2758-6059
108/84 หมู่ 13 ถ.บางหลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

559/2 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่ง
แก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2751-1853-5
Fax...................................0-2325-0336

Tel.................................08-6979-4254
Fax..........................................................-

อรุณสวัสดิ์ ค้าวัสดุ

117 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210

ฉลองกรุง ยางยนต์

Tel....................................0-2981-1108
Fax..........................................................-

เอส อาร์ เดคคอเรชั่น

260 ซอยลาดพร้าว 101 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
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พิสษิ ฐ์ยางรถยนต์ (ดอนเมือง) บจก.

94/2 หมู่ 3 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530

210 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10210

Tel.................................08-1052-3947
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2929-4885
Fax..........................................................-

เชี่ยวชาญการยาง

Tel....................................0-2187-0148
Fax..........................................................-

128/895 หมู่ 1 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2706-3819
Fax...................................0-2706-3815

1358/2 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-5188
Fax..........................................................-

พูนสินไทย ร้าน

65, 67 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2437-5146
Fax..........................................................-

3/10 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel....................................0-3857-8168
Fax...................................0-3857-7556

สวนสยามออโต้แมกซ์

80-82 ถ.แยกสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel....................................0-2518-3133
Fax...................................0-2518-3133

สามทหารการยางออโต้แม็กซ์

94 หมู่ 13 ต.เมืองเก่า อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
25240
Tel....................................0-3728-1189
Fax...................................0-3728-1918
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ยางรถยนต์ - ยางอุตสาหกรรม
สิทธิชัยยางยนต์

14/197-8 หมู่ 6 ซอย 19 ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2875-3410
Fax..........................................................-

สิทธิถาวร บจก.

451 ถ.ไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2221-3366
Fax...................................0-2226-2880

สีวลียางยนต์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

54,56,2 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10160
Tel....................................0-2321-1225
Fax...................................0-2722-3480

สุชินการยาง บจก.

41/10-1 หมู่ 5 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2987-8275-6
Fax...................................0-2569-1709

ยางอุตสาหกรรม
Rubber industry
888 ไลอ้อน บจก.

16/5 หมู่ที่17 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................06-2565-3516
Fax...................................0-2077-6725

กี้ เต๊ก เส็ง (1975) บจก.

509 ถ.มหาจักร-คลองถม
แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2622-5800
Fax...................................0-2225-9333

เคมีแหลมทองมาร์เกตติ้ง บจก.

409 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2438-3412
Fax...................................0-2438-3412

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ดี แอนด์ พี อีควิปเมนท์ ซัพพลาย โพลี เบลท์ เท็ค บจก.
254 ซอยรังสิต-นครนายก 24
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2536-5163
Fax..........................................................-

100,102 ถ.เฉลิมเขตร์
2 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-3762
Fax...................................0-2224-3671

ตะวันออกมาร์เก็ตติ้ง บจก.

ไพศาล เคมีคอล ห้างหุ้นส่วนบจก.

เทคนิคกระทุ่มแบนอัดยาง บจก.

ม่านห้องเย็น บลูเวิลด์

89/3 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2413-1035
Fax...................................0-2454-1439
99/1 หมู่ 5 ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3441-0467-8
Fax...................................0-3486-6788

เทคโนไทย

296 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3881-3318
Fax...................................0-3881-3318

22/6 หมู่ 5 ซอยภิญโญ ถ.แคราย
ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel................................0-3441-0481-2
Fax...................................0-3441-0489
56/50 ซอยรามอินทรา 42
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel................................0-2509-2363-5
Fax...................................0-2509-2425

เมวาซีล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

532-534 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2896-9390-1
Fax...................................0-2896-2329

แสงทองออโต้แม็กซ์ บจก.

เจ เอ เจ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ไทยวีเทพารักษ์ บจก.

อ เอกมัยบริการ ห้างหุ้นส่วนบจก.

เจเคซี โมลด์ บจก.

นันยางอุตสาหกรรม บจก.

ยนต์วิวัฒน์ผ้าเบรค

เอกไพบูลย์ยางยนต์

ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก.

บีดีรับเบอร์ซัพพลาย บจก.

ยางไทยอุตสาหกรรม บจก.

ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส บจก.

บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

รัตนการยางอุตสาหกรรมและยูรเี ทน

ณัฐกรการยาง

เผิง เอ็นเตอร์ ไพร์ส (2015) บจก.

ราชาโยค บจก.

41/3-4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel................................0-2885-8295-6
Fax..........................................................122/3-124 ซอย 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2714-0541
Fax...................................0-2391-7313
481-3 ถ.สันติภาพ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-7535
Fax...................................0-2223-4678

ยางมะตอย
Asphalt
โอพีเอ็ม บจก.
จำ�หน่ายยางมะตอย
Tel : 0-2549-5402
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

278/23 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2730-1520-2
Fax...................................0-2730-1521
35/304 หมู่ 2 ถ.เอกชัย
ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3449-4855
Fax..........................................................2/2-4 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ 43
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2819-0140-4
Fax...................................0-2464-1062
40/1093 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2833-9701
Fax...................................0-2833-9718
5,7 ซอยประชาอุทิศ 40/1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

964 หมู่ 4 ซ.เทพารักษ์ 18
ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2380-6842-6
Fax...................................0-2394-1244
77/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2413-0716
Fax...................................0-2413-0715
90 ซอย 76 แยก 2-5 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-2827
Fax...................................0-2894-3756
48/77 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3482-4241
Fax...................................0-3482-4510
128/895 หมู่ 1 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2427-8716-7
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2706-3819
Fax...................................0-2706-3815

700/242 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

2120/1-2 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2757-9213-6
Fax...................................0-2757-8934

ดันล้อป แอดฮีซีฟส์ (ประเทศไทย) พิพัฒน์ ซัพพลายส์ บจก.
Tel................................0-3846-5661-2
Fax...................................0-3846-5663

ดำ�รง ยางยนต์ (เพียว)

453 ถ.ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-3789
Fax...................................0-2226-3806

ดี ซี แอล พลาสติก บจก.

7/4 หมู่ 12 ถ.ลำ�ลูกกา-คลอง 9
ต.บึงทองหลาง อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2549-5405-6
Fax..........................................................-
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ไม้มอ็ บถูพน้ื พีพี กรุป๊ (ประเทศไทย)

99/242-243 ซอยรามอินทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จ.กรุงเทพมหานคร 10230
Tel................................0-2509-4964-5
Fax...................................0-2509-4966
125 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2384-1635
Fax...................................0-2394-6811
75 หมู่ 1 ถ.สุคนธวิท
ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-3484-4360
Fax...................................0-3447-0531
190/89 หมู่ 7 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel.................................08-1815-6207
Fax..........................................................276/5-6 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-6055
Fax...................................0-3834-6141

รีไลแอนซ์ เทคโนเคม บจก.

88-88/1 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel..............................0-2429-6436-40
Fax...................................0-2429-2121

พี วีล โปรดักส์ บจก.

รุ่งโรจน์ ไทย บจก.

แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ บจก.

ลูกล้ออุตสาหกรรม ซิตี้แม็ก

129/420 ถ.บางบอน 3 ซอย
14 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2806-6891-3
Fax...................................0-2806-6894
318/10-22 ถ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2259-0320-3
Fax...................................0-2224-3671

11 ซอยราษฎร์บูรณะ 4 แขวง
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
จ.กรุงเทพมหานคร 10140
Tel....................................0-2468-9706
Fax...................................0-2468-0755
38/10 ซอยวุฒากาศ 28/1
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2875-5169
Fax...................................0-2477-2007
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ยางอุตสาหกรรม - ใยสังเคราะห์ และใยเทียม

เพจเจส

ส ปะเก็น ห้างหุ้นส่วนบจก.

คอสโมโพลี (ประเทศไทย) บจก.

ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ บจก.

ไทยไวด์ โคลธ บจก.

สยามอาณาจักร

เงินไทย ห้างหุ้นส่วนบจก.

ไทยกู๊ด โคโคนัท นัท บจก.

นิวเวิลด์ นันวูเว่น ห้างหุ้นส่วน

สายพานลำ�เลียง

เจ เอ็น ทรานสอส (ประเทศไทย)

ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.

นิวเวิลด์ โพลีเอสเตอร์ บจก.

ซัคเซสสุพรีม ห้างหุ้นส่วนบจก.

ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.

พีช อินดัสตรี บจก.

270-2 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2225-9145-7
Fax...................................0-2225-9147
1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel....................................0-2311-2110
Fax...................................0-2311-1805
119/20 หมู่ 6 ถ.คลองสอง
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2 ซอยอ่อนนุช 82 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2721-2952-3
Fax...................................0-2721-2785
567 หมู่ 6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2728-5400
Fax..........................................................69/21 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม
91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2813-7315-6
Fax...................................0-2811-1574

Tel.................................08-1375-7923
Fax...................................0-2987-5589

อุตสาหกรรมท่อยางไทย บจก.

132 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2315-2328-9
Fax...................................0-2315-1485

130 ซอย 14 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2748-9627
Fax...................................0-2748-9628

โรงงาน 1/1 กม 35 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2902-0867-8
Fax...................................0-2902-0869
169/9-10 ถ.ประดิพัทธิ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2279-9851
Fax...................................0-2279-9850
สนง ใหญ่ 20 อาคารบุปผจิต ถ.สาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
Tel................................0-2266-6596-8
Fax...................................0-2236-1748
30 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel....................................0-2235-4455
Fax..........................................................-

109/105-6 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2708-1492
Fax..........................................................1077 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2323-9341
Fax..........................................................777 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปู 99
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2323-1445
Fax...................................0-2323-9881
1404,1406 ซ.เทียนทะเล 26 แยก
6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150
Tel....................................0-2897-3405
Fax...................................0-2897-3407

เอช บี ฟูลเลอร์ (ประเทศไทย) บจก.

ซันแฟลค (ประเทศไทย) บจก.

ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.

แพดดิ้ง (ไทยแลนด์) บจก.

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก.

ซีเอ็นเอ็ม อินดัสตรี้ส์ บจก.

ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.

โพลีนิวเวอร์เอสเตอร์ บจก.

เอส-เทค วิชั่น บจก.

ซีเอสซี เคพอค อินเตอร์เทรด บจก. ไทยนันวูเว่น บจก.

เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

แอลเคที มัลติ เซอร์วิส บจก.

เดคอนแมท บจก.

ไทยโพลิเมอร์เท็กซ์ ไทล์ บจก.

มั่นยิ่ง บจก.

ไฮโดรพลัส บจก.

เทนเดอร์เนส บจก.

ไทยโพลีเอสเตอร์ บจก.

รุ่งโรจน์ โรงงานท่อ

615 อาคารจิตต์อุทัย ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2375-7442
Fax...................................0-2375-7443
1423-7 ซอยเจริญนคร 29
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2439-5422
Fax...................................0-2860-2857
101/38 ซอยพระยามนธาตุ 10
ถ.พระยามนธาตุ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2417-0493
Fax...................................0-2417-0892
84/15 หมู่ 5 หมู่บ้านเดอะลีฟวิ่ง ซ. 2
ถ.รังสิต-ติวานนท์ ต.บางพูน อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2567-6081
Fax...................................0-2567-3452
119/168 หมู่ 18 ซ.หมู่บ้านพัชราภรณ์
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2817-1171-2
Fax...................................0-2817-1173

1/30 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel....................................0-3533-0105
Fax...................................0-3522-6812
1/174 หมู่ 19 ซอยนพรัตน์ ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel................................0-2887-0101-5
Fax...................................0-2887-0106
629 หมู่ 5 ต.นครปฐม
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel.................................08-1981-3566
Fax..........................................................-

30/152-3 หมู่ 19 ซอยสวนหลวง
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2318-4033
Fax...................................0-2318-3296
3/32 หมู่ 3 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3485-2612
Fax...................................0-3485-2613

เทยิน (ประเทศไทย) บจก.

549 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3525-8278
Fax...................................0-3522-1390

ใยสังเคราะห์และใยเทียม
Synthetic fiber
ก รุ่งแจ้ง บจก.

41/4 หมู่ 2 ซอย 112
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2810-7704-5
Fax...................................0-2420-2531

คอสโมโพลี (ประเทศไทย) บจก.

92/10-5 นีโอเพลส ถ.พัฒนาการ
40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
Tel................................0-2722-7950-3
Fax...................................0-2722-7954

โรงงาน 112 ซอยวัดลาดปลาเค้า 71
ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel................................0-2522-1640-7
Fax...................................0-2522-1827
โรงงานอยุธยา 99 หมู่ 1 นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค ถ.เอเชีย ต.บ้าน
โพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel....................................0-3535-0027
Fax...................................0-3535-0039
61/6 ถ.วิริยาพร 14
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2464-4160
Fax...................................0-2464-4164
59 หมู่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย
ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2337-1267-75
Fax...................................0-2337-1222
470 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2416-0112-8
Fax...................................0-2892-1988

ไทยเรยอน บจก. (มหาชน)

888/160-1 มหาทุนพลาซ่า
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
Tel.............................0-2253-6745-54
Fax..........................................................-

โทเรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) บจก. ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ บจก.
ถ.สายเอเซีย ต.บ้านหว้า
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3535-0034
Fax..........................................................-

ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น บจก.

www.ThailandPocketPages.com

316/41-8 ซอย 22 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2260-8700-2
Fax..........................................................-

568 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-3263-5
Fax...................................0-2323-0722

ไทยวีนิล-เท็กซ์ ไทลส์ บจก.

499 ถ.ลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel................................0-2439-2826-9
Fax..........................................................-

378/1-2 หมู่ 2 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2463-0105
Fax...................................0-2463-6430
777 ซอยเสริมมิตร ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2323-1445
Fax..........................................................3354/5 อาคารมโนรมย์ ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2240-3041
Fax...................................0-2633-5755
470 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-1551
Fax..........................................................30 หมู่ 4 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel................................0-3426-7354-6
Fax..........................................................-

สตาร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง บจก.
163 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500

Tel................................0-2634-0147-9
Fax..........................................................-

อนามัยภัณฑ์ บจก.

71 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel................................0-2233-3495-8
Fax...................................0-2236-7767

อนามัยภัณฑ์ บจก.

โรงงาน 93/2 ซ.มิตรอุดม 1 ถ.สุขุมวิท
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2393-1608-9
Fax...................................0-2393-2374
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รถกระเช้าไฟฟ้า - รถเข็นอเนกประสงค์
อิน คัม โปรดัคท์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

606/154 หมู่ 2 ถ.ตำ�หรุ-บางพลี
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-5911-1464
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เอสแคป (ประเทศไทย) บจก.

ไฮเท็ค ลิงค์ บจก.

10/4 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160

1/128 หมู่ 8 หมู่บ้านกรีนพาร์คโฮม
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel................................0-2441-4470-1
Fax...................................0-2441-0955

Tel....................................0-2803-2122
Fax...................................0-2803-2123

เอสแคป (ประเทศไทย) บจก.

อินโดรามา เวนเจอร์ส บจก. (มหาชน) ไฮเท็ค ลิงค์ บจก.
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอย
สุขุมวิท 19 ถ.อโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2661-6661
Fax...................................0-2661-6664

อินวิสต้า (ประเทศไทย) บจก.

87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
Tel....................................0-2637-6000
Fax..........................................................316/42-3 ซอยสายน้ำ�ทิพย์ ถ.สุขุมวิท
22 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2259-7457
Fax..........................................................-

10/4 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160

1/128 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel....................................0-2441-0534
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2803-2122
Fax...................................0-2803-2123

เอสทูเอส ครีเอท แอนด์ เอ็นจิเนียริง่

ไฮเท็ค ลิงค์ บจก.

47/313 ซอย 40 ถ.นิมิตใหม่
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
Tel................................0-2993-3194-6
Fax...................................0-2993-3169

1/128 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel.................................08-6977-5457
Fax..........................................................-

อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน

รถกระเช้าไฟฟ้า
Gondola
กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ

เร้นท์ (ประเทศไทย) บจก.

อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน

กอนโดล่า แคลมเบอ บจก.

สยามนครพิงค์ เทรดดิ้ง

318/10-22 ซอยสายน้ำ�ทิพย์
ถ.สุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2259-0323
Fax..........................................................-

อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน

180 กม 34 หมู่ 7 ซ.โรงฟอกหนัง
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-5303-5
Fax...................................0-2323-9197

เอเชี่ยนพลาสติก บจก.

112/25-6 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์
76 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2464-1618-9
Fax..........................................................-

20/3 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด
ต.ศีรษะจรเข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2346-1203-4
Fax...................................0-2346-1204
189 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2707-0750
Fax...................................0-2707-0323

ขนส่งเครนสุทธิ

1033 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2394-5163
Fax...................................0-2758-2339

ดี เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

169 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

เอสเอสเอส ไอโปร อินดัสเตรียล

ยุธาภัคร์ บจก.
จำ�หน่าย-เช่า-ซ่อม ลิฟท์กระเช้า
Tel : 0-3300-2460
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน

920 กม 34 หมู่ 7 ซอยฟอกหนัง
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2323-9431
Fax..........................................................-

เพจเจส

106/10 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Tel....................................0-3882-0058
Fax...................................0-3882-0059

สนง ใหญ่ 153/3 อาคารโกลเด้น
แลนด์ ถ.ราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2652-1188
Fax...................................0-2652-1577
459/56-7 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
Tel................................0-5324-2014-5
Fax..........................................................-

เอี่ยมซุ่นหลี เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

98/5 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2394-3337
Fax...................................0-2384-1651

รถเข็นอเนกประสงค์
Multi-purpose Trolley
เทพส่งเสริม บจก.

แสนทรัพย์เอ็นจิเนียร์ หจก.

62 ถ.มหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500

69/9 หมู่ 5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
Tel....................................0-5636-7414
Fax..........................................................-

โสภณเครนขนส่ง 1994 บจก.

253/2 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Tel.............................0-2266-2906-10
Fax...................................0-2233-0879

บอมเบย์ พลาสติก ห้างหุ้นส่วน

366 ซอยอนุวงศ์ ถ.จักรวรรดิ์ แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel...............................0-2226-2750-2
Fax...................................0-2225-1671

Tel....................................0-3425-2259
Fax...................................0-3425-5576
เอเชีย อินสเปคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนต์ ยูเรก้า อินเตอร์เทรด บจก.
เอส ซี เบดดิ้ง โพรดักส์ บจก.
เคเอ็มซีซี บจก.
82/52-3 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน
99/14 หมู่ 5 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี
3/2 หมู่ 8 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงคำ�พร้อย
5 ซอยลาซาล 56 ถ.ศรีนครินทร์
ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ชลบุรี 20130
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-3836
Tel..................................09-1781-6322
Tel................................0-2987-8711-4
Tel....................................0-2745-8555
Fax...................................0-2908-4075
Fax..........................................................Fax...................................0-2987-8715
Fax...................................0-2745-8566
Tel....................................0-3845-2555
Fax...................................0-3845-2777

ฮอลโล่ ไฟเบอร์ (ประเทศไทย) บจก. ที เอ วาย อีควิปเม้นท์ (1988)
11 ซอย 36 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2428-6346
Fax...................................0-2874-4813

ฮั้วไทยเฮง ใยสังเคราะห์ บจก.

12/9-10 หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3488-3397-8
Fax...................................0-3488-3396

ฮิวแมน โปรเกรส บจก.

1/6 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล 3
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-0116
Fax..........................................................-
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97 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2908-3116-9
Fax..........................................................-

พรทรัพย์ทวีชัย คอนสตรัคชั่น

513/564 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel....................................0-2150-5724
Fax...................................0-2150-5725

ไฟว์บอนด์ บจก.

65 ถ.รามคำ�แหง แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2916-3600
Fax...................................0-2916-6366

เอพี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

29/10 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel..................................08-5277-3724
Fax..........................................................-

เอพี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

29/10 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-5277-3724
Fax..........................................................-

เอส บี สยาม บจก.

25 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2279-7433
Fax...................................0-2279-7434

เอ ที เอ็น โปรดักส์ & เซอร์วสิ บจก.

58/782 หมู่ 10 ถ.บางมด
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2041-3958
Fax...................................0-2047-8857

เอ็นเทคอุตสาหกรรม บจก.

477,475 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2896-7725
Fax...................................02-896-6230

เอส เอ็ม เค โปรดักส์ บจก.

260 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel................................0-2874-4756-9
Fax...................................0-2427-5940
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

รถจักรยานยนต์ - รถแทรกเตอร์

เพจเจส

รถจักรยานยนต์
Motorcycle
กลางตะวันยานยนต์ บจก.

269 ถ.ราชวิถี แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700

ช เฉลิม ประเวศ

130/9 ถ.อ่อนนุช 88/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2328-7860
Fax...................................0-2328-7861

ชัย สายไหม ร้าน

88/22-4 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220

Tel....................................0-2880-0065
Fax..........................................................-

กิจเกษมอะไหล่ ร้าน

613/40-42 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

Tel....................................0-2991-9313
Fax..........................................................-

ด๊อกเตอร์ ไบค์ กรุงเทพ บจก.

166, 168 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel....................................0-3621-2233
Fax..........................................................-

กิจรุ่งเรืองตากสิน (1993) บจก.
80 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel..........................................................Fax...................................0-2538-7638

ดำ�ริยนต์ 1998 ร้าน

247 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

Tel....................................0-2465-4038
Fax...................................0-2472-1222

กิจรุ่งเรืองธนบุรีพานิช บจก.

86,88,90 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

Tel....................................0-3622-1106
Fax..........................................................-

ดู คาทิสติก บจก.

842 ซอย 55 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel................................0-2381-8818-9
Fax...................................0-2381-8810

Tel....................................0-2890-5401
Fax..........................................................-

เกียรติชัยเทพารักษ์ ห้างหุ้นส่วน

164/15 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ กม 16
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2750-5227-8
Fax...................................0-2750-5229

คลีนิกยานยนต์ บจก.

16/29-32 หมู่ 1 ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2533-3279
Fax...................................0-2992-8233

เคทีเอ็ม ไทยแลนด์

2222 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เดอะการาจ อยากจะเที่ยว

296 ซ.รามอินทรา 46 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2949-5459
Fax..........................................................-

ตำ�หรุอะไหล่ยนต์ ร้าน

100/343 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิทสายเก่า
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2710-7409
Fax..........................................................-

359 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
(แจ้งวัฒนะ33) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2096-9898
Fax...................................0-2015-2445

เจเค มอเตอร์ ไซค์ หจก.

35/246 หมู่ 3 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

94 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

670/793 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700

พี วี มอเตอร์ บจก.

41/24-25 ถนนจอมทอง แขวง
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2878-1701-4
Fax...................................0-2878-1705

โอ ที พี จักรยานยนต์ บจก.

17 หมู่ 11 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2425-8673
Fax..........................................................-

พี อาร์ ห้วยโป่ง ร้าน

396 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150
Tel.................................08-9938-2945
Fax..........................................................-

พีเอ็มไซเคิล (2002) บจก.

222/58 หมู่ 1 ถนนหลวงแพ่ง แขวง
ทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2738-2006-8
Fax...................................0-2738-2113

มนต์ชัยเจริญยนต์ บจก.

44/111-2 หมู่ 4 ถนนวัดดอน-อมตะ
นคร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel................................0-3844-0414-5
Fax..........................................................-

มินิสกูตเตอร์ ไทย ร้าน

181/145 ถนนราชปรารภ แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10900
Tel.................................08-5378-5299
Fax..........................................................-

วิศวเซ็นเตอร์ กรุ๊ป บจก.

366-367 หมู่ 7 ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel................................0-3521-5690-1
Fax..........................................................-

รถแทรกเตอร์
Tractor
ก จักรกล แม่กลอง

8/4 หมู่ 10 ถ.พระราม 2
ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel.................................08-1859-4225
Fax...................................0-3477-3461

ก สุพรรณแทรคเตอร์ บจก.

16 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2726-9421-3
Fax...................................0-2726-9423

กิจทวีแทรกเตอร์ เอ็นจิเนียริง่ บจก.

165/15 ซอยฟูศักดิ์ ถ.เจริญเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2611-6969
Fax...................................0-2611-686

พรยนต์สวัสดิ์ ร้าน

54 ซอยจุฬาซอย 28 ถ.บรรทัดทอง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-0686
Fax..........................................................-

พัฒนารุ่งเรืองยนต์

ที เอ็ม อี อีเล็คทริค ห้างหุ้นส่วน

สหชัยจักรยานยนต์ ร้าน

พีเอส มอเตอร์ ร้าน

37 ซอย 38 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
Tel................................0-2171-7001-2
Fax..........................................................-

ทู พาร์ท เซ็นเตอร์ บจก.

62, 64 ซอยเทียนทะเล 16
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แสมดำ� บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel.................................08-0611-6115
Fax...................................0-2892-0480

101 หมู่ 1 ถนนริมทางรถไฟสาย
เก่า ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.............................0-2384-0849-50
Fax...................................0-2384-0848
48/7 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3832-4968
Fax..........................................................-

สุกัลยา มอเตอร์ ไซต์ ร้าน

222/84 หมู่ 3 ซอยบ้านกล้วยไทรน้อย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.พิมล
ราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-6259-3739
Fax..........................................................-

95/92-3 ซอยศูนย์อะไหล่หลักสี่
ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2521-2290
Fax...................................0-2973-2137
115 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-4178
Fax..........................................................-

ไพโรจน์ การช่าง

51 หมู่ 11 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-1665-2950
Fax..........................................................-

นครยานยนต์ ร้าน

แสงจันทร์จักรยานยนต์ หจก.

ภาวีกิจมหานคร บจก.

นพดลมอเตอร์ ไบค์ บจก.

อาร์มสกูตเตอร์ ร้าน

มหาจักรทรัค บจก.

100 ถนนเบญจรงค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4425-3578
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2328-7400
Fax...................................0-2726-7973

ช กิจเจริญอะไหล่ยนต์ ห้างหุน้ ส่วน

Tel................................0-3559-1718-9
Fax...................................0-3559-1719

550/1-3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
18000
Tel....................................0-3631-9083
Fax..........................................................-

ศรีเจริญชัย เมทัลโปรดักส์ บจก.

72/1 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2385-5107
Fax...................................0-2385-5439

Tel....................................0-3889-1672
Fax..........................................................-

จี แอล ดี มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วน

791 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี 72170

เอ็ม ซี ช็อป เฮลเมท เซ็นเตอร์

เตชะอะไหล่ ห้างหุ้นส่วนบจก.

Tel...........................................................Fax...................................0-2318-0100

เจนบรรเจิด บจก.

นิว ย ยานยนต์ 2005 บจก.

Tel....................................0-2424-5893
Fax..........................................................-
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41/22-3 หมู่ 4 ต.ท่าตำ�หนัก
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel....................................0-3423-1114
Fax..........................................................-

20/3-4 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2571-7586
Fax..........................................................199/18 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2468-0805
Fax..........................................................-

71 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-8102
Fax...................................0-2312-8329
95/2-4 ศูนย์อะไหล่หลักสี่
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2521-1271-2
Fax...................................0-2552-5321
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รถแทรกเตอร์
เกษตรอำ�พล

37/161 หมู่ 1 ซอย 98 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2373-5595
Fax..........................................................-

เค เค ไฮดรอลิกส์ บจก.

56/253-254 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................09-2415-9245
Fax..........................................................-

เจ - เทค ออโต้ พาร์ท บจก.

ศูนย์อะไหล่รังสิต 56/31-32 หมู่
6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2153-3030-1
Fax...................................0-2153-3032

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ดีอะไหล่แทรค ห้างหุ้นส่วนบจก.

56/33 ซอย 22 กรกฎาคม 4
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กทม. 10100
Tel....................................0-2221-0377
Fax...................................0-2226-3212

แดง บางบ่อรถเช่า ร้าน

94/718 หมู่ 2 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2708-3031
Fax..........................................................-

ต เทียนชัย ห้างหุ้นส่วนบจก.

1279/1075 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ท้าย
บ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2382-8872
Fax...................................0-2702-3893

เจ ซี เอส แทรคเตอร์ ห้างหุ้นส่วน เต็ง อินเตอร์เทรด บจก.
7/29 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2751-6931-3
Fax...................................0-2751-8360

242/10-11 แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel................................0-2533-5471-2
Fax..........................................................-

ธนากร แทรกเตอร์ แบคโฮ

เพจเจส

ยนต์ประทีปเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

303/12 หมู่ 1 ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

7/100 ซอย 34 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel....................................0-3485-0053
Fax..........................................................-

ธวัชชัยกลการ

Tel................................0-2513-9105-9
Fax...................................0-2513-5163

รถเครนให้เช่า รถเครนรับจ้างทัว่ ไป

44 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

45/10 หมู่ 4 ถ.ธัญบุรี ต.ลำ�ผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 10120

Tel.................................08-0067-3897
Fax..........................................................-

นวนครแทรคเตอร์ บจก.

Tel.................................09-8689-8836
Fax..........................................................-

วี บี เค โฟร์เอส ห้างหุ้นส่วนบจก.

31/7 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-0518
Fax...................................0-2529-0517

บางชัน แทรคเตอร์ บจก.

75/6 กม 15 ซอยรามอินทรา 88
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2517-7104-5
Fax...................................0-2918-5887

607 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-3203-4
Fax..........................................................-

เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) บจก.

159/20-22 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2551-1021
Fax...................................0-2552-2841

เจ ที เอ็ม พาร์ท

ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริง่ บจก.

บางนาเพาเวอร์ บจก.

ศิลารุ่งรัตน์ คอนสตรัคชั่น 2003

แจ้งพันธ์คอนสตรัคชัน่ ห้างหุน้ ส่วน

ท ทองไทย แทรคเตอร์ บจก.

บางพลีเทรดดิ้ง บจก.

ศูนย์รวมปั๊มไฮดรอลิกส์

56/285-6 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2153-3286
Fax...................................0-2153-3284
999/8 หมู่ 4 ซอยรามอินทรา 19
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2552-7939
Fax...................................0-2552-7940

ชัยมงคลอะไหล่ ห้างหุ้นส่วนบจก.

184 ซอยบ้านบาตร ถ.หลวง
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กทม. 10100
Tel................................0-2621-0050-1
Fax...................................0-2224-0649

ชุลีวิศวกรรม-การโยธา บจก.

42/13-5 หมู่ 8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
จ.กรุงเทพมหานคร 10150
Tel................................0-2897-4251-3
Fax..........................................................-

155/10-13 ถ.พระราม 6
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2216-4499
Fax............................0-2216-4477-81
144 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

Tel.................................09-5587-7888
Fax...................................0-2598-0601

ทรัพย์งิ้วราย บจก.

11/14 หมู่ 3 ต.งิ้วราย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.................................09-7274-5178
Fax..........................................................-

ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส บจก.

18 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2428-9555
Fax...................................0-2428-9798

333 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว-เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1440
Fax..........................................................57/21 หมู่ 12 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2182-1377-8
Fax...................................0-2182-1379

29/18 หมู่ 3 ถ.สายไหม
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2531-5531
Fax...................................0-2153-2033
56/253-254 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................09-2415-9245
Fax..........................................................-

แบริง่ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. สหภัณฑ์ บางกอกเทรดดิ้ง บจก.
25/9-10 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

310/27 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2613-9060-7
Fax...................................0-2215-1457

Tel....................................0-2752-0778
Fax...................................0-2752-0779

พี เอ็น เอส แอล คอนสตรัคชั่น

874 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
Tel.................................08-1459-2926
Fax...................................0-2942-0497

สหมณฑล บจก.

503-7 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2245-2372
Fax...................................0-2247-9382

โชคทวี แทรคเตอร์ ห้างหุน้ ส่วนบจก. ทวีศกั ดิแ์ ทรคเตอร์ ห้างหุน้ ส่วนบจก. พี แอนด์ พี โปรเฟสชั่นแนล บจก. สหสินอีควิปเม้นท์ บจก.
112 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tel....................................0-2593-3466
Fax...................................0-2581-6648

ซีลเซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

14/103-4 ถ.จรัสเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2613-9099
Fax...................................0-2215-5473

เซฟ เซเว่น ไนน์ (1994)

94/718 หมู่ 2 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2708-3031
Fax..........................................................-

ฐาปนา วิศวกรรม บจก.

4 ซอยรินลดา ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2731-7779
Fax...................................0-2704-4176

176

95/8-9 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2521-0828-9
Fax...................................0-2552-2901

แทรคอีควิปเมนท์ บจก.

49-52 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2214-4614
Fax...................................0-2215-5063

37/8 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม 31
ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel................................0-2708-7296-8
Fax...................................0-2708-7299

พีเอส เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.

9 กม 37.5 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-8100-1
Fax...................................0-2516-1838

แสงอรุณการช่าง

455 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2803-3455
Fax...................................0-2803-4600

9/1 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10120
Tel.................................08-1487-8727
Fax..........................................................-

ไทย-นิปปอน อีควิปเม้นท์ บจก.

ฟูจิอะไหล่ยนต์ บจก.

อี จี วาย ก่อสร้างและเครื่องจักร

ธนันโชคชัย บจก.

ภาคภูมิ สแปพาร์ต บจก.

เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล บจก.

222 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13180
Tel................................0-3521-9552-3
Fax...............................0-3521-9552-3
895 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 26/3
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2690-5698
Fax...................................0-2690-5699

55/23 หมู่ 5 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2925-5970
Fax...................................0-2925-5970
93/11 ถ.ศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2628-2595
Fax...................................0-2282-5601

167 หมู่ 5 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2541-6802
Fax...................................0-2541-6802
37/8 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม 31
ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel................................0-2708-7522-7
Fax...................................0-2708-7528
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

รถบรรทุก

เพจเจส

เอพีเอส โอโต้พาร์ท

1811/1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2362-2063
Fax...................................0-2362-2064

เอส วาย ซีล แทรคเตอร์ บจก.

71-3 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

ชลาดล ทรัค บจก.

56/305 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2153-3322-3
Fax...................................0-2153-3324

ซัน ไรส์ แมชีนเนอรี่ กรุ๊ป บจก.
46 ถ.นิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2416-2132
Fax...................................0-2895-0180

Tel....................................0-2713-9470
Fax..........................................................-

ซัน แอนด์ บรอน มอเตอร์คาร์ บจก.

376 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2748-6414-5
Fax...................................0-2748-6963

รถบรรทุก
Truck
กลวัต เอ็นจิเนียริ่ง & ซัพพลาย

40/1687-8 หมู่ 9 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-2704
Fax...................................0-2894-3775

กัณญาพงษ์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

285 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2720-4882-3
Fax...................................0-2722-9896

เก้า พงศ์กรณ์ มอเตอร์

84/60 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.................................08-1840-1148
Fax..........................................................-

คงสินยนต์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

978 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120

ซุ่นหลีมหาชัย (1991) บจก.

85/3 หมู่ 1 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.............................0-2895-5240-50
Fax..........................................................-

6/23 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถ.ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2248-3464
Fax..........................................................-

เคพีแซนด์สโตน บจก.

255 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

7/77 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2183-9071
Fax...................................0-2183-9071

ทวีชัยอะไหล่ (1999) บจก.

399/2-3 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-7449
Fax..........................................................-

ที เอส ที เทรลเลอร์ พาร์ท บจก.

100 ซ.ร่มเกล้า 38 แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.............................0-2737-9309-10
Fax...................................0-2737-9310

ไทยเทค กรุ๊ป 2013 บจก.

81/124 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel.................................08-9218-3159
Fax..........................................................-

ธนภร ทรานสปอร์ต

88/3 หมู่ 12 ถ.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-3425-5643-4
Fax..........................................................-

จงเจริญขนส่ง ห้างหุ้นส่วนบจก.

647/1 ซอยประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2683-7032
Fax..........................................................-

จั๊กก้า ออโตโมบิลส์ บจก.

1300/598 ซ.เทศบาล 8 ถ.นรราช
อุทศิ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3442-2154-5
Fax...................................0-3442-2156

ใจ้เส็งกลการ บจก.

431/20 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel................................0-2587-5786-7
Fax...................................0-2912-7968

85/1 หมู่ 2 ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-4033
Fax..........................................................-

Tel.................................08-4106-6294
Fax...................................0-2755-2017

นครชัยอาหลั่ยยนต์ ร้าน

130,132,134 ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-8454
Fax..........................................................-

นครหลวงอะไหล่ยนต์ ร้าน

230/3-4 หมู่ 1 ต.นครหลวง
อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260
Tel....................................0-3535-9117
Fax..........................................................-

น้ำ�ทิพย์อะไหล่ บจก.
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1052 ถ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel................................0-3425-8923-6
Fax...................................0-3425-4971

แม็ก พี อินดัสทรีย์ บจก.

74 หมู่ 1 ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel....................................0-3535-3030
Fax..........................................................-

ปทุมธานีตังคะกาญจน์ บจก.

รถเฮี๊ยบ หนึ่งบริการ

ประทินการช่าง อู่

รุ่งโรจน์ภัณฑ์อะไหล่

65 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2516-8905-9
Fax..........................................................199/1 หมู่ 9 ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-5081
Fax..........................................................-

พรยนต์สวัสดิ์ ร้าน

54 ซอยจุฬาซอย 28 ถ.บรรทัดทอง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-0686
Fax..........................................................-

ทรัคสิริมอเตอร์ส ห้างหุ้นส่วนบจก. พัฒนารุ่งเรืองยนต์

Tel....................................0-2294-1842
Fax...................................0-2295-3107

เค เอ็น โอ ออโต้พาร์ท บจก.

บูรณ์ชัย อู่

95/92-3 ซอยศูนย์อะไหล่หลักสี่
ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2521-2290
Fax...................................0-2973-2137

พีเอส มอเตอร์ ร้าน

115 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-4178
Fax..........................................................-

ไพโรจน์ การช่าง

51 หมู่ 11 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-1665-2950
Fax..........................................................-

ภาวีกิจมหานคร บจก.

71 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-8102
Fax...................................0-2312-8329

858/54 หมู่ 2 ถ.สำ�โรงเหนือ
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-9688-3165
Fax..........................................................63/49 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2249-3136
Fax...................................0-2240-0730

วิทยา ยนตการ บจก.

25/29 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2152-7264
Fax...................................0-2152-7266

ศิริเทรลเลอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
2/95 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2730-4982-3
Fax...................................0-2755-3220

สแกนทรัค (ประเทศไทย) บจก.

48/180 ซอย 104 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2373-1193
Fax...................................0-2716-3464

สหมิตร อินเตอร์ ทรัค (ประเทศไทย)

37/62 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
18230
Tel................................0-3639-0060-1
Fax...................................0-3639-0062

สัมฤทธิ์วงศ์ ขนส่ง บจก.

384 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-3245
Fax...................................0-3425-5100

มหาจักรทรัค บจก.

สามัญ ย่งเชียง 2009 ห้างหุ้นส่วน

มหาชัยอะไหล่ ห้างหุ้นส่วนบจก.

อยู่สุข บิ๊กคาร์ บจก.

95/2-4 ศูนย์อะไหล่หลักสี่
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2521-1271-2
Fax...................................0-2552-5321
408 ถ.มหาไชย แขวงสำ�ราญราษฎร์
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2221-2399
Fax...................................0-2225-5220

87/390-1 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2416-6881-2
Fax...................................0-2416-6884
8 ซอย 68 แยก 1 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2735-1849
Fax..........................................................-

มาร์ชเทค อินดัสเตรียล ห้างหุน้ ส่วน อะไหล่รถสิบล้อ เอส เจ ทรัค&พาร์ท
22/76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150

Tel................................0-2898-7993-4
Fax...................................0-2898-7995

มิตรแลนด์ทรานสปอร์ต บจก.

42/1 หมู่ 13 ถ.กท-กรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2736-1930-2
Fax...................................0-2736-1934

60/166 ซอยทวีวัฒนา 9
ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา
แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
Tel....................................0-2814-0669
Fax...................................0-2807-8368

อิทธิพรอิมปอร์ต บจก.

96,11-2,102-3 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2973-3560-3
Fax...................................0-2551-1457
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รถบรรทุก - รถฟอร์คลิฟท์
อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส บจก.

40/5 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2807-4851-8
Fax...................................0-2696-8212

อีซูซุแสงฟ้า บจก.

445/1-2 ถ.มหาไชย
แขวงสำ�ราญราษฎร์ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2621-1794
Fax...................................0-2621-1421

อู่ธวัชชัยการช่าง (1997) หจก.

805 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Tel....................................0-3424-3654
Fax...................................0-3421-7625

เค เวิธ แอนด์ ซัคเซส บจก.

18 ซอยแบนชะโด 5 แยก 2
ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2906-1853
Fax...................................0-2906-1018

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ท็อปริซไฮโวลท์ บจก.

98/253 หมู่บ้านหทัยราษฏร์
ถ.หทัยราษฎร์ 2 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2915-9810
Fax...................................0-2915-8369

จารวี โฟล์คลิฟท์ ห้างหุ้นส่วนบจก. ที อาร์ วาย แมชีเนอรี่ บจก.
6/553 หมู่ 5 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

107 ซอย 36 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Tel....................................0-2949-5729
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2950-3214
Fax...................................0-2950-3213

เจเนอรัล เทรด โฟล์คลิฟท์

29 กม 6 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2745-9957-8
Fax...................................0-2745-9956

เทพธนา ฟอร์คลิฟท์ บจก.

88/157 ซอย 150 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2728-1499
Fax..........................................................-

เพจเจส

พัชชาสิษฐ์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

2/22 หมู่ 1 ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel.................................08-1353-5948
Fax..........................................................-

มาเตฮัน สยาม แลมบ์ด้า บจก.
618/8 หมู่ 10 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Tel....................................0-3727-4215
Fax...................................0-3727-4216

มีเชาว์ออโต้พาร์ท บจก.

47/5 หมู่ 14 ต.บางวัว
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel....................................0-3853-8544
Fax...................................0-3853-8545

อู่สายชล

ชูไก บจก. (มหาชน)

นิชิยู เอเชีย (ประเทศไทย) บจก.

ยูนิตี้ เทรดดิ้ง บจก.

เอ็ม ดี อะไหล่ ร้าน

ซี อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง & เซอร์วิส

นิว กูด๊ เฮง (999) ห้างหุน้ ส่วนบจก.

ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) บจก.

60 ซอย 19 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2398-4634
Fax..........................................................181/2 ถ.ขวัญ แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2223-5021
Fax...................................0-2223-8479

42/62 กม 7 หมู่ 14 ซอยจรรยวรรธ 5
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2715-0000
Fax...................................0-2316-6574
90-90/5 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน-หนองแค
กม 95 ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
Tel....................................0-3637-9214
Fax...................................0-3637-9215

ฝ่ายบริการ 888/9-10 หมู่ 9 ซ.รุ่งเจริญ
ถ.เลียบคลองสุวรรณภูมิ ต.บางปลา
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2181-6723-7
Fax...................................0-2181-6728
316/2 หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ ซอยอัสสัมชัญ 23
ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2421-6265
Fax..........................................................-

106/1 ซอย 43 (เกษม) ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้�ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1806-4457
Fax..........................................................2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Tel....................................0-2793-9560
Fax...................................0-2523-9275

เอสเอ็น รวมจักรกล ห้างหุ้นส่วน

ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

แบตเตอรี่ เอเชีย (ประเทศไทย)

เยลโล่ ฟอร์คลิฟท์ บจก.

เอสเอ็มแอล เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

ซีเอ โฟล์คลิฟไทย บจก.

แบนด์วิดธ์ (ประเทศไทย) บจก.

วังจำ�ปา แมชชีน บจก.

55/9 หมู่ 7 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2707-0170-1
Fax..........................................................39/16 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel.............................0-2901-3849-59
Fax..........................................................-

586/93,95 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-8145-6
Fax..........................................................911 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2461-5598
Fax...................................0-2461-5597

แอล เอ็ม มอเตอร์ซพั พลาย (1991) โซลิด ฟอร์คลิฟท์ บจก.
29/85-6 ซอย 13 ถ.พระราม 6
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2613-6604
Fax...................................0-2215-5363

รถฟอร์คลิฟท์
Forklift
กรุงเทพฟอร์คลิฟท์ ห้างหุ้นส่วน

50/83 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-5245
Fax...................................0-2394-5672

98/51 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-2489
Fax..........................................................-

ดับเบิ้ลยูซีเอส เซอร์วิส บจก.

109/708 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2701-3741
Fax...................................0-2186-5350

99/235 หมู่ 4 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel.............................0-2496-5617-21
Fax...................................0-2496-5622
20/2 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-2058
Fax...................................0-2312-2251

13/7 ซอย 64/1 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2738-8811
Fax...................................0-2738-8812
40/7 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2987-0554
Fax...................................0-2987-0556

ปทุมวันแทรคเตอร์

วีอาร์ ออโตพาร์ท ร้าน

ปอร์เทอร์ แมททีเรียล แฮนดลิ้ง

เวิลด์ อิเล็คทริค ฟอคลิฟท์ บจก.

187/6-8 ซอยจุฬาซอย 28
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2214-1085
Fax..........................................................2257 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel................................0-2718-1991-3
Fax...................................0-2319-1844

ดี เอสฟอร์คลิฟท์ ห้างหุ้นส่วนบจก. พระประแดงโฟล์คลิฟท์ ออโต้ เซอร์วสิ
31/214 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

279/136 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 62
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2994-5998
Fax..........................................................-

Tel................................0-2818-2713-4
Fax...................................0-2818-0660

2/26 หมู่ 1 ซอย 25 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2427-1508
Fax...................................0-2870-0295
199/51 หมู่ 11  ซ.หมู่บ้านรัชธานี 2  
ถ.เทพารักษ์ กม 14 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-5546
Fax...................................0-2750-5418

ไวส์ เอนเตอร์ ไพรส์ บจก.

38/8 หมู่ 1 ถ.พระราม 2
ต.บางน้�ำ จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-2894-3371-4
Fax...................................0-2894-2406

เก้า เก้า ฟอร์คลิฟท์ บจก.

ดีเอเจ แทรคเตอร์ & ฟอร์คลิฟท์

พรีเซ็นเตอร์เซอร์วิส บจก.

สยามเพาเวอร์ลิฟท์ บจก.

โกมล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เดอะเครน เซอร์วิส บจก.

พรีเมียร์ ซัพพลาย & อีควิปเมนต์

สุวรรณ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วสิ

445/257 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2324-3850-1
Fax...................................0-2324-3852
2 ซ.หทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2050-1681-2
Fax..........................................................-
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115/12 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3532-9042
Fax...................................0-3532-9043
42/51 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2720-9933
Fax...................................0-2720-9915

139/7 หมู่บ้านปราถนาคันทรีโฮม
ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2904-7304
Fax...................................0-2904-6649
5/43 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2903-4947
Fax...................................0-2991-5691

70/3 หมู่ 15 ซอย 43 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2175-1938
Fax...................................0-2175-1945
1/1 หมู่ 11 ถ.พุทธสาคร
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-9056
Fax...................................0-3447-4125

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

รถยก รถเครน - รอก และเครน

เพจเจส

รถยก รถเครน
Lift truck
ก จักรกล แม่กลอง

8/4 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 ต.ขัน
แตก อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel.................................08-1859-4225
Fax...................................0-3477-3461

จีแคปปิตอล บจก.

161/1 เอสจีทาวเวอร์ ซ.มหาดเล็กหลวง 3
ถ.ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
Tel....................................0-2651-9995
Fax..........................................................-

เจริญยนต์ โช๊คอัพ

188/52,53 ซอยไปรษณีย์เก่า
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2183-7486
Fax..........................................................-

ขนส่งเครนสุทธิ

1033 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2394-5163
Fax...................................0-2758-2339

เครนสุทธิขนส่ง บจก.

1033 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2394-5163
Fax...................................0-2758-2339

โปรแมช (ประเทศไทย) บจก.
จำ�หน่ายรถยก รถเครน Zoom
Tel : 08-1592-4456
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 4

รถเฮี๊ยบ
Truck Loader Crane
กาญจนา ขนส่ง

69/2 หมู่ 8 ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.................................08-1420-1986
Fax...................................0-2976-6088

แก้วมณี มหาทรัพย์

43 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel....................................0-3835-0136
Fax...................................0-3835-0137

คำ�จันทร์ขนส่ง บจก.

5/3 หมู่ 8 ซอยจันทร์ทองเอี่ยม
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel....................................0-2922-8950
Fax..........................................................-

รถยกและรถลากจูง
Towing Tractor
ก สุขสวัสดิ์ รถยก 2007

97 ถ.พุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140

เครนสุทธิขนส่ง บจก.

1033 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-5163
Fax...................................0-2758-2339

Tel.................................08-5117-4400
Fax..........................................................-

โคราชรวมพัฒนา 2545 หจก.

846 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel....................................0-4437-1668
Fax...................................0-4437-1665

รถยนต์
Car
กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง บจก.
161 ถ.ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel....................................0-2651-8120
Fax...............................0-2254-6118-9

รอก และเครน
Hoist

คาร์ทรัส บจก.

เค การช่าง รอกไฟฟ้า บจก.

แคลายบริการ

เค เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เงินติดล้อ บจก.

เครนโรงงาน เอ็ม เอ็ม แมชชีนเนอรี่

68 ซอยลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2438-8532
Fax...................................0-2438-8533
29/31 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2588-3168
Fax..........................................................สาขาเหม่งจ๋าย 760 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2274-4559
Fax...................................0-2274-4560

88/9 หมู่ 7 ต.บางกระเจ้า
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3488-7082-3
Fax...................................0-3488-7084
6/1 หมู่ 3 ต.คลองจิก
อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3570-8864
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

3/3 หมู่ 7 ต.ศีรษะจรเข้ ใหญ่
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel.................................08-6017-6479
Fax..........................................................-
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รองเท้า - รี ไซเคิล

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ได-อิ อิเลคทริค ฮอยสท์ บจก.

1/4-5 ซ.ราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

รองเท้า
shoes

Tel....................................0-2410-4973
Fax..........................................................-

ไต้หวัน ฮ้อยซ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

9/74 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2184-6941-2
Fax...................................0-2184-6704

โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ บจก.

112 หมู่ 11 ถ.เอกชัย 8
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2893-8190-2
Fax...................................0-2893-8193

เซฟโซน บจก.

26/504 ซอย 62/1 ถ.พหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2994-9829
Fax...................................0-2994-7587
10 ถ.เสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2942-2455
Fax..........................................................-

ทีเอ็มวี อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.

ที วี ซี อินเตอร์เทรด บจก.

ธนาวาซีเคียวริตี้ซิสเต็ม บจก.

592/1 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-3118-9
Fax...................................0-2705-3022

5/2 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................06-2624-5578
Fax..........................................................-

โจ ช็อป แอนด์ พาเรนเต้

588 เจเจ มอลล์ ถ.กำ�แพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-9982-9680
Fax...................................0-2929-0785

ธนทรัพย์ เครนแอนด์เซอร์วสิ หจก. ชาลี รองเท้า
1400/47 หมู่ 7 หมู่บ้านภัทรนิเวศน์
ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2759-5529
Fax...................................0-2383-6852

บรรจงรอกไฟฟ้า บจก.

1/16 หมู่ 6 ถ.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3487-2174
Fax...................................0-3487-2174

พี เอส วี อินเตอร์เทค & ซัพพลาย

89/66 หมู่ 8 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.................................09-0565-2495
Fax..........................................................-

พีเอ ฮอยส์ท & เครน ห้างหุน้ ส่วนบจก.
627/8 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

Tel....................................0-2689-9962
Fax...................................0-2689-9963

3, 5 ถ.ปาะชาอุทิศ 61 แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.................................08-5111-1049
Fax..........................................................-

รักษาความปลอดภัย
และอุปกรณ์ติดตั้งประบบ
Security and installation
system

200/94 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน 84
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-9456-3716
Fax...................................0-2532-4662

มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ บจก.
36/19 หมู่ 1 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กทม. 10530

Tel....................................0-2956-9831
Fax...................................0-2956-9765

61/179 ซ.ราชศุภนิมติ ร 8/5 ต.บางเมือง
อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel..................................08-5244-1501
Fax...................................0-2383-1255
586 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2865-3447
Fax...................................0-2865-4286

ส. เจริญการช่าง
จำ�หน่าย-ติดตัง้ รางน้�ำ ฝน สแตนเลส
Tel : 08-1426-4398
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

152/56 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2573-0613
Fax...................................0-2573-0613

รีไซเคิล
Recycle

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส บจก. พงษ์เพชรการช่าง
9/105 หมู่ 6 ซอยนวมินทร์ 95
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240

36/8 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220

Tel....................................0-2733-5020
Fax...................................0-2733-4601

Tel..................................08-7250-2068
Fax..........................................................-

บางกอก เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น บจก.

61/158 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230

พงษ์เพชรการช่าง

36/8 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220

Tel................................0-2907-2330-1
Tel..................................08-7250-2068
Fax..........................................................Fax..........................................................รักษาความปลอดภัย จี เอส บจก. พงษ์เพชรการช่าง
36/8 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม
บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
กทม. 10220
Tel : 08-0105-5556
Tel..................................08-7250-2068
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax..........................................................-

วิคเตอร์ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย
Tel : 0-2743-4025-7
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ฟรีดอม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

21/85 หมู่ 8 ถ.คู้คลองสิบ
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel....................................0-2346-3024
Fax...................................0-2346-3198

เดชา รางน้ำ�

เดอะเบสท์ มัลติมเี ดีย โปรเฟสชัน่ แนล บุญช่วยการช่าง

ทรงศักดิร์ อกไฟฟ้า ห้างหุน้ ส่วนบจก. คลาส แอนด์ ซิลฟ์ (ประเทศไทย)
17 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 26
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2889-7536-7
Fax...................................0-2889-7537

เพจเจส

รางน้ำ�ฝน
Rain gutter

โชคชัย พานิช (หลักสี่)

99/156 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2574-0557
Fax...................................0-2573-8148
พี.พี.พี.รีไซเคิล บจก.
รับซือ้ เศษกระดาษ สมุด หนังสือเก่า
Tel : 0-2582-2646-7
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ไพโรจน์นิมิตรใหม่ บจก.

826 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวัน
ออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2019-6858
Fax...................................0-2019-6859

เอ็ม.ดี เจริญผลรอกไฟฟ้า บจก.
จำ�หน่าย-ติดตัง้ รอกสลิง รอกโซ่ไฟฟ้า
Tel : 0-2410-4973
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 179

เอเอ เมทเทิลสแคร็ป หจก.

เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.
จำ�หน่ายรอกสลิงไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า
Tel : 0-2708-0411-2
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 179

เอี่ยมเจริญ
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54/92 ซอยประชาอุทิศ 33 แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม 10140
Tel....................................0-2872-5484
Fax...................................0-2872-5485
49 ซอยรามคำ�แหง 65 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
Tel....................................0-2318-5442
Fax...................................0-2718-5776
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รีสอร์ท และสถานที่พักตากอากาศ - โรงแรม และภัตตาคาร

เพจเจส

รีสอร์ทและสถานที่พักตาก
อากาศ
Resort and Bungalow
7 เดย์ รีสอร์ท

61/1 หมู่ 5 ถ.นครนายก-นางรอง
ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000
Tel....................................0-3761-6152
Fax..........................................................-

ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้น

294 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000

สวนณภัทร พันธุ์ ไม้

69/1 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
26120
Tel....................................0-3733-3076
Fax..........................................................-

เอ็มที เซอร์วิส โซลูชั่น บจก.

38/145 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel.................................08-1618-0011
Fax..........................................................-

เอส พี การโยธา

63 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Tel.................................08-9005-2853
Fax...................................0-3738-5288

Tel.................................08-8397-0001
Fax..........................................................-

เดอะ ชิล รีสอร์ท แอท นครนายก

123 หมู่ 9 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000

โรงพยาบาลสัตว์
Pet Hospital

Tel..................................08-1847-4501
Fax..........................................................-

เดอะ ฟอเรส โฮม บูติค รีสอร์ท

414/1 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000

กรุงเทพ โรงพยาบาลสัตว์

3627/124 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

Tel....................................0-3738-5086
Fax..........................................................-

ต้นซุง รีสอร์ท

11 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000

Tel....................................0-2673-2884
Fax...................................0-2673-2885

171 หมู่ 1 ซอย 42 ถ.สาริกานางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000
Tel.................................08-9505-2102
Fax..........................................................-

นาหินลาด รีสอร์ท

286 หมู่ 5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
จ.นครนายก 26130

197/1 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2943-4252
Fax..........................................................-

ธัญญะคลองสิบ โรงพยาบาลสัตว์

40/4-5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2908-9917
Fax..........................................................-

101/1-2 ซ. 9/1 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ต้นหนึ่งครีเอชั่น บจก.

12/561 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

39/21 หมู่ 1 หมู่บ้านพรพิมาน
ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
Tel.................................08-7046-8208
Fax...................................0-2904-1566

74/10 ถ.พัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2319-2360
Fax...................................0-2719-4976

โรงพยาบาลสัตว์ มัยลาภ

15/15 ถ.รามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel....................................0-2943-5560
Fax...................................0-2943-5560

โรงพยาบาลสัตว์ เอแคร์

91 หมู่บ้านปาริชาต ซอยคุ้มเกล้า 11
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel................................0-2557-6608-9
Fax..........................................................-

บัตรพลาสติก บีทูเคบิซ

2 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 2-5
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2809-9927
Fax...................................0-2809-9930

ปะปา ปรินท์ติ้ง

35/11 ถ.นาสร้างข้างประปา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel.................................09-1726-2911
Fax..........................................................-

โรงแรม และภัคตาคาร
Hotel and restaurant

โรงพยาบาลสัตว์ ไดร์ฟ-อิน

2646-8 ซอย 128/2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2378-0318
Fax...................................0-2377-0311

โรงพิมพ์
Printing House
9119 เทคนิค พริ้นติ้ง ห้างหุ้นส่วน

40-42 ซอย 102/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................09-2456-6265
Fax...................................0-2809-2393

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดทองหล่อ
ร้านก๋วยเตีย๋ วเป็ด เกีย๊ วเป็ดน้�ำ
ชื่อดังย่าน ทองหล่อ
Tel : 0-2392-7320
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ปทุมธานี โรงพยาบาลสัตว์

แคตตาล็อกออนไลน์

เคเอสที บิสเนส เซ็นเตอร์ บจก.

ราชครู โรงพยาบาลสัตว์

ฑริกา บจก.

เดอะ รีสอร์ท - รีสอร์ท กรุงเทพ

40/24-8 หมู่บ้านธรารินทร์
ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพ ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2975-7277-8
Fax..........................................................142 ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel....................................0-2279-7202
Fax...................................0-2279-7203

โรงพยาบาล ศ เมืองเอก สัตว์

สาขาคลองสาม-ธัญบุรี 51, 51/1
ซอยรังสิต-นครนายก 67 ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2533-1718
Fax...................................0-2533-1492

Tel....................................0-2577-1968
Fax...................................0-2832-6459

โปรไท เจเนอรัล เซอร์วิส บจก.

โรงพยาบาลสัตว์ พัฒนาการ

คัลเลอร์ พอยท์ โรงพิมพ์

729/14 ซอย 101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2370-2738
Fax...................................0-2370-2739

Tel................................0-2415-3078-9
Fax...................................0-2453-2173

รื้อถอน และทุกตึก
Demolition and all
buildings

Tel....................................0-2291-5818
Fax...................................0-2291-5818

162/1 ซอยเอกชัย 45 แยก 10
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2417-2203-4
Fax...................................0-2417-2205

บึงทองหลาง โรงพยาบาลสัตว์

Tel.................................08-1914-0362
Fax..........................................................-

เออน่า รีสอร์ท

195 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10120

ธนากรกิจการพิมพ์ ป้ายราคา

คู้บอน โรงพยาบาลสัตว์

Tel....................................0-3732-8273
Fax...................................0-3732-8274

ธารน้ำ� รีสอร์ท

โรงพยาบาลสัตว์ ดีรักษ์

โรงพยาบาลสัตว์ ดอนเมือง
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2,4,6 ถ.ช่างอากาศอุทศิ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2929-5639
Fax...................................0-2929-5533

42,44 ซ.48(บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2171-9261-2
Fax...............................0-2171-9261-2
300 ซอยสุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
10260
Tel................................0-2332-8623-6
Fax...................................0-2331-2119
60 ซ.รามคำ�แหง 24/5 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2718-2860-1
Fax...................................0-2718-3337

ตวงทอง การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

3/51 หมู่ 3 ต.บางน้�ำ จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-1807-1593
Fax...................................0-3485-2498

ที เค เพรส ห้างหุ้นส่วนบจก.

121/52-3 หมู่ 11  ซอยบางปลา 2  
ถ.เทพารักษ์  ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ  10540
Tel................................0-2752-3145-7
Fax...................................0-2752-3148

12, 14, 16 ซอย 13 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2931-6942-4
Fax..........................................................99 ซอยร่มเกล้า 15 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2184-8201-2
Fax..........................................................-

เดอะไทด์รสี อร์ท บางแสน โรงแรม

222/9 ซ.มัยลาภ ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel................................0-2553-0711-5
Fax...................................0-2553-0720

ท๊อปโฮเต็ล แอนด์ สปาซัพพลาย
2013 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ เขตบางกะปิ
กทม. 10310

Tel....................................0-2716-6641
Fax...................................0-2319-1108
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ลวดสลิง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

ซีซเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
63/15 หมู่ 1 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ลวดสลิง
Wire Rope

Tel................................0-3444-1604-5
Fax...................................0-3444-1603

ก้วงโลหะกิจ หจก.

1642-4 ซอยภาณุรังษี ถ.ทรงวาด
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel................................0-2639-6690-1
Fax...................................0-2234-2848

เคซีบี ลิฟท์ติ้ง ออยล์ ทูล บจก.

70/63 หมู่ 6 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2987-8278-9
Fax...................................0-2987-9968

เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) บจก.

33/7 หมู่ 17 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2101-0323-4
Fax...................................0-2101-0726

เซฟตี้-ซอฟท์สลิง บจก.

408 ถ.วิสทุ ธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel................................0-2280-8296-8
Fax...................................0-2280-1055

ที ซี แอล เทรดดิ้ง หจก.

314 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2887-1291
Fax...................................0-2001-7698

เทคนิคอล ลิฟท์ออล บจก.
จำ�หน่ายสลิงอ่อน สลิงกลม สลิงแบน
Tel : 0-2968-1896-8
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เจเอ็นอาร์ โลจิสติกส์ & อีควิปเมนท์ ไทยหุ้มลวด หจก.
33/84 หมู่ 3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180

Tel.................................09-2993-9080
Fax...................................0-3818-1461

ซี พี เอ็น เทรดดิ้ง หจก.

59/147 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2925-5705-6
Fax...................................0-2983-3952
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60/40-41 ซ.เพชรเกษม 75 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2809-7426-7
Fax...................................0-2421-9654

เอชเอสที สตีล บจก.
นำ�เข้า-จำ�หน่าย ลวดสลิง รอก โซ่
Tel : 0-2235-5559
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ล้อรถยนต์ - ลูกกลิ้ง

เพจเจส

ล้อรถยนต์
Wheel
เจริญรวมยาง

55 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2818-8599
Fax...................................0-2462-6271

บางพลัดศูนย์ล้อ ร้าน

535 ซอย 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2435-2510
Fax...................................0-2885-3285

บุญยาง บจก.

51/14,51/46-49 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3879-6972
Fax...................................0-3826-0080

ปิยะกิจ ร้าน

9 หมู่ 10 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เวลล์ ควอลิตี้ บจก.

21/185 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2405-7778
Fax...................................0-2405-7798

ศรีสวุ รรณ คอนเวเยอร์เบลท์ &รับเบอร์
โรงงาน 70/1 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 64
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2462-7485
Fax...................................0-2463-1785

สายพานลำ�เลียง

119/20 หมู่ 6 ถ.คลองสอง ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2987-6233
Fax...................................0-2987-5589

เอ เจ เอนจิเนียริง บจก.

99 ถ.รามคำ�แหง 44 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel................................0-2732-3683-4
Fax...................................0-2732-3685

เอ็กซ์ เซล คอมโพเน้นท์ ซิสเท็ม
9/200 หมู่ 4 ถ.วัชรพล แขวงคลองถ.
เขตสายไหม กทม. 10220

Tel................................0-3827-6325-6
Fax...................................0-3879-8683

ลำ�เลียงวัสดุ
และอุปกรณ์อะไหล่
Conveyor belt and spare
parts

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วิส หจก.
ออกแบบ-สร้าง-ผลิต สายพาน
ลำ�เลียง คอนเวเยอร์่
Tel : 0-2757-0198-9
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 183

Tel....................................0-2563-6507
Fax...................................0-2563-6508

เอวีอี เซาท์อีส เอเซีย บจก.

68/4-5 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2963-9122
Fax...................................0-2963-9199

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

พิชิตศูนย์ล้อ หจก.

91 หมู่ 8 ถ.สายบายพาส ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3875-9574
Fax...................................0-3875-9574

www.ThailandPocketPages.com

บี เอส ซี เอลลิเวเตอร์ บจก.

17/13 หมู่ 9 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2951-8981-2
Fax...................................0-2951-8983

บูรพา เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส บจก.

ลิฟท์ขนของ
Material Lift
ชูไก บมจ.

42/62 กม 7 หมู่ 14 ซ.จรรยวรรธ 5
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2715-0000
Fax...................................0-2316-6574

เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

599/17 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2938-5811-3
Fax...................................0-2938-5801

ทรงศักดิ์รอกไฟฟ้า หจก.

17 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 26
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2889-7536-7
Fax...................................0-2889-7537

นพพล เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

27/14 หมู่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-1863-6810
Fax...................................0-3827-7565

ลิฟท์โดยสาร
Passenger Lift
กิตติ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

66/165-6 ถ.เอกชัย 80 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-0567
Fax...................................0-2415-4435

70/12 หมู่ 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

Tel....................................0-3807-3559
Fax...................................0-3807-3559

ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน

44, 46 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel................................0-2899-0052-4
Fax...................................0-2899-0738

ยูนิเคน กรุ๊ป บจก.

17 ซอย 64/3 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-1451-0052
Fax...................................0-2374-1519

ลิฟท์ ไทยเทค บจก.

49/1019 หมู่ 2 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2962-0422-4
Fax...................................0-2962-0421

ว เกียรติ แอนด์ ฟูจิ บจก.

844/10 ถ.พระราม6 แขวงถ.เพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel................................0-2613-6825-9
Fax...................................0-2215-1376

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.
ผลิต-ติดตั้ง-จำ�หน่าย ลิฟท์์ทุกชนิด
Tel : 0-2282-1502
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 9

ลูกกลิ้ง
Roller

ดิจิตอลลิฟท์ เซอร์วิส บจก.

กัปตันโพลียูรีเทนไลน์ส บจก.

ที ไอ ดี ไทยอินเตอร์ ลิฟท์ บจก.

ซีลโรลเลอร์ บจก.

ไทย อินโนเวชั่น ลิฟท์ บจก.

ไทยวีเทพารักษ์ บจก.

ไทยจี เอลลีเวเทอร์ บจก.

ไทยอินเตอร์สตีล โรลเลอร์&รับเบอร์

40 ซอย 101 ถ.เจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2688-0798
Fax...................................0-2688-0799
1647/14 ชุมชนสุนทรธรรม
ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2741-1947
Fax...................................0-2741-2145
801/319 หมู่ 8 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-5254
Fax...................................0-2992-5255
24 ซ.สุภาพงษ์1 แยก3 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2748-1695-8
Fax...................................0-2748-1699

46 ถ.ราษฎร์บูรณะ 26
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2871-4730
Fax...................................0-2871-3026
15/11 หมู่ 5 หมู่บ้านเวอริเดียน
ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Tel.................................08-6363-8560
Fax...................................0-2903-0080
964 หมู4่ ซ.เทพารักษ์ 18 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2380-6842-6
Fax...................................0-2394-1244
145/51 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-9720
Fax...................................0-3484-9721
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ลูกล้ออุตสาหกรรม - ศัลยแพทย์
ลูกล้ออุตสาหกรรม
Industrial castors
เค เอ็น รับเบอร์ ซัพพลาย หจก.

52 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2895-2324
Fax...................................0-2895-2324

แคสเตอร์ แอนด์ วิลล์ (ไทยแลนด์)
สำ�นักงานใหญ่ ถ.ลาดพร้าว 101
บางกะปิ กทม.

Tel................................0-2948-3096-7
Fax..........................................................-

จ สี่เจริญ อินดัสทรี บจก.

100/161 หมู่ 7 ถ.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1121
Fax...................................0-2751-1835

พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ทรีโอ แมส บจก.

เบสท์ สปีด เลเซอร์คัต บจก.

พีเอสมาเคอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ทีโอพี เรดิโอแอนด์คอมมิวนิเคชั่น

พัฒนชัย โปรดักท์ พ้อยท์ บจก.

โฟล ออโต้เมค บจก.

บลู ไทเกอร์ เรดิโอ &แซทเทิลไลท์

292/9 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2754-9967
Fax...................................0-2754-9967
111/10 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1235
Fax...................................0-2316-7751
4/634-5 ถ.สะแกงาม 7 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2897-1929
Fax...................................0-2897-1930

วาล์วและอุปกรณ์อะไหล่
Valves and spare parts

26 ซอยคู้บอน 40 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2943-4813
Fax...................................0-2943-2510

แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
Tel....................................0-2942-1433
Fax...................................0-2942-0904

322/84 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

Tel.............................0-2280-8431-42
Fax...............................0-2280-8033-5

1358/17 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม 1
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-0999
Fax...................................0-2394-4424
324 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2328-1786
Fax...................................0-2328-1711
27/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

สมิทธิ์ เทค บจก.

164/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพาน
ถม เขตพระนคร กทม. 10200

Tel................................0-2248-3713-5
Fax...............................0-2248-3716-7

Tel....................................0-2443-7344
Fax...................................0-2443-7331

บีดับเบิ้ลยู โมบาย บจก.

10 ซอยพระราม 2 65 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2840-1180-2
Fax...................................0-2840-1442

เปอโยสื่อสาร บจก.

35/243 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3365-0382
Fax..........................................................-

พับบลิค เรดิโอ โซลูชั่น หจก.

23/8 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel..................................08-1625-2414
Fax..........................................................-

อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) บจก.

94 ซ.ท่าข้าม 8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2848-1400
Fax...............................0-2848-1080-1

โลหะ
Metal

15/114 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 20
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0246
Fax...................................0-2451-1784

222/16 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กทม. 10170
Tel................................0-2449-0223-4
Fax...................................0-2449-0225

9 ซอยสะแกงาม 17 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2840-0222
Fax...............................0-2840-0036-7

เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

จีระนันท์ แมชชีน ทูลย์ หจก.

1532/22-5 ซอยธนูทัย ถ.กท-นนท์
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel................................0-2911-4761-5
Fax...................................0-2911-4760

วิสโก้ อัลลายแอนซ์ บจก.

6 หมู่ 11 ซอยราษฎร์บูรณะ 4
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2468-9708
Fax...................................0-2468-4598

23 ซอย 26 แยก 2-1 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-5097
Fax...................................0-2874-4458

เทอร์มอล แพลนเน็ต (ประเทศไทย)
จำ�หน่ายวาล์ว อัลฟ่า ลาวาล
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Tel : 0-2934-4680
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เอ็น พี วี อีควิปเม้นท์ หจก.

464,466 ซ.กรุงธนบุรี 4 แขวงบางลำ�ภูลา่ ง
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel................................0-2438-1634-7
Fax...................................0-2438-2463

ไทยเฟิง บจก.

10/8 หมู่ 5 ซอยวัดเทียนดัด
ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน นครปฐม 73110
Tel................................0-2429-7120-5
Fax...................................0-2429-7126

ศัลยแพทย์
Surgeon
คมวิชช์ศัลยกรรมตกแต่ง

77/18-19 ถ.บรมราชชนนี 17 แขวง
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
Tel....................................0-2884-5500
Fax..........................................................-

คลองจั่นเวชการ บจก.

185/32 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กทม. 10240

วิทยุสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์
Radio communication

Tel................................0-2733-2672-3
Fax...................................0-2378-1385

ชัยเจริญ ซัมมิต อินเตอร์พาร์ท

บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์

คอนแทค คาลลิเบรชั่น บจก.

ชมพูดัง บิวตี้ แอนด์ แคร์

ชัยพลปั๊มโลหะ บจก.

โปร ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เค ดี เทค แอนด์ เรดิโอ บจก

ชาลีคลีนิค

เคนโป (ประเทศไทย) บจก.

ชิตพงษ์การแพทย์ คลินิก

79/134 หมู่ 19 ซอยรัตนะโชค 12
ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2752-5670-1
Fax...................................0-2752-5672
19/53 หมู่ 5 ถ.สวนหลวง
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-0808-8334
Fax..........................................................-

ซี วี อาร์ ซัพพลายเออร์ บจก.

128/943 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2315-5069
Fax...................................0-2706-3123
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เพจเจส

ทรัพย์ ไทยสแตนเลส บจก.

จรัสณัช รุ่งเรือง บจก.

เคพี ฟอร์มมิ่ง บจก.

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

14,16,18 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2747-3560-2
Fax...................................0-2747-1828
25/290 หมู่ 10 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.............................0-2533-1269-70
Fax...................................0-2533-1241

พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

19/1 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3444-0420-5
Fax...................................0-3444-0424

309/4 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2954-1550
Fax...................................0-2954-1344
64/58 หมู่ 6 ซอยสยามคันทรี่คลับ
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3367-2092
Fax...................................0-3367-2092
27/394 หมู่ 19 ซอยสวนหลวง
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2717-8394-7
Fax...................................0-2717-8398

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 61 พาราไดซ์ พาร์ค
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2787-2251
Fax..........................................................80/21 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel.................................08-1595-2997
Fax...................................0-2277-7221
310/68 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel....................................0-2566-3149
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สติกเกอร์ - สถาปัตย์ ผู้ทำ�โมเดล

เพจเจส

ณรงค์การแพทย์ ศูนย์เลเซอร์

420 สุโขทัยแมนชัน่ แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กทม. 10300

พีพี สติกเกอร์ แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิง่ เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
3490/2-3 ถ.ลาดพร้าว 140
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2378-1374
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2241-4523
Fax...................................0-2243-7549

ดีมอร์ คลินิกเวชกรรม บจก.

148/6-7 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900

อินเด็กซ์พริ้นติ้ง หจก.

228/98 ถนนรามคำ�แหง 194
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

Tel....................................0-2938-4007
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2919-4219
Fax...................................0-2543-8804

เดอมาสเตอร์ สถาบันความงาม

30/7 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

สตูดิโอถ่ายภาพ
Photo Studio
ต้นกล้า เวดดิ้ง

255-257 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel.................................08-9717-2337
Fax.........................................................-

Tel....................................0-2279-3491
Fax...................................0-2615-0400

บีบี ยู คลินิค

สาขาวัชรพล 19/119 ซอย 2
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10230
Tel....................................0-2347-0697
Fax...................................0-2347-0698

ต้นรัก วิวาห์

2/10 ถ.เทศบาล 14 ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel.................................08-9717-2337
Fax..........................................................-

บุญรัตน์คลินิก การแพทย์

สแตนเลส
Stainless

Tel....................................0-2281-2580
Fax...................................0-2280-7410
422-426/1 ซอยอินทามระ 20
ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
Tel....................................0-2690-8000
Fax..........................................................-

ประตูน้ำ�โพลีคลีนิค

425/4 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400

เคพี สเตนเลสเวิร์ค บจก.

1/15 หมู่ 8 ถ.เลียบคลอง 8
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2019-6781
Fax...................................0-2019-6782

จงฉี (ประเทศไทย) บจก.

11/17 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3440-6797-8
Fax...................................0-3440-6799

Tel....................................0-2252-0633
Fax..........................................................-

พอดู คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

234 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2559-0555
Fax..........................................................-

สติกเกอร์
Sticker
ซีซัน กรุ๊ป บจก.

17, 19 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 13
ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2717-8223-6
Fax...................................0-2717-8227

แดนไพรโปสเตอร์

74/2,74/4,74/5 หมู่ 8 ถ.ประตูน�ำ้
พระอินทร์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel....................................0-3536-1371
Fax...................................0-3521-9186

นรินทร์ การช่าง

82/9 ซอยฉลองกรุง 20 แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-1988-1605
Fax..........................................................111/10 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2751-1235
Fax...................................0-2316-7751

ฝาถัง พีเค พัฒนาเครื่องกล หจก.

49/8 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3488-5657
Fax..........................................................-

14/55 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ 8 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม 10250
Tel................................0-2748-1490-7
Fax..........................................................-

สตูดิโอ คิวบ์ บจก.

38/15 อาคารอโศกเพลส ซอย 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2664-2540-2
Fax...................................0-2664-2840

เอ็น แอนด์ ดี แคนวาส ภูเก็ต

57 หมู่ 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110
Tel..................................08-4625-9572
Fax..........................................................-

สถาปัตย์ ผู้ทำ�โมเดล
Architecture, Model

ฝาถัง พีเค พัฒนาเครื่องกล หจก.

37/36-7 ถ.อุทัยบางปะอิน ต.คุ้งลาน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel...........................................................Fax..........................................................-

เพชรเกษมหลังคา

151 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กทม. 10200

แบงก์คอกศัลยกรรมตกแต่ง

Tel....................................0-2415-4466
Fax...................................0-2415-6685

เบสท์ สปีด เลเซอร์คัต บจก.

342 ซอยเอกมัย ถ.สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2714-4471
Fax.........................................................-

ที เอ็น ซี ศัลยกรรมความงาม

1/29-42 ถ.บางบอน 2 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป บจก.

ชลบุรีศรีเจริญโลหะ บจก.

39/39,39/40 หมู่ 4 ถ.บายพาส
ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3821-5789
Fax...............................0-3821-5775-6

100/16 หมู่ 2 ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
Tel.................................08-2488-4532
Fax..........................................................-

ยนธนวัฒน์สินเพิ่มพูน หจก.
4/10 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel....................................0-2994-5569
Fax...................................0-2994-5569

ศรีราชพฤกษ์ บจก.
นำ�เข้า-จำ�หน่าย สแตนเลสเกรดพิเศษ
Tel : 0-2294-6339
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 215

สถาปนิกและเครื่องมือ
Architects and tools

ช่างสยาม การช่าง บจก.

คอมโพซิชั่น เอ บจก.

โซเฟีย ซัพพลาย (สาขา 1) บจก.

เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์

5 ซอยพระรามที่ 2 54 แยก 4-2-1
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
จ.กรุงเทพมหานคร 10150
Tel.................................08-6099-9663
Fax...................................0-2451-0680
88 หมู่ 3 ถ.โรจนะ-สามเรือน
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel....................................0-3522-7222
Fax...................................0-3522-7277

ที พี ทรัพย์เจริญ หจก.

www.ThailandPocketPages.com

94/2 หมู่ 4 ถ.พระราม 2
ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-5001
Fax...............................0-3442-5004-6

172/20 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20 ถนน
สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2711-3488
Fax...................................0-2711-3489
23/126-33 อาคารสรชัย ซอย 63
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม 10110
Tel....................................0-2392-9944
Fax...................................0-2714-1199

คอนทัวร์

865 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม 10250
Tel....................................0-2319-3240
Fax...................................0-2319-3241

กากล้า สตูดิโอ

6/4 หมู่ 4 ซอยนาคนิวาส 43 ถนน
นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม 10230
Tel....................................0-2539-4410
Fax...................................0-2539-8186

กูรู โมเดล

66/462 หมู่ 5 ถนนปทุม-สามโคก
ตำ�บลบางเตย อำ�เภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160
Tel....................................0-2979-1074
Fax..........................................................ซี.พี.โมเดล แอนด์ ซายน์ บจก.
รับทำ�โมเดล โมเดลสถาปัตย์ทุกชนิด
Tel : 0-2728-2695
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เอ็ม โมเดล หุ่นจำ�ลอง

36/29 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
Tel....................................0-2580-2420
Fax...................................0-2580-0853

เอส ดับเบิ้ลยู ซี เอ็น ซี

55/258 ซอย 154 ถนนรามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม
10240
Tel..................................08-2953-1746
Fax..........................................................-
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สปริง - สปา
สปริง
Spring

เกียรติเจริญการสปริง

50/41 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขต
จอมทอง กทม. 10150
Tel.............................0-2476-7639-40
Fax..........................................................-

คาวากูชิสปริง (ไทยแลนด์) บจก.

362/7 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2705-9950
Fax...................................0-2705-9951

เคเจเอส แอนด์ ที บจก.

7/9 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-4393-5
Fax...................................0-3485-4396

เคฮินเมททัล (ประเทศไทย) บจก.

55/36 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2909-3100
Fax...................................0-2909-0549

เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ บจก.

104/26,27,30 หมู่ 12 ถ.ธนสิทธิ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.............................0-2174-6286-91
Fax...............................0-2174-6294-5

เจริญทรัพย์อุดมสปริง หจก.

14-14/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.................................08-0999-4498
Fax...................................0-2426-0567

เจริญศักดิ์ โลหะ ไทยสปริง บจก.

17/672 ซอยหัวกระบือ ถ.ท่าข้าม
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2897-3130
Fax...................................0-2897-4004

เจเอสวี สปริง บจก.

3088 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2749-8590
Fax...................................0-2749-8141

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ชลบุรีสปริง หจก.

41/9 หมู่ 1 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จังหวัชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-7834
Fax...................................0-3827-7834

ดี เอส เอส สปริง บจก.

40/363 ถ.เอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-1955
Fax...................................0-2417-0780

ไดนามิค สปริง บจก.

36/3 ตรอกบ้านดอกไม้
ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2621-0909
Fax..........................................................-

ถาวรสปริงเวิรคส์ (1988) บจก.

135 ซอย 25 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2427-2090
Fax...................................0-2427-2898

ทวีชัยสปริง

26/622 ซอย 69/1 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2899-4746
Fax...................................0-2416-4053

ทองอนันต์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

46/8 หมู่ 18 ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-9112-0479
Fax...................................0-2754-5414

ที วี ดับบลิว ไวร์ บจก.

8 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2805-1981
Fax...................................0-2455-7276

ไทยแอ๊คทีฟ เอนจิเนียริ่ง บจก.

3/173 ซอยปราโมทย์ ถ.ศรีนครินทร์
46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel....................................0-2138-3801
Fax..........................................................-

บิ๊กสปริง

430 ซอย 1 ถ.มาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel.................................08-7561-4435
Fax..........................................................-

เบสท์ สปริงส์ บจก.

141/81 ซอย 27 แยก 27
ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2949-6405
Fax..........................................................-

ประยูรสปริง

40/363 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
Tel....................................0-2451-1955
Fax...................................0-2417-0780

ประสิทธิ์การสปริง

98,100 หมู่ 2 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2892-5559
Fax...................................0-2892-5454

Tel.................................08-1113-6214
Fax...................................0-2871-5687

พระราม 2 สปริง

217 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-0644
Fax..........................................................-

พรีซชิ น่ั สปริงส์ (ประเทศไทย) บจก.

64/94 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel....................................0-3895-5932
Fax...................................0-3895-5934

52/18 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel....................................0-7652-4636
Fax...................................0-7652-4637

พี อี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วสิ บจก.
34/41 หมู่ 4 ซอยทุ่งมังกร 10
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม 10170

Tel................................0-2884-1092-3
Fax...................................0-2884-1213

พูลส์ วินโดวส์ บจก.

131/51 หมู่ 5 ถ.ประชาสามัคคี
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7652-6066
Fax...................................0-7652-6067

โมชั่น กรุ๊ป บจก.

15 ซอยเอกชัย 48 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2898-0327
Fax...................................0-2416-1282
25/8 หมู่ 12 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2152-7244-5
Fax...................................0-2152-7248

รุ่งเรืองไพศาล ฟาสเท็นเนอร์

68/1479 หมู่ 16 ถ.อยู่วิทยา
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel...........................................................Fax...................................0-2405-9061

ลิ้มเฮง เทพารักษ์ (1999) หจก.

1506/605 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-1522
Fax...................................0-2710-4682

สยามแองเคอร์ ฟาสเทนเนอร์ อินดัสทรี
204-206 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110

สปา
Spa

Tel................................0-2713-6606-8
Fax...................................0-2258-5739

เค สวิมมิง่ พูล

สาย 4 สกรูน๊อต ร้าน

200 ถ.ปลายบาง ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel..................................08-1304-1242
Fax..........................................................-

เจ ดี พูลส์ กรุป๊

2192 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel..................................09-5902-6555
Fax...................................0-2319-2529

90/177 หมู่ 10 ถ.พุทธมลฑล
สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-1666-1205
Fax...................................0-2813-1573

สินประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

1596/273-4 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-1913
Fax...................................0-2757-6431

ซีสปา ดีไซน์ แอนด์ สวิมมิง่ พูล

สินรุ่งเรือง ซัพพลาย หจก.

ถลาง สวิมมิง่ พูลส์ เซอร์วสิ หจก.

เอส เจ สกรูไทย บจก.

382 หมู่ 3 ต.มะเริง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel..................................08-2871-4881
Fax..........................................................310/155 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110
Tel....................................0-7631-1204
Fax...................................0-7631-1204
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ทีดบั บลิว พูลส์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่

มากุสุ บจก.

50/138 ถ.ประชาอุทิศ 72
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

นำ�สินสปริง บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย สปริงทุกชนิด
Tel : 0-2585-0198
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เทพารักษ์ สปริง

เพจเจส

190/9 หมู่ 8 ถ.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2406-0780
Fax...............................0-2406-0781-2
1347 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2880-3636-8
Fax...................................0-2424-8110

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สปา - สระว่ายน้ำ� และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

กร รีแลกซ์ สปา

415 ซอย 24 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2211-7824
Fax..........................................................-

กรรณิการ์ บิวตี้ มัซซาจ ร้าน

เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ถ.ราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2613-1727
Fax..........................................................-

กลิ่นราชพฤกษ์ นวด แอนด์ สปา
55/63 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นาวาเฮลท์ สปา

303/4-5 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3801-8646
Fax..........................................................-

นีรา สปา ยะ

5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel....................................0-2247-3031
Fax..........................................................-

เขมิกา มาสสาจ แอนด์ สปา

2539 บิ๊กซีลาดพร้าว ซอย 81
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2934-9991
Fax..........................................................-

8/9 หมู่ 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-5489-9808
Fax..........................................................-

บรอนซ์ เดย์ สปา ร้าน

ลานนาคำ� สปา

ดาด้าเซอร์วิสพูล หจก.

บ้านชมนาดสปา สาขาตลาดวงศกร

เวลล์ ฟิต สปา แอนด์ บิวตี้

บอสโก ไบโอเคมิคอลส์ บจก.

สปา แลนด์ ร้าน

พูล โปรแอนด์แล็บ บจก.

Tel....................................0-5422-6642
Fax..........................................................ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2787-2280
Fax..........................................................48/176 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220

Tel....................................0-2991-7756
Fax..........................................................-

บ้านเรือนไทย แอนด์ สปาบิวตี้
9/38 หมู่ 13 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel.................................08-5234-6715
Fax..........................................................-

88/4 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50100
Tel....................................0-5327-4377
Fax..........................................................181/1-2 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
Tel....................................0-3861-9719
Fax...................................0-3861-9720
2027/118 ซอย 74 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel................................0-2688-3622-3
Fax..........................................................-

แบบไทย ร้าน

อริสรานวดแผนไทย ร้าน

จันทรา สปา

พริตตี้รีแลกซ์ ร้าน

ฮิล เดอะเวิลด์ หจก.

1/97 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

189 หมู่ 8 ถ.พัทลุง-หาดใหญ่
ต.ท่ามิหรำ� อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000
Tel................................0-7461-0986-8
Fax..........................................................16 ซอยสันติสุข ถ.สุทธิสาร
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel.................................08-6053-1000
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3878-4553
Fax..........................................................-

ชบาฉาย สปา

335/10 ถ.สนามบินน้�ำ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

258 อาคารพรทวีวฒ
ั น์ ซอย 73/1
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2809-8015
Fax..........................................................-

840 ซอยปานทิพย์ 1 ถ.วงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel................................0-2910-9081-2
Fax..........................................................-

เฟสแอนด์บอดี้ ร้าน

271/27 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-7710
Fax..........................................................-

ไทย สปา แอนด์ เนเชอรัล บจก.

ภูฐารา เฮลท์ แอนด์ สปา

ธนะนารา บจก.

รีเฟรช แอท สปา มาสซาส

20/5 หมู่ 6 ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel.............................0-2892-0525-34
Fax...................................0-2892-0585
2074 อาคารรามาดาพลาซ่าแม่น�ำ ้ ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพ ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2289-9099
Fax...................................0-2289-9090

ธันวาลีสปา

341 หมู่ 10 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4435-2712
Fax...................................0-4435-1930

125/1 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
Tel................................0-5371-9355-6
Fax..........................................................255/23 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel....................................0-5320-4533
Fax..........................................................-

พาสชั่น พลัส บจก.

Tel....................................0-2967-1899
Fax..........................................................-

เดอะเบสท์ เพอร์เฟ็ก มาสซาส

2192 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel.................................09-5902-6555
Fax...................................0-2319-2529

เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต บจก.

35/55 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
Tel....................................0-2889-0984
Fax..........................................................-

คัพป้า แอนด์ สปา

90/547 หมู่ 4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-6666-3688
Fax..........................................................-

เจ ดี พูลส์ กรุ๊ป

เรือนไทยสปา แอนด์ รีสอร์ท

269 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง
อ.เมืองลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง 50200

Tel....................................0-2196-8272
Fax..........................................................-

กีโน่ สปา

รุ้งรดา เนเชอรัล สปา

16/2 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2691-7050
Fax...................................0-2274-7500
15/1 กม 8 ถ.รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
Tel.................................08-1248-0513
Fax..........................................................1346 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel.............................0-2138-6132-55
Fax..........................................................2184-2186 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2319-9637
Fax...................................0-2319-2529
พูลแอนด์การ์เด้นเซอร์วิส บจก.
จำ�หน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้�ำ
Tel : 08-2488-5560
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

เพอร์ซูท เซอร์วิส หจก.

49/258 ถ.หทัยราษฎร์ 37
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel....................................0-2915-9612
Fax...................................0-2915-9612

มิสเตอร์ พูล บจก.

สระว่ายน้ำ� และวัสดุอุปกรณ์
Swimming pool and supplies
การช่างสุขาภิบาล หจก.

916/1-2 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2513-2461
Fax...................................0-2513-2452

408 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2276-2999
Fax..........................................................-

โมชั่น กรุ๊ป บจก.

15 ซอยเอกชัย 48 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2898-0327
Fax...................................0-2416-1282

56 สโมสรหมู่บ้านเพชรอนันต์
ถ.ลำ�ลูกกาคลอง 4 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2199-1239
Fax..........................................................51/159-1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2259-7235-7
Fax..........................................................-

รีเล็กซ์ สปา

www.ThailandPocketPages.com

1347 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2532-3808
Fax..........................................................-
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สลักภัณฑ์ - สังกะสี
วี พูล ชอป บจก.

43 ซอยลาดปลาเค้า 36 แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel................................0-2940-3046-7
Fax...................................0-2940-3048

ส นภา (ประเทศไทย) บจก.

142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2653-0438-9
Fax...................................0-2653-3706

สระว่ายน้ำ� บจก.

897 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 28
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2691-3467
Fax..........................................................-

เค สวิมมิง่ พูล

200 ถ.ปลายบาง ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel..................................08-1304-1242
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
สวัสดี พูลส์ เซอร์วิส หจก.

1/322 หมู่ 8 ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
Tel.................................08-1894-2365
Fax..........................................................-

เอพีเค เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส
61/8 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83130

Tel...........................................................Fax..........................................................-

Tel..................................09-5902-6555
Fax...................................0-2319-2529

ซีสปา ดีไซน์ แอนด์ สวิมมิง่ พูล

382 หมู่ 3 ต.มะเริง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel..................................08-2871-4881
Fax..........................................................-

ถลาง สวิมมิง่ พูลส์ เซอร์วสิ หจก.

310/155 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110
Tel....................................0-7631-1204
Fax...................................0-7631-1204

แอบปอน บจก.

108/18 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

360 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel....................................0-3440-6456
Fax...................................0-3444-0367

ไทยสินเมทัล อินดัสตรี บจก.

51/2 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม 36
ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel.............................0-2316-6245-51
Fax...................................0-2316-6252

Tel....................................0-2688-9888
Fax...................................0-2622-8160

แอล เอส ที ซัพพลาย บจก.

3753 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2712-1112-9
Fax...............................0-2712-3626-7

เอ็ม ที พูล รับสร้างสระว่ายน้�ำ หจก. ธนากูล สกรู & พาร์ท เซ็นเตอร์
97 หมู่ 6 ต.ไชยสถาน อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140

Tel..................................08-9435-3229
Fax..........................................................-

เอ็มเอส พูล

81/52 หมู่ 7 ถ.ไสยวน ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Tel..................................08-0880-0282
Fax..........................................................-

เจ ดี พูลส์ กรุป๊

2192 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ไทยกังสกรู บจก.

สลักภัณฑ์
Fastener
กรุงเทพสกรูไทย (1999) บจก.

309-17 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2468-0408
Fax...................................0-2460-0879

เค แอล สลักภัณฑ์ บจก.

316 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2892-2310-9
Fax...............................0-2892-2321-2

เพจเจส

411/3 หมู่ 2 ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3570-9854
Fax...................................0-3570-9853

สังกะสี
Zinc

พีเอส เมทัล อินดัสทรี บจก.

2010 โกลบอล ซอร์สเซส บจก.

มากุสุ บจก.

กรุงเทพผลิตเหล็ก บมจ.

รุ่งเรืองไพศาล ฟาสเท็นเนอร์

เขี่ยนฮิน ร้าน

229/115 กม 20 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2706-4160
Fax...................................0-2706-4161
25/8 หมู่ 12 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2152-7244-5
Fax...................................0-2152-7248
68/1479 หมู่ 16 ถ.อยู่วิทยา
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel...........................................................Fax...................................0-2405-9061

ลิ้มเฮง เทพารักษ์ (1999) หจก.

1506/605 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-1522
Fax...................................0-2710-4682

49 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
Tel................................0-2540-7101-2
Fax...................................0-2517-7520
27 ซอยกลับเจริญ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2394-0251-5
Fax..........................................................322/6 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
Tel....................................0-7562-3291
Fax...................................0-7562-2434

คมสันต์การช่าง หจก.

56/19 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2580-5451
Fax..........................................................-

ทีดบั บลิว พูลส์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย หจก. สยามแองเคอร์ ฟาสเทนเนอร์ อินดัสทรี คิมเจริญ ร้าน
52/18 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3  ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 12 แยก 6
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

204-206 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110

14/30-2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel....................................0-7652-4636
Fax...................................0-7652-4637

Tel....................................0-2752-8834
Fax...................................0-2752-8835

Tel................................0-2713-6606-8
Fax...................................0-2258-5739

Tel................................0-2713-6606-8
Fax..........................................................-

พี อี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วสิ บจก. ช กิจเจริญโลหะภัณฑ์ หจก.
34/41 หมู่ 4 ซอยทุ่งมังกร 10
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

Tel................................0-2884-1092-3
Fax...................................0-2884-1213

พูลส์ วินโดวส์ บจก.

131/51 หมู่ 5 ถ.ประชาสามัคคี
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7652-6066
Fax...................................0-7652-6067

โมชั่น กรุ๊ป บจก.

15 ซอยเอกชัย 48 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2898-0327
Fax...................................0-2416-1282

วันเดอร์ พูล

30/26 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel.................................06-1821-4821
Fax..........................................................-

188

1479,1481 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2216-8686
Fax...................................0-2216-1533

เดนวิค ฟาสเทนเนอร์ บจก.
20 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-2745-8302
Fax...................................0-2745-8468

สาย 4 สกรูน๊อต ร้าน

90/177 หมู่ 10 ถ.พุทธมลฑล
สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-1666-1205
Fax...................................0-2813-1573

สินประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

1596/273-4 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2394-1913
Fax...................................0-2757-6431

คิมฮงเมทัล บจก.

763,765 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2468-0077
Fax..........................................................-

คูเม้งหลี ร้าน

3 ถ.ตัดใหม่สายเอ ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
Tel....................................0-5561-1225
Fax..........................................................-

ที ซี สกรูน๊อต อินดัสทรี บจก.

สินรุ่งเรือง ซัพพลาย หจก.

จึงใช่ฮะ บจก.

ทีอาร์ ฟอร์แมค บจก.

เอส เจ สกรูไทย บจก.

ใจ้เฮง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

24/14 หมู่ 1 ถ.พระราม 2
ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3481-3697-9
Fax...................................0-3481-2399
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel....................................0-2041-3340
Fax..........................................................-

190/9 หมู่ 8 ถ.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2406-0780
Fax...............................0-2406-0781-2
1347 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2880-3636-8
Fax...................................0-2424-8110

53-61 ถ.มหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2406-0780
Fax...............................0-2406-0781-2
414/7 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

Tel................................0-2295-0586-7
Fax...............................0-2295-0586-7
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สังกะสี - สังฆภัณฑ์

เพจเจส

ชุมแพจักรยาน โรงงาน

40 หมู่ 10 บ้านกุดชุมแพ ถ.ชายทุ่ง
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ปากน้ำ�ธุรกิจ บจก.

23/13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2394-1931
Fax...................................0-2756-5030

Tel....................................0-4331-1402
Fax..........................................................-

ซินซิน หจก.

263 ถ.วานิช 1 แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

ผาแดงอินดัสทรีี บมจ.

191/18-25 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
Tel....................................0-2261-1115
Fax...................................0-2661-9490

Tel....................................0-2222-2504
Fax..........................................................-

ซี เค บีเพลท สตีล บจก.

109 หมู่ 12 ต.บางตาเถร
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

พุทธมณฑลสตีล บจก.

95/1 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
Tel................................0-2105-3815-8
Fax...................................0-2482-1466

Tel................................0-3543-7731-2
Fax...................................0-3543-7730

ซุ่นฮวดจั่น ร้าน

763 ถ.เจตน์จำ�นงค์ ต.มะขามหย่ง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ยืนยงค้าเหล็ก-เหล็กรูปพรรณ

25/11 ถ.พระราม 6-อุรุพงษ์
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
Tel................................0-2216-8446-7
Fax...................................0-2215-5430

Tel....................................0-3828-2935
Fax..........................................................-

ทรัพย์ทวีชัยโลหะ บจก.

63/1 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3445-1513-5
Fax...............................0-3445-1516-8

ที เอส เอ็ม โลหะภัณฑ์ บจก.

79/68 หมู่ 19 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2730-8518-9
Fax...................................0-2730-1390

ไทยรุ่งเรืองกิจ ร้าน

293 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

รวมเศษชลบุรี 83 บจก.

42/3 หมู่ 5 ถ.ทางด่วนพิเศษหมายเลข 7
ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel.................................08-1550-3565
Fax...................................0-3826-3239

86 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2425-0011
Fax...............................0-2425-8882-3

ไทยสเตนเลสอินดัสทรี บจก.

239 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ 78
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2817-5090-3
Fax...................................0-2817-5094

นวสยาม สตีล บจก.

77 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

442/51 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

11/6 หมู่ 10 ซอยดาราวีดีโอ
ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel................................0-2598-3191-2
Fax...................................0-2598-3193

54/12 หมู่ 12 ซอยร่วมเจริญ
ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2747-8613-4
Fax...................................0-2747-5884

สยามบ๊อกซ์ บจก.

325,329,331 ซอย 69 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2463-7194-8
Fax...................................0-2464-1783

สังกะสีไทย บจก.

58 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel................................0-2394-0241-5
Fax...................................0-2384-0871
501 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel.............................0-2295-0674-80
Fax...................................0-2294-5256

Tel.................................0-3875-6299
Fax...................................0-3875-6863

Tel....................................0-2630-7126
Fax..........................................................-

Tel.................................08-1171-5024
Fax...................................0-2994-8228

ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.

13/9-10 หมู่ 4 ถ.พระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2451-7335
Fax...................................0-2710-4682

เลียงจิว สตีล บจก.

18/18 กม 22 หมู่ 6 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3483-3883
Fax..........................................................-

ศรีเจริญ ร้าน

191/19 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3851-1797
Fax..........................................................-

ศรีวิลัยเจริญทรัพย์ บจก.

11/6 หมู่ 6 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3444-7765
Fax..........................................................-

สมศักดิ์บัดกรี ร้าน
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386 หมู่ 8 ต.โนนสำ�ราญ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240
Tel....................................0-4480-0286
Fax..........................................................-

โอ้วเฮียบเซ่งเฮง หจก.

777 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel....................................0-2236-3408
Fax...................................0-2266-8520

ฮั่วเชียง ร้าน

1527 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel....................................0-2215-4198
Fax...................................0-2216-6489

เฮี่ยงสิวจั่น ร้าน

53-4 หมู่ 15 ถ.ชนบทบำ�รุง
ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
41370
Tel....................................0-4233-1203
Fax..........................................................-

เฮงพาณิชย์ค้าไม้ บจก.

505 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-0702
Fax...................................0-2758-4972

สังกะสีฟาร์อีสท์ บจก.

1350 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500

106/22 หมู่ 6 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

Tel....................................0-7728-2200
Fax..........................................................-

ประมวลสิน สตีล บจก.

สยามณัฐกิจ หจก.

126/9 หมู่ 12 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เรืองจิราเจริญรัตน์วสั ดุ หจก.

Tel....................................0-2738-9999
Fax............................0-2738-8308-10

ป ศุกลการ ร้าน

700/464 กม 57 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3821-4062-3
Fax...................................0-3845-4061

รุง่ สตีล และ รุง่ สแตนเลส (พัทยา) สีลมโลหะภัณฑ์ หจก.

Tel....................................0-4481-1232
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ บมจ.

สยามซันโป บจก.

อาร์ พี เอส โปรดักส์ บจก.

46/103 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะ
วันออก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel..................................0-2912-2770
Fax...................................0-2912-2771

เอส.เอ.สตีล เซ็นเตอร์ บจก.

41/1 หมู่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2316-4676-8
Fax...................................0-2316-4679

อิ่วฮะ ร้าน

23,25,27 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-2261
Fax...................................0-4425-3478

อื้อใจ้เส็ง

93-5 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
Tel....................................0-5626-1619
Fax..........................................................-

เอส เอ สตีล เซ็นเตอร์ บจก.

41/1 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด
กม 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2316-4676-8
Fax...................................0-2316-4679

โอเซนยูเนี่ยน บจก.

163 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

สังฆภัณฑ์
The Monk’s supplies
2010 โกลบอล ซอร์สเซส บจก.

49 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
Tel................................0-2540-7101-2
Fax...................................0-2517-7520

กิจอัน ร้าน

289 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
Tel....................................0-5662-1268
Fax..........................................................-

คุณย่า สังฆภัณฑ์ ร้าน

235 หมู่บ้านสัมมากร ถ.สุขาภิบาล
3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
Tel.................................08-1444-4880
Fax..........................................................-

จิบเซ่งฮง อุบลฯ หจก.

116-120 ถ.อุปราช ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34000
Tel....................................0-4525-4248
Fax..........................................................-

เจน ร้าน

63-4 ถ.กลางเมือง ต.กุดเค้า
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
Tel....................................0-4328-9311
Fax..........................................................-

เจียมพานิช (สายสอง)

81/9 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2803-1944
Fax..........................................................-

ชัยศิวาพานิช ร้าน

151-2 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

Tel................................0-2868-7831-4
Tel....................................0-4327-2512
Fax...................................0-2868-7835 Fax..........................................................-
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สังฆภัณฑ์ - สัญญาณกันขโมย
ดอกไม้ออร์คิทต์ ร้าน

75-7 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel....................................0-4461-1630
Fax..........................................................-

ตั้งเชียงเส็ง ร้าน

174/5-6 ต.บ้านเพชร
อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
Tel....................................0-4485-9085
Fax..........................................................-

ตั้งเซียงหยู ร้าน

61-3 ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
Tel....................................0-4341-4589
Fax...................................0-4341-4298

เตียวชุนพานิช

50 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel....................................0-4381-3019
Fax..........................................................-

ทวีผล ร้าน

184 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-7477
Fax..........................................................-

ไทยสว่างการค้า ร้าน

102/13-14 ซอย 3 ถ.บำ�รุงราษฎร์
ต.ในเมือง อ.เมืองกำ�แพงเพชร
จ.กำ�แพงเพชร 62000
Tel....................................0-5571-2091
Fax..........................................................-

บำ�รุงพาณิชย์ ร้าน

67 ถ.ตลาดเทศบาล
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110
Tel....................................0-5564-1598
Fax..........................................................-

ประกายเพชร ร้าน

62 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
Tel....................................0-4486-1162
Fax..........................................................-

ย่งเส็งพานิช (สังฆภัณฑ์) ร้าน

71 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
50120
Tel..................................0-5331-1320
Fax..........................................................-

ร่วมเจริญ 2 ร้าน

10/2-3 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Tel....................................0-3846-1039
Fax..........................................................-

รัตนพรสังฆภัณฑ์อุบล

311 ถ.พรหมราช จ.อุบลราชธานี
34000
Tel....................................0-4524-4336
Fax...................................0-4524-6101

รุ่งเรืองพานิช ร้าน

186, 188, 192 ถ.บำ�รุงเมือง
แขวงสำ�ราญราษฎร์ เขตพระนคร
กทม. 10200
Tel....................................0-2221-6032
Fax...................................0-2225-5173

วงษ์ติศักดิ์ ร้าน

37 หมู่ 3 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67210
Tel....................................0-5677-1032
Fax..........................................................-

วีณาพาณิชย์ ร้าน

293 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel....................................0-7541-1534
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
สมพรเกษตร ร้าน

เทคนิคเคิล ดีไวส์ บจก.

216-7 หมู่ 1 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140

45 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

Tel....................................0-4441-1646
Fax..........................................................-

สมุยฟลอริสท์

162/117 หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
Tel....................................0-7760-1100
Fax...................................0-7760-1099

ศิริพร ร้าน

25 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2249-3240
Fax...................................0-2249-6261

Tel....................................0-2412-3076
Fax...................................0-2864-0843

บางกอกอลามซิสเต้มส์ บจก.

1040/16-17 ถ.สุขุมวิท 44
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel................................0-2712-1223-4
Fax...................................0-2391-9843

สองพี่น้อง ร้าน

พีเอส เน็ต บจก.

หลีฮวดเฟอร์นิเจอร์ ร้าน

ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง

259/35-6 ตลาดศูนย์การค้า
ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
Tel....................................0-4235-4090
Fax..........................................................53 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
Tel....................................0-4389-9214
Fax..........................................................-

อำ�นวยพร (เครื่องบวช) ร้าน

980/37 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57
ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
Tel....................................0-2743-9008
Fax...................................0-2746-4429
5/31 อาคารเซ็นจูเรีย่ นปาร์ค ซ.อารีย์ 5
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel................................0-2617-1445-8
Fax...................................0-2617-1449

ยูโรเอเชีย อินเตอร์เทรด บจก.

117-9 ถ.พระแท่น ต.ท่าเรือ
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

805 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160

Tel....................................0-3456-1060
Fax..........................................................-

เอกธรรม (ล่อหงี่ ไถ่ 2503)

Tel....................................0-2801-5840
Fax...................................0-2801-5473

ไร้ท์ เอ็กซ์ บจก.

88,136 ถ.บำ�รุงเมือง แขวงวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

32/103 หมู่ 8 ซอยนวลจันทร์
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10230

Tel....................................0-2222-2456
Fax..........................................................-

ศรีพานิช (แม่เฮียะ) ร้าน

557 ซอยเพชรสมุทร 1 ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
75000
Tel....................................0-3471-1396
Fax..........................................................-

เพจเจส

Tel....................................0-2946-2913
Fax...................................0-2946-1302

ลีโอตอน บจก.

191/19 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2533-2751-2
Fax..........................................................-

สัญญาณกันขโมย
Burglar Alarm

เวอลแซทไทล์ อิเล็คทรอนิคส์

2010 โกลบอล ซอร์สเซส บจก.

49 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
Tel................................0-2540-7101-2
Fax...................................0-2517-7520

21/11-2 ซอย 93 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260

Tel................................0-2740-3975-7
Fax..........................................................-

ศิริภัณฑ์พานิช

เจ เอส ฟิวชั่น ซิสเต็ม บจก.

สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป บจก.

พรสังฆภัณฑ์ ร้าน

ส คูณทวี สังฆภัณฑ์

โซเลนท์ ซินเนอร์ยี่ บจก.

ออโต้ซิคิวริตี้ เทคโนโลยี หจก.

เพ็ญศรี (เครื่องบวช) ร้าน

ส เจริญวัฒนา ร้าน

เดอะ ยูนิค บจก.

ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป บจก.

สมพร ร้าน

โดม ซีเคียวริตี้ ซิสเทมส์ บจก.

อินเตอร์เทค เซอร์วิส

พรพัฒนา ร้าน

11/43 หมู่ 1 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110
Tel....................................0-5687-6136
Fax..........................................................48/13 ตลาดวงศกรณ์ ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2992-8458
Fax..........................................................102-3 ถ.สะพานใหม่ แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2521-2962
Fax...................................0-2521-2962

มหาชัย เครื่องบวช ร้าน

239/9 ถ.กิจมณี ต.มหาชัย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3442-1441
Fax..........................................................-

190

330/7 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2428-2106
Fax..........................................................459 หมู่ 14 โคกกรวด ต.โคกกรวด
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4430-5219
Fax..........................................................2/10 ถ.ลาดพร้าว 47
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2933-2310
Fax..........................................................16-8 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
71000
Tel....................................0-3451-1563
Fax..........................................................-

91/13 ซอย 4/9 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2927-6178
Fax...................................0-2927-6178
119/138-9 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2817-1818
Fax...................................0-2817-2997
208/132-7 ซอย 57 ถ.พัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2722-4451
Fax...................................0-2722-4452
77/1 หมู่บ้านปัญฐิญา 1
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
Tel....................................0-2443-2419
Fax...................................0-2881-5857

171/98-9 ซอย 80 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel................................0-2935-5761-4
Fax...................................0-2935-5760
37/1287 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง
สาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2834-1010
Fax...................................0-2834-1730
1350 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2314-5555
Fax...................................0-2369-2828
163/24 ถ.พหลโยธิน 32
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2579-2618
Fax...................................0-2579-3271
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สัญญาณกันขโมย - สัตว์เลี้ยงและวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

อินโนเวทีฟเทคโนโลยีโซลูชั่น

114/1 ซอย 61 ถ.พัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2722-1337-8
Fax...................................0-2722-4264

บัวหลวง เพ็ท เซ็นเตอร์ บจก.

51 หมู่ 6 ต.หนองนกไข่
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2789-5558
Fax..........................................................-

เพ็ทสเปเชียลลิสต์ บจก.

32/2 หมู่ 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
ถ.สายบางแวก แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2861-9832
Fax..........................................................-

เลิฟลี่ ด็อก ร้าน

42/29 หมู่ 10 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................09-5375-8665
Fax..........................................................-

เอเชีย ซีเคียวริคอร์ป บจก.

บีเคเค ด็อก กรูมมิ่ง

เพ็ทคลับ ลาดพร้าว

เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

เอ-เทค โซลูชั่น บจก.

บีบี แคนแนล

เพ็ท เจ็น พลัส บจก.

ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง บจก.

โฮม เซฟตี้ คอลซัลท์ บจก.

บ๊อก บ๊อก สัตว์เลี้ยง ออนไลน์

ฟลุ๊คเพ็ทช้อป แอนด์ กรูมมิ่ง ร้าน

สพชัย ร้าน

50/974 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2549-9383-4
Fax...................................0-2990-9536
974 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึง
ยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2990-8182-3
Fax...................................0-2990-9536
2/172 หมู่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภช
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
Tel....................................0-2994-3939
Fax..........................................................-

729/134 ซอย 101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2731-4943
Fax..........................................................9 หมู่ 11 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel.................................08-1809-9094
Fax...................................0-2877-9443
778/4 ถ.ราชการรถไฟ 4 ต.เมืองใต้
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
Tel.................................08-4037-7499
Fax..........................................................-

บ้านสัตว์เลี้ยง เดลิเวอรี่

18/13 หมู่ 16 ถ.นครเขื่อนขันธ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2463-5986
Fax...................................0-2463-0904

สัตว์เลี้ยงและวัสดุอุปกรณ์
Pets and supplies
ค๊อกโคล่า บจก.

111/1 ซอยทองหล่อ 5 ถ.สุขุมวิท
55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel.................................. 0-2712-8225
Fax...................................0-2712-7065

เจ้หงษ์ อาหารสัตว์เลี้ยง

เอ8,34 ตลาดนัดซันเดย์ สวนจตุจักร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel.................................08-1399-8139
Fax..........................................................-

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ.

127/4 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 4
ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel....................................0-2681-2299
Fax...................................0-2681-2313

ดี จี ไอ บจก.

55 อาคารซีคอนสแควร์
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2721-9385
Fax..........................................................-

ตัวเล็ก เพ็ทช็อป

42/31 หมู่ 5 ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

บี แอนด์ เอ็น บจก.

1/4 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel...................................0-2940-9408
Fax...................................0-2940-9409

เบิร์ดแลนด์ บจก.

2459 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel....................................0-2716-5866
Fax...................................0-2318-3269

พ็อดจี้ เพ็ท เพ็ท ช็อป

3079/23 อาคารปิยรมย์ สปอร์ตคลับ
ซอย 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel.................................08-1826-1390
Fax..........................................................-

พิณ ร้าน

92 จตุจักรพลาซ่า แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-1858-8050
Fax..........................................................-

เพ็ทซัพพลาย บจก.

110/2 หมู่ 2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2701-1214
Fax...................................0-2701-1212

Tel....................................0-2193-2636
Fax..........................................................-

ท๊อป เทน ด๊อก (ประเทศไทย) บจก. เพ็ท เฟร็นด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

1200/56-7 หมู่บ้านรังสิตา
ซอยอุดมสุข 58 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2748-8203-4
Fax..........................................................-

15/14 หมู่ 8 ถ.กาญจนาภิเษก-บางปะอิน
ต.ลำ�โพ อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2157-4093
Fax...................................0-2158-3903

ไทยวีลแชร์ฟอร์ด๊อกส์

70/1 ถ.ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุน่
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

เพ็ทโทเซีย บจก.

Tel....................................0-2737-5883
Fax..........................................................-
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81/6 หมู่ 2 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-1550-7296
Fax..........................................................-

779 ซอยลาดพร้าว 101
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel................................0-2736-8848-9
Fax..........................................................5/5 ซอยสวัสดี ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
Tel....................................0-2258-4795
Fax..........................................................157 หมู่ 4 ถ.ศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Tel.................................08-9647-4099
Fax..........................................................-

มนูญเพ็ทช็อป บจก.

สาขาแจ้งวัฒนะ 299/50-1 หมู่ 4
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel................................0-2982-8041-2
Fax...................................0-2982-8043

919 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2323-3001-4
Fax...................................0-2323-3005
13 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2954-2220
Fax...................................0-2954-2144
423 หมู่ 4 ถ.มีชัย ต.ในเมือง
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
Tel....................................0-4241-1187
Fax..........................................................-

สมบูรณ์สุข อาหารสัตว์ ร้าน

88/1 หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel.................................08-6317-8420
Fax..........................................................-

โมโม่ โคโค่ ร้าน

สหไทย ร้าน

ยุทธนา ร้าน

สัตว์เลี้ยง บ๊อค-มาว

11/3 หมู่ 6 ถ.พระองค์เจ้าสาย
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel....................................0-2153-7809
Fax..........................................................29/82 วรางกูลไพรเวท ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-9128-6899
Fax..........................................................-

เยี่ยมพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

27/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
Tel....................................0-2619-6087
Fax..........................................................-

ริชแอนด์ ไฟน์ บจก.

148/22 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2976-5016
Fax..........................................................-

ตลาดจตุจักร โซน 15 ซอย 7
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2618-4716
Fax..........................................................99/3 หมู่ 1 ถ.ชมภู อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel.................................08-7510-1876
Fax..........................................................-

สัตว์เลี้ยงแสนรักสัตวแพทย์ ร้าน
171/80 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180

Tel....................................0-3873-8841
Fax..........................................................-

สัตว์เลี้ยงแสนรักสัตวแพทย์ ร้าน
สาขาเตาถ่านอารักษ์สัตวแพทย์
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

Tel....................................0-3873-6787
Fax..........................................................-

เรนโบว์ด็อก ร้าน

สตาร์รี่ พ๊อพพี่

โรงพยาบาลสัตว์บ้านพัทยา

หมาเจ็บ ด็อก กูดส์ ช็อป (ไทยแลนด์)

เลิฟ เบิร์ด ช็อป

อะกริบิซิเนส บจก.

19/14 ซอยซีไซด์ ถ.บางแสนสาย 4
ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel..................................08-6820-2324
Fax..........................................................300/10 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้  
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................. 0-3837-3799
Fax..........................................................222 ตลาดนัดสวนจตุจักรชลบุรี
ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel.................................08-1863-5334
Fax..........................................................-

22/235 ซอย 40 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2931-4008
Fax..........................................................333/83 หมู่ 3 โครงการบัวทองแฟคทอรี่ 1
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2920-7016
Fax..........................................................20/10 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก
(วงแหวนตะวันตก) ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2159-6242
Fax...................................0-2159-6244
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สายพาน - สีทาภายนอกภายในและวัสดุอุปกรณ์
แอนนิมอล แก๊งค์ สยาม

1101 แฟลตผึ้งหลวง ซอย 69/1
ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
Tel.................................09-0994-5943
Fax..........................................................-

แฮปปี้เนส เพ็ท ช็อป ร้าน

55/95 ซอยริมอุทยานสวรรค์ ประตู 10
ถ.วงษ์สวรรค์ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Tel.................................08-8546-9933
Fax..........................................................-

สายพาน
Belt
กี้ เต๊ก เส็ง (1975) บจก.

509 ถ.มหาจักร-คลองถม
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กทม. 10100
Tel....................................0-2622-5800
Fax...................................0-2225-9333

เค พี เบลท์ หจก.

62/403 หมู่ 4 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2956-0855
Fax..........................................................-

เค็นเฟิร์ม บจก.

16/186 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
ถ.รัชดาภิเษก 36 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel....................................0-2541-6338
Fax...................................0-2541-6945

ดงฟง เทรดดิ้ง บจก.

1522 ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel................................0-2627-5167-8
Fax..........................................................-

ทวิน ซัพพลาย เซอร์วิส หจก.

77/276 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel.................................08-5163-2005
Fax...................................0-2199-4334

โพลี เบลท์ เท็ค บจก.

100,102 ถ.เฉลิมเขตร์ 2
วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2224-3762
Fax...................................0-2224-3671

ยนตร์รุ่ง หจก.

10-12 ถ.เจริญพานิช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
Tel....................................0-2639-1133
Fax...................................0-2233-2744

โรงงานยาง ไทยสินอนันต์ (2516)

180/1 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ 74
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2427-7100
Fax...................................0-2840-7373

รับติดตั้งสายพานลำ�เลียง

119/20 ม.6 ถ.คลองสอง ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-1375-7923
Fax...................................0-2987-5589

ล เอี่ยมเส็ง บจก.

3,5,7 ถ.หลวง แขวงสำ�ราญราษฎร์
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2222-3755
Fax..........................................................-

ลี่ฟงเทรดดิ้ง บจก.

874 ซอย 55/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2454-5418
Fax..........................................................-

วานคอม บจก.

14/45 ถ.รามคำ�แหง 118
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2729-6124-5
Fax...................................0-2729-6126

วินฟีลด์ บจก.

81, 83 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2212-6266
Fax...................................0-2212-6267

ไทยเบลท์ แมชชินเนอรี่ บจก.

เวลล์ ควอลิตี้ บจก.

ไทยเลียวบราเดอร์ส บจก.

ศรีสวุ รรณ คอนเวเยอร์เบลท์ &รับเบอร์

57 หมู่ 4 ซอย รร บ้านเกาะ
ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2914-8474
Fax...................................0-2914-9308
619/1 ถ.มหาไชย แขวงสำ�ราญราษฎร์
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel................................0-2621-0112-4
Fax...................................0-2225-1746

บี พี เอส เบลติ้ง หจก.

36 ถ.เจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2225-3822
Fax...................................0-2226-2206

เบสท์ โกลบอล โมชัน บจก.

1/72 ซอย 40 ถ.พหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กทม.
10900
Tel....................................0-2002-7514
Fax..........................................................-
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21/185 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2405-7778
Fax...................................0-2405-7798
โรงงาน 70/1 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 64
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2462-7485
Fax...................................0-2463-1785

สายพานลำ�เลียง

119/20 หมู่ 6 ถ.คลองสอง ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2987-6233
Fax...................................0-2987-5589

สยามบอนเวล บจก.

1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2896-5511
Fax...................................0-2896-8324

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

สายพานอุตสาหกรรม คอมเมอร์เชียล กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ์ บจก.
37/43 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กทม. 10150

454-462 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Tel.................................08-8786-0897
Fax..........................................................-

Tel................................0-2399-4050-5
Fax...............................0-2399-4056-7

เอ็ม เอช เทคโนโลยี่ บจก.

34/6 ซอยรัตนโชค 12 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2174-6250-1
Fax...................................0-2174-6254

เอส ซี เยเนอรัลเทรดกรุ๊ป บจก.

672,674,676 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel..................................0-4431-1337
Fax...................................0-4431-3724

เกรียงยงอิมเพ็กซ์ บจก.

10 ถ.สุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

2349-55 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Tel....................................0-2392-9050
Fax...................................0-2381-1844

เอ เจ เอนจิเนียริง บจก.

Tel................................0-2530-0531-8
Fax...................................0-2538-1006

เขาไม้แก้วเคหะภัณฑ์ บจก.

99 ถ.รามคำ�แหง 44 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

11/1 หมู่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

Tel................................0-2732-3683-4
Fax...................................0-2732-3685

เอ็กซ์ เซล คอมโพเน้นท์ ซิสเท็ม

Tel.................................08-8277-0839
Fax..........................................................-

จันทร์รุ่งเรือง

9/200 หมู่ 4 ถ.วัชรพล แขวงคลองถ.
เขตสายไหม กทม. 10220

91 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เกวียนหัก
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

Tel....................................0-2563-6507
Fax...................................0-2563-6508

เอวีอี เซาท์อีส เอเซีย บจก.

68/4-5 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2963-9122
Fax...................................0-2963-9199

เอส เอ็ม เค โปรดักส์ บจก.

260 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 26
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-4237
Fax...................................0-2427-5940

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริง่ & เซอร์วสิ

41 หมู่ 3 ซอยวัดด่านสำ�โรง 23/1
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2757-0198-9
Fax...................................0-2384-69

สีทาภายนอกภายใน
และวัสดุอุปกรณ์
Exterior & Interior paint
and materials

กิจเจริญปากช่อง หจก.

Tel..................................0-3936-2463
Fax...................................0-3936-2464

ช ชลบุรี หจก.

165/7 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3845-5449
Fax...................................0-3845-5442

ชลบุรี พี เจ พาณิชย์ บจก.

276/1-2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5197
Fax...................................0-3834-5836

ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป บจก.

26 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel..................................08-8388-5959
Fax...................................0-3859-5019

โปรเท็ก เพ้นท์ บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย สีอตุ สาหกรรม
Tel : 0-2413-3849
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ซี เอ็น ฮาร์ดแวร์ หจก.

66/28 หมู่ 7 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel.................................08-3583-4583
Fax..........................................................-

ซินแคลร์เพนท์ (ประเทศไทย)

โรงงาน 721 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2517-0031-3
Fax...................................0-2517-0034

ซีคอนเพนท์ ร้าน

22 ซ.หมูบ่ า้ นจินดาธานี ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel.............................0-2888-7109-10
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สีทาภายนอกภายในและวัสดุอุปกรณ์ - สุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

เพจเจส

ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย)
2 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ยูดี โค๊ทติ้ง บจก.

84 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel................................0-2750-2448-9
Fax...................................0-2312-4482

Tel................................0-2808-5405-6
Fax...................................0-2810-0353

ทีโอเอ-ยูเนีย่ น เพ้นท์ (ประเทศไทย) ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล บจก.
104 หมู่ 1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถไฟสาย
เก่า ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2380-6544-6
Fax..........................................................-

ทีพีไอ โพลีน บมจ.

26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
Tel..................................0-2285-5090
Fax...................................0-2213-1035

ไทยโมบายคอนเทนเนอร์

102/46 หมู่ 9 ถ.บางพระ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์
แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2881-8288
Fax...................................0-2433-7243

วอลล์ เพ้นท์ เดคคอร์ บจก.

399/93 ซ.ทองหล่อ 21 ถ.สุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
Tel....................................0-2712-9972
Fax..........................................................-

102/46 หมู่ 9 ถ.บางพระ ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

182 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110

Tel..................................0-7754-1281
Fax...................................0-7754-1950

เวิลด์เทคเพนท์ บจก.

4 ซอย 83 แยก 1 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2416-2804-5
Fax...................................0-2416-0665

Tel..................................0-3831-1588
Fax...................................0-3832-7182

ปรีชาฮาร์ดแวร์ & ซัพพลาย 2002

ศรีราชาอิมพีเรียล บจก.

925, 927 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม แขวง
102/46 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
10160
Tel....................................0-2814-5468
Tel....................................0-3831-1588
Fax..........................................................- Fax...................................0-3832-7182

เพชรประสิทธิ์ เพชรบูรณ์ หจก.
176 หมู่ 9 ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ส รุ่งเรืองเพนท์ บจก.

882 ซอยอุดมสุข 48 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel....................................0-5674-8036
Fax...................................0-5674-8071

พีพีเอ็ม คอมเมอร์เชียล บจก.

17/3 หมู่ 6 ถ.เลียบคลอง
มะเดื่อ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel................................0-3444-8651-4
Fax...................................0-3444-8656

แมกโซ่เพ้นท์ บจก.

1/55 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3449-0605-9
Fax...................................0-3449-0611

ยิ่งอุดม หจก.

2356/11-12 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260

Tel................................0-2746-6050-9
Fax...................................0-2398-2948

ส สมุทร ฮาร์ดแวร์

1/238 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel..................................0-2811-2349
Fax...................................0-2487-5066

สมเกียรติพานิช ร้าน

65/2-3 หมู่ 1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
Tel....................................0-3643-6105
Fax...................................0-3643-6026

แสงไทยวัสดุภัณฑ์ หจก.

61 ถ.นครใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
90000

Tel................................0-2331-1841-2
Tel..................................0-7431-1425
Fax...................................0-2311-6369 Fax...................................0-7432-1723

ยู อาร์ เคมีคอล บจก.

อินเตอร์เน็ต 81 ซอยธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-2254
Fax..........................................................-

ยูดี โค๊ทติ้ง บจก.

84 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

797,799 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2374-2540
Fax...................................0-2732-2503

อาร์เดค หจก.

479/59 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2294-7800-2
Fax...................................0-2294-7803

แอ็ดว้านซ์ อุตสาหกรรม บจก.

69/31 หมู่ 4 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2452-1698-9
Fax...................................0-2452-1700

วัสดุกอ่ สร้างชุมพร เตียฮกหลี หลังสวน แอล ที ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

Tel....................................0-3831-1588
Fax...................................0-3832-7182

ไทยโมบายยูนิต

สุดีเพ้นท์เซ็นเตอร์ บจก.

สีบ้านสวย บจก.

72/10-3 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2518-0518-9
Fax...................................0-2518-0517

สีสัน นครินทร์ บจก.

Tel................................0-2808-5405-6
Fax...................................0-2810-0353

www.ThailandPocketPages.com

964, 966, 968, 970 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel....................................0-2720-5400
Fax...................................0-2720-5403

87/6 หมู่ 4 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3446-8864-5
Fax..........................................................-

ฮาเคมเพ้นท์ บจก.

85 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel................................0-2433-6838-9
Fax...................................0-2433-7626

สุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
Sanitary ware and
materials
กรุงเทพครีเอทีฟวาล์ว บจก.

198 หมู่ 1 ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-6355
Fax...................................0-3447-6387

เก้าดาวทอง เชียง เฮง บจก.

35/33 หมู่ 13 ซ. 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2864-8154
Fax...................................0-2864-8154

ชวนชัยพาณิชย์ บจก.

581 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-9112
Fax...................................0-2897-0659

ซีอาร์สยามภัณฑ์ หจก.

37/2-3 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2538-1106
Fax..........................................................-

เซรามิเซ่ บจก.

995 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2769-5455
Fax...................................0-2769-5433

เซรามิเซ่ บจก.

995 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2769-5455
Fax...................................0-2769-5433

ดี พี เซรามิคส์ บจก.

28/2 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2884-1841-5
Fax...................................0-2884-0473

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น บจก.

9/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

ทองธนสิน เคหะภัณฑ์ บจก.

106/40-3 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2919-5022
Fax...................................0-2919-5023

ธรรมทิพย์ สุขภัณฑ์ เซรามิค บจก.
173 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

Tel................................0-2934-4173-6
Fax...................................0-2539-4071

แกรนด์ โฮมมาร์ท บจก.

บุญถาวรเคหะภัณฑ์ บจก.

คลีนิคสุขภัณฑ์ บจก.

พี พี เซรามิค (ลี้คุนฮวด) บจก.

38/8 หมู่ 8 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2925-6395-9
Fax..........................................................373 ถ.มหาพฤฒาราม แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2238-4148
Fax...................................0-2238-4011

จี แอล & อาร์ แทปส์ &ไทลส์

201 ซ.ทองหล่อ 10 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2711-5995
Fax...................................0-2715-0738

เจษฏ์พัฒนา บจก.

1285/2,1285/5 ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel.............................0-2587-8917-20
Fax...................................0-2587-1573

39/25,39/88 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก
ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Tel................................0-2194-5144-6
Fax...................................0-2194-5121
9/17-20 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-7112-3
Fax...................................0-2758-5808

พีพีเซรามิค (รามอินทรา) บจก.

68 หมู่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel................................0-2540-4803-9
Fax...................................0-2540-3101

มาเจสติกโฮมธนวัช บจก.

22 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2721-4194-5
Fax...................................0-2720-5577
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สุขาเคลื่อนที่ - เสริมสวย
มาร์เวล เทคโนโลยี บจก.

30/325 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2978-5650-2
Fax...................................0-2978-5653

มาร์เวล เทคโนโลยี บจก.

30/325 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel................................0-2978-5650-2
Fax...................................0-2978-5653

โมเก้น (ประเทศไทย) บจก.

9 หมู่ 12 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2569-1980
Fax...................................0-2569-1337

ยูเนี่ยน ซิสเต็ม

553/69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2674-7061
Fax...................................0-2674-9046

ยูเนี่ยน ซิสเต็ม หจก.

553/69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2674-7061
Fax...................................0-2674-9046

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย)

410/7-9 ถ.รัชดาภิเษก 22 แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310
Tel....................................0-2541-5588
Fax..........................................................-

สมยศโฮมมาร์ท บจก.

147/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.พยุหะ
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
Tel....................................0-5634-1181
Fax...................................0-5634-1295

อินเตอร์ สุขภัณฑ์ เซรามิค

241 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
Tel..............................0-2276-4611-22
Fax...................................0-2277-1433

อินเตอร์ สุขภัณฑ์ เซรามิค

241 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
Tel..............................0-2276-4611-22
Fax...................................0-2277-1433

เอ็มเอส ซอร์สซิ่ง บจก.

11/15 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2410-1193
Fax...................................0-2410-3591

1852 ยูนิเวอร์แซล คอร์ป บจก.

706 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2539-4352
Fax..........................................................-

คอนสตรัคชั่นไทย

Tel.................................08-6081-9949
Fax..........................................................-

ฮารุออฟฟิศคอนเทนเนอร์

ไฮเลอร์ สยาม บจก.

9/12 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท 87
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6116-8689
Fax..........................................................-

โอเวอร์ซี อลูมินั่ม บจก.

มิสเตอร์ทอยเล็ท บจก.

ลูนาร์ อินดัสตรี บจก.

916/1-2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2511-4684
Fax...................................0-2513-2452

ไฮจีนิค คอร์ปอเรชั่น บจก.

1/26 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel................................0-2743-3940-1
Fax...................................0-2743-3942

ลูนาร์ อินดัสตรี บจก.

916/1-2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2511-4684
Fax...................................0-2513-2452

วิบูลย์จันทร์ ร้าน

201, 203 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-2419
Fax...................................0-2415-8019

สุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์ (รามอินทรา)
104 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2918-9999
Fax..........................................................-

แสงทองเฮาส์ซิ่งโปรดักส์ บจก.

16 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2320-4435-6
Fax...................................0-2320-4432
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สุขาเคลื่อนที่
Portable Toilet

8/95 หมู่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวน
ใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Tel..................................08-3077-9060
Fax..........................................................-

พอร์ทเทเบิล ทอยเล็ทส์ เอเชีย

ลินิซี่แซนนิทารีแวร์ บจก.

62/7 ถ.ลาดพร้าว 87 แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel................................0-2539-8604-6
Fax..........................................................-

Tel.................................08-6021-7992
Fax..........................................................-

34/4 หมู่ 4 ซอยอนามัยลิ้ม
5/8 ซอย 31 ถ.สุขุมวิท แขวง
กุล ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
จ.นนทบุรี 11150
10110
Tel................................0-2159-0597-8
Tel.................................09-5251-5950
Fax...............................0-2159-0597-8
Fax...................................0-2932-5525
เอสพี โมบาย เซอร์วิส บจก.
เดอะโมบิล่า บจก.
37 ซอยวัดสุขใจ 10 ถ.นิมิตรใหม่
จำ�หน่าย-ให้เช่า-สัง่ ทำ� สุขา
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel : 09-3241-4193
Tel....................................0-2915-6089
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้
Fax..........................................................-

พีพี โมบาย เซอร์วิส

1533/1 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
12000
Tel....................................0-2976-1559
Fax...................................0-2976-1733

1301/1394 ต.เขาพระงาม อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

จิตต์ ไฟเบอร์กลาส ซัพพลาย บจก. เอลลีเก้นท์ เรสต์รูมส์ บจก.

โอเชี่ยนคอมเมิรช บจก.

11/4 หมู่ 9 ซอยมัยลาภ
ถ.รามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel................................0-2943-6663-4
Fax...................................0-2943-6343

เอ เจ พลาสติก

เอ็นดี โมบาย เซอร์วิส

162/3 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้
เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ลอฟทิโน่ บจก.

1448/6 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
Tel....................................0-2102-2505
Fax...................................0-2102-2505

เพจเจส

14/16 หมู่ 8 ถ.รามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel.................................08-7826-5920
Fax...................................0-2373-5655
135 ซอยลาดพร้าว 91 แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
10240
Tel.................................09-2278-1631
Fax...................................0-2542-1686

โรลลิ่ง เรสต์รูม บจก.

539/11 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2539-9443
Fax..........................................................-

1151,1153 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2704-6101-2
Fax...................................0-2704-6279
1151,1153 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2704-6101-2
Fax...................................0-2704-6279

เสริมสวย
Beauty
คุณโจ แอนด์ แซคส์

สาขาลาดพร้าว แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม 10240
Tel................................0-2731-3152-3
Fax..........................................................-

วาโกะ (ประเทศไทย) บจก.

โรงเรียนสอนตัดผมแก้ว

ศรีมัฆวาฬภัณฑ์ บจก.

2265 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Tel....................................0-3232-1889
Fax..........................................................สถาบันเสริมความงาม อ๊อด แอนด์ แพรว
166-168 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

Tel..............................0-2319-2068-71
Fax...................................0-2319-9510

Tel.................................09-1235-5981
Fax..........................................................-

138 อาคารบุญมิตร ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
Tel....................................0-2634-3146
Fax...................................0-2634-3136

ศรีสวัสดิ์ บริการ

546 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3898-1360
Fax...................................0-3882-4253

อี-เอ็กซ์เพอร์ติส บจก.

65/120 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

โรงเรียนเสริมสวยพรทิพย์

24 ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.................................08-1540-4078
Fax..........................................................-

มายบิวตี้ บิ๊กซีโคราช

9/9 หมู่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

ชั้นใต้ดินบิ๊กซี ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel....................................0-2902-7531
Fax..........................................................-

Tel.................................08-1593-9267
Fax...................................0-2707-2068
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เสาเข็ม ผู้ผลิต รับเหมา
เสาเข็ม ผู้ผลิต รับเหมา
Pile Manufacturer
กิจมงคลบุรีรัมย์ บจก.

116/1 หมู่ 1 ถ.บุรีรัมย์-สตึก
ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
31000
Tel....................................0-4461-1278
Fax...................................0-4462-1941

กรุงเทพวิศวกรรมเข็มเจาะ 999

148 ซอย 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2424-3026
Fax...................................0-2433-3096

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เค ซี เอ วิศวกรรม หจก.

340/157 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2710-7577-8
Fax...................................0-2323-9461

เค ที ซี ไพล์ลิ่ง บจก.

99/2 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel..................................0-3486-7788
Fax...................................0-3486-7788

เค พี เอส ปั้นจั่น

3/2 หมู่ 11 ต.บางเลน อ.บางเลน
จ.นครปฐม 73130

ซี เพอร์เฟค คอนสตรัคชั่น บจก.

ทรงพลคอนกรีต-เสาเข็ม

ซีฟโก้ บมจ.

ทวีคูณคอนกรีต บจก.

2/76 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
Tel.................................08-4453-8881
Fax...................................0-2540-0018
144 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2919-0090-7
Fax...................................0-2919-0098

เซ็นทรัลคอนกรีต บจก.

เพจเจส

97/3 หมู่ 3 ถ.เอกชัย-สมุทรสงคราม
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel..................................0-3471-1033
Fax..........................................................20 หมู่ 8 ถ.เลียบคลองรพีภัทร
ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
Tel....................................0-3637-0551
Fax..........................................................-

ทวีชัยปั้นจั่นเรือ

91 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

36/99 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

Tel....................................0-3439-1359
Tel.............................0-2593-1407-10
Tel.................................08-5999-9903
Fax.........................................................
Fax...................................0-2593-1266
Fax..........................................................กราวด์เอนยิเนียริ่ง
.- ฉะเชิงเทราคอนกรีต บจก.
เด่นพานทอง เจาะเสาเข็ม บจก.
ทักษิณคอนกรีต บมจ.
573/9 ซอยรามคำ�แหง 39 ถ.ศรีวรา
32/2 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์
18 หมู่ 2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนอง
ผลิต-จำ�หน่าย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 24120
กทม. 10310
Tel : 0-3813-0091-2
Tel................................0-2559-0077-8
Tel.................................08-4779-1919
Tel..................................0-3829-7245
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 195
Fax...................................0-2559-0932
Fax...................................0-3845-1849
Fax...................................0-3829-7234
กาแล็คซี่คอนกรีต บจก.
ชูสินคอนกรีต บจก.
ช่างขวัญ รับตอกเสาเข็ม
ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
799 หมู่ 11 ถ.หนองนาคำ�-สาม
319 กม 3 ถนนรามอินทรา
37/9 ซอย 47 ถ.สุขาประชาสรรค์
ผลิ
ต-จำ�หน่าย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พร้าว ต.หนองนาคำ� อ.เมืองอุดรธานี
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จ.อุดรธานี 41000
10220
11120
Tel : 0-2487-5015-6
Tel.................................08-1717-0177
Tel................................0-2970-9442-3
Tel.................................06-4289-3405
ดู
ภ
าพโฆษณาได้
ที่...หน้า 196
Fax..........................................................Fax...................................0-2551-1722
Fax..........................................................-

ก้าวไกลวิศวกรรมเข็มเจาะ หจก.

121 ถ.ลาดพร้าว 113 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel..................................0-2734-1166
Fax..........................................................-

ขอนแก่นวิศวภัณฑ์ หจก.

321 หมู่ 5 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4326-1426
Fax...................................0-4334-1726

เข็มทอง คอนสตรัคชั่น หจก.

1/11 ถ.เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel.............................0-2487-5228-30
Fax...................................0-2811-3753

คอนกรีตไลน์ บจก.

2 ซอยท่าข้าม 5 ถ.พระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2895-6901-8
Fax...................................0-2895-6909

คอนกรีตไลน์ บจก.

2 ซอยท่าข้าม 5 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2895-6901-8
Fax...................................0-2895-6909

คุณากร คอนกรีต บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Tel : 0-2707-2062-4
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 200
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ไชนกิจคอนกรีต

59/11 หมู่ 2 ต.ขุนศรี
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel....................................0-2921-9877
Fax..........................................................-

ช้างปั้นจั่น หจก.

ทีพีไอ คอนกรีต บจก.

82/1 หมู่ 2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์ 67240
Tel.................................08-7823-6738
Fax................................08-7823-6738

53 หมู่ 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ
ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3852-2314
Fax...................................0-3852-2315

ช่างขวัญ รับตอกเสาเข็ม

ซีเคเค คอนกรีต บจก.

ที ยู อัมรินทร์ บจก.

ช้างปั้นจั่น หจก.

ซีฟโก้ บมจ.

เทพารักษ์คอนกรีต บจก.

37/9 ซอย 47 ถ.สุขาประชาสรรค์
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel.................................06-4289-3405
Fax..........................................................82/1 หมู่ 2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์ 67240
Tel.................................08-7823-6738
Fax................................08-7823-6738

ชัยโย คอนกรีต หจก.

78/3 หมู่ 4 ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel....................................0-3429-6176
Fax...................................0-3429-6178

ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป บจก.

26 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel..................................08-8388-5959
Fax...................................0-3859-5019

ซิกม่าคอนกรีต บจก.

หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บางพูน
อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel....................................0-2958-9891
Fax..........................................................-

ซีเคเค คอนกรีต บจก.

96/7 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150
Tel..................................0-2922-3885
Fax...................................0-2922-3886

96/7 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150
Tel..................................0-2922-3885
Fax...................................0-2922-3886
144 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2919-0090-7
Fax...................................0-2919-0098

เซ็นทรัลคอนกรีต บจก.

4 ซอยรามคำ�แหง 136
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2372-0310-3
Fax..........................................................-

ไทย-เทค บอร์ ไพล์ บจก.

91 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel.............................0-2593-1407-10
Fax...................................0-2593-1266

เด่นพานทอง เจาะเสาเข็ม บจก.

32/2 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel.................................08-4779-1919
Fax...................................0-3845-1849

ดีสตาร์คอนกรีต โพรดัคท์ บจก.

779/47-8 ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel..................................0-2691-3626
Fax...................................0-2691-6686

ไทยเอ็นจิเนียริ่งเซอร์เวย์

125 หมู่ 21 ต.รางหวาย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71170
Tel.................................08-7159-1587
Fax..........................................................-

ธงชัยคอนกรีตบล็อก หจก.

โรงงาน 99/9 หมู่ 5 ต.อ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
Tel....................................0-5620-8009
Fax...................................0-5620-8118

ถาวรภัณฑ์ คอนกรีต

174/210 หมู่ 6 ซอย 60 ถ.พระราม
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel................................0-2416-8153-4
Fax...................................0-2416-8155

2/2 หมู่ 7 ถ.ลำ�ลูกกา
คลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2533-2123
Fax...................................0-2533-2632

482 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel................................0-3898-1347-8
Fax...................................0-3882-4533

ธนกฤตเข็มเจาะ หจก.

21/801 ซอยนวมินทร์ 42
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
Tel..................................0-2736-7736
Fax...................................0-2736-7735
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ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

29/2 หมู่ 6 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

บัวทอง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต บจก.

82/24 หมู่ 11 ถ.บางพระ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel....................................0-2800-2593
Fax...................................0-2800-2592

ธราธิป คอนสตรัคชั่น

39/440 หมู่ 3 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-3811-0357
Fax...................................0-3811-0357

ปทุมธานีคอนกรีต

1339 ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต.แขวง
วงศ์สว่าง อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ
10800
Tel..................................0-2587-0198
Fax...................................0-2587-4761

Tel.................................09-9916-1728
Fax.........................................................-

ธำ�รงชัยอุตสาหกรรม คอนกรีต บจก. ประเสริฐสิริกุล เข็มเจาะ บจก.
4/18 หมู่ 6 ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160

81/59 หมู่ 4 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บาง
ยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2461-0740
Fax..........................................................-

Tel................................0-2806-7334-6
Fax...................................0-2806-7005

ธิติพัธ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
56/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหม่
จ.นนทบุรี 11140

ปัญญาคอนกรีต บจก.

224/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2389-0100
Fax...................................0-2389-0617

Tel....................................02-449-7787
Fax..........................................................-

ไทยสวัสดิ์ คอนกรีต (1995) บจก.
120 หมู่ 2 ต.หนองบอนแดง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ปั่นจั่น อนุรดี

50/99 หมู่ 10 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel....................................0-3844-3588
Fax...................................0-3844-3588

นครหลวงคอนกรีต บจก.

สนง ใหญ่ 42/3 หมู่ 10 ซอยอุนรัตน์
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2746-8509
Fax..........................................................-

นิปปอน ฮูม คอนกรีต

19 ถ.ปทุม-บางเลน ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

Tel..................................08-9844-7418
Fax..........................................................-

ปูนดี ซัพพลาย หจก.

1211/101 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel.................................08-4662-8008
Fax...................................0-2530-9872

โป๊วกี่ บจก.

99 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

Tel....................................0-2921-9755
Fax...................................0-2921-9767

นิปปอน ฮูม คอนกรีต(ประเทศไทย)
19 ถ.ปทุม-บางเลน ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

Tel.................................08-9905-1382
Fax..........................................................-

พงษ์ภัทร เอนเตอร์ ไพรส์ บจก.

32/2 หมู่ 3 ถ.ปทุมธานี-บางเลน  
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1150
Tel................................0-2921-9740-6
Fax...................................0-2921-9747

Tel....................................0-2921-9755
Fax...................................0-2921-9767

บี พี คอนกรีต บจก.

19/1 หมู่ 11 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3823-2193
Fax..........................................................-

บี เอ ซี คอนกรีต บจก.

31/44 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250

พันธ์รบ ตอกเสาเข็ม

37/176 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel.................................09-2321-8614
Fax..........................................................-

พีเค เสาเข็มเจาะ ไมโครไพล์ หจก.
16/12 หมู่ 10 ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-3823-5435
Fax...................................0-3823-5349

บลูไพลิ่ง บจก.

97/89 หมู่บ้านอาร์เอ็นพีเพลส ทาวน์
โฮม ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
Tel..................................09-2659-1366
Fax..........................................................-

บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต บจก.

61/1 หมู่ 9 ถ.สายเอเซีย
ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel................................0-3574-5941-8
Fax...................................0-3525-4008

Tel..................................09-9426-9535
Fax..........................................................-

พัฒนกิจ กลการ (1993) บจก.

7/30 หมู่ 2 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-9990
Fax...................................0-2907-7812

พานทอง คอนกรีต บจก.

12 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel....................................0-3874-1589
Fax..........................................................-

พิษณุภัณฑ์คอนกรีต บจก.

3/3 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160
Tel....................................0-2420-3604
Fax...................................0-2420-8438

ปทุมธานีคอนกรีต บจก.

1339 ถ.ประชาราษฎร์ 1
ต.แขวงวงศ์สว่าง อ.เขตบางซื่อ
จ.กรุงเทพฯ 10800
Tel.........................0-2587-0198- 200
Fax...................................0-2587-4761

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Tel : 0-2119-0855-69
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ภูสูง คอนสตรัคชั่น บจก.

86 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2426-2528
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3846-2558
Fax..........................................................-

พรีเมียม พลัส คอนกรีต บจก.
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45 หมู่ 3 ต.ทุ่งขวาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

Tel....................................0-3816-2272
Fax..........................................................-

55 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel................................0-2907-6001-4
Fax..........................................................-

ร่วมมิตรคอนกรีต บจก.

72 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.............................0-3497-8139-40
Fax...................................0-3422-7284

รุ่งเสาเข็มเจาะ หจก.

270/1 หมู่ 13 ต.หนองปรือ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150
Tel.................................08-0631-7750
Fax..........................................................-

รุ่งอรุณจั่นเพชร บจก.

68 ซอยพัฒนเวศม์ 12
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel....................................0-2392-6363
Fax...................................0-2390-2347

ลัคกี้-แองเจิล คอร์ปอเรชั่น บจก.

757/47 ซอย 46 ถ.อ่อนนุช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2322-1578-9
Fax...................................0-2721-4932

ว สวัสดิมงคล บจก.

100/473 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2964-6336
Fax...................................0-2964-5749

ภัทรไพล์ลิ่ง บจก.

วัสดุภัณฑ์คอนกรีต บจก.
ผลิต-จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
Tel : 0-2885-7425-9
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ภัทรเสวีคอนกรีต หจก.

ว สุวรรณ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

32/2 หมู่ 3 ถ.ปทุมธานี-บางเลน
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
Tel................................0-2921-9740-6
Fax...................................0-2921-9747
21/1 หมู่ 14 ถนนตลิ่งชัน แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2418-1889
Fax..........................................................-

เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ บจก.

9/10 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ซ.เสรีไทย 54 แยก 3 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2517-0037-8
Fax...................................0-2517-5167

เมธาปั้นจั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2/17-18 หมู่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel.................................08-1996-4741
Fax...................................0-3811-3951

พนัสนิคมผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก. ยู-ด้า ปั้นจั่น
99/99 หมู่ 11 ต.ไร่หลักทอง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ร่มเกล้าคอนกรีตอัดแรง หจก.

121/94 หมู่ 2 ถ.หนองข้างคอก
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel.................................08-1833-3141
Fax...................................0-3879-5797

โยธิน เข็มเจาะ

60/1 ถ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................09-1860-9740
Fax..........................................................-

279/104 ซอยเพชรเกษม 68
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
Tel....................................0-2497-6337
Fax...................................0-2497-6338

วิทย์ปั้นจั่นรถตอกเสาเข็ม

86/38 หมู่ 7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel..................................0-4323-7043
Fax...................................0-4323-9473

ศ พรกิจ หจก.

90/79 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-1236
Fax...................................0-2813-1251

ศิวภัสร์ เอสเตท บจก.

36/1 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสอง
ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel.................................08-1937-4641
Fax...................................0-2171-7609

ศรีพัฒน์เข็มเจาะ

91/1382 ซอยรามอินทรา 44
ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel....................................0-2949-5002
Fax...................................0-2949-5002
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เสาเข็ม ผู้ผลิต รับเหมา

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ศรีราชา เข็มเจาะ บจก.

50/5 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel.................................08-9927-8912
Fax...................................0-3304-6053

สหพัฒนา ไมโครไพล์ บจก.

30/5 หมู่ 1 ถ.สะพานนนทบุรี ต.ลำ�โพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100
Tel..................................06-2243-9824
Fax..........................................................-

ส วังทอง ดีเวลลอปเมนท์ หจก.

สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

ส บางละมุง ปั้นจั่น หจก.

สินธุ แอนด์ คิว พี เอส บจก.

120/238 หมู่ 6 ถ.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
Tel....................................0-2948-1606
Fax.........................................................29/47 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สถิตเข็มเจาะ

Tel...............................0-2175-3575-7
Fax...................................0-2175-3578

สินอุดมคอนกรีต บจก.

35 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510

27 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510

Tel..................................08-3330-3717
Fax..........................................................-

สมพรเข็มเจาะ หจก.

Tel................................0-2918-5180-4
Fax...............................0-2918-5180-4

สุขทรัพย์ สปันไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง

25/1-3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

32/8 หมู่ 2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150

Tel...........................0-2674-7208-10
Fax...................................0-2212-4441

สยามวิสดอม วิศวกรรม หจก.

22/100 หมู่ 3 ถ.ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2583-4422
Fax..............................0-2583-5227-8
60 หมู่ 2 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510

Tel..................................08-5030-4245
Fax...................................0-3811-0919

154 หมู่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel....................................0-2429-2467
Fax...................................0-2429-2468
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เพจเจส

Tel..................................08-1786-9153
Fax..........................................................-

สุวรรณภูมิ คอนกรีต บจก.

39/64 หมู่ 2 ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2577-4931
Fax...................................0-2577-4932
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เสาเข็ม ผู้ผลิต รับเหมา

เพจเจส

สุวิชาญ เข็มเจาะ หจก.

346/1 ซอยอรุณอมรินทร์ 30
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel..................................0-2433-5064
Fax...................................0-2883-4313

สุศุจิรัตน์ คอนสตรัคชั่น บจก.

67/527 หมู่ 4 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel..................................08-6882-7778
Fax..........................................................-

เสวีวรรณ กรุ๊ป หจก.

51/2 หมู่ 5 ต.กระดังงา อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม 75120

เสาเข็ม เสาเข็มและปั้นจั่น บจก.
38/91 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160

Tel.................................09-4886-1225
Fax...................................0-2429-3161

เสาเข็มเจาะ

33 ซอย 25 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel.................................09-1003-2342
Fax..........................................................-

อนันดา อินเตอร์ ไพล์ เสาเข็มเจาะ
54/39 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250

Tel....................................0-2739-9541
Fax..........................................................-

Tel..................................09-2267-5269
Fax..........................................................-

แสงหิรัญกำ�แพงรั้ว หจก.

98 หมู่ 21 บ้านหิงห้อย
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา 30210
Tel.................................08-1976-3536
Fax...................................0-4422-7089

สนามชัยเสาเข็ม บจก.

89/101 หมู่ 2 ถ.แสนแสบ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel.................................08-1829-2911
Fax...................................0-2543-8382

สมพรเข็มเจาะ หจก.

25/1-3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

ออย เสาเข็ม

หมู่ 3 ซอยวัดกู้ ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel..................................09-8478-2819
Fax..........................................................-

เอช ที พี ไพล์ บจก.

160 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.28
แยก14 ถ.สุขุมวิท103 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel.................................086-340-3232
Fax...................................02-7399097

เอเชีย ไพล์

93/10 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170
Tel..................................08-6735-7654
Fax..........................................................-

Tel.............................0-2674-7208-10
Fax...................................0-2212-4441

สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

22/100 หมู่ 3 ถ.ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2583-4422
Fax...............................0-2583-5227-8

สินธุ แอนด์ คิว พี เอส บจก.

60 หมู่ 2 ถ.สามวา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

27 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510

757 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

Tel................................0-2453-1941-9
Fax...................................0-2453-1955

เอ็นเอสทีแอนด์วี เข็มเจาะ บจก.

458/314 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel..................................08-6077-2452
Fax...................................0-2489-1260

เอ็ม ที ดี โมบาย บจก.

60/5 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2421-5535
Fax..........................................................-

Tel................................0-2918-5180-4
Fax...............................0-2918-5180-4

สหพัฒนา ไมโครไพล์ บจก.

30/5 หมู่ 1 ถ.สะพานนนทบุรี ต.ลำ�โพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100

เอ็ม ที เสาเข็มเจาะ บจก.

64/54 หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
Tel..................................08-6950-9803
Fax...................................0-7660-4272

Tel.................................06-2243-9824
Fax..........................................................-

สุขทรัพย์ สปันไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง
32/8 หมู่ 2 ต.ราษฎร์นิยม
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

346/1 ซอยอรุณอมรินทร์ 30
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel....................................0-2433-5064
Fax...................................0-2883-4313

Tel................................0-3815-4572-3
Fax...............................0-3819-6840-1

เอส อาร์ ที กรุ๊ป

17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2726-7288
Fax..........................................................-

เอเซียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993)
13/4 ม.2 ถ.บ้านแพ้ว-นครปฐม
ต.ชัยมงคล สมุทรสาคร 74000

Tel..............................0-3483-9148-50
Fax...................................0-3483-9150

เอส พี กบินทร์บุรี คอนสตรัคชั่น
140 หมู่ 3 ถ.บ้านนา ต.บ้านนา
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Tel.................................09-1590-9942
Fax..........................................................-

เอส อาร์ ที กรุ๊ป บจก.

17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-7288
Fax................................09-0645-6616

อนันต์ภพ หจก.

53/1742 หมู่บ้านพฤกษา 20
ซอยลำ�ลูกกา ซอย11/14 ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2987-3060
Fax...................................0-2023-4553
729/132 ซอยลาดพร้าว 101
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel....................................0-2370-1793
Fax...................................0-2731-5398

อานนท์ การช่าง

153/220 หมู่ 5 ซอยมังกร
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1308-1292
Fax.........................................................-

อาร์ค11 ดีไซน์ บจก.

41/173 หมู่บ้านมั่งมีแสนสุข ซอย 2
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel.................................08-1828-6361
Fax...................................0-2802-4474

เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ บจก.
2/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230

Tel.................................08-1935-8520
Fax...................................0-2949-4530

เอเซียกรุป๊ (1999) เสาเข็มคอนกรีต
757 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150

Tel................................0-2453-1941-9
Fax...................................0-2453-1955

เอ็นเอสทีแอนด์วี เข็มเจาะ บจก.
บริการ รับเจาะเสาเข็ม
Tel : 08-6077-2452
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 202

เอส พี ที คอนกรีต บจก.

116 หมู่ 3 ต.มาบโป่ง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel...............................0-3815-4572-3
Fax...............................0-3819-6840-1

อัครศักดิ์ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.
20/46 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel....................................0-3879-5320
Fax...................................0-3879-7074

อาร์ ที ซี แมชชีน กรุ๊ป บจก.
74 หมู่ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel....................................0-3525-5262
Fax...................................0-3522-7724

เอ พี แอดวานซ์ บจก.

120/158 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3833-7943
Fax...................................0-3833-7944

เอ็น เจ โปรดักส์ชั่น บจก.

121/134-6 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2750-7663
Fax...................................0-2750-7664

เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

180/30 หมู่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3876-2860
Fax...................................0-3876-2880

เอ็น พี เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
102/11 หมู่ 7 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3811-0273
Fax...................................0-3811-0274

เอ็นริช โปรดักส์ บจก.

9/148 หมู่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
Tel.................................08-5094-6928
Fax..........................................................-

เอส ซี เข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ เอชที พี ไพล์-เสาเข็มเจาะระบบเปียก เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
74, 76 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel................................0-2874-8152-4
Fax...................................0-2874-8070

Tel.................................08-1786-9153
Fax..........................................................-

สุวิชาญ เข็มเจาะ หจก.

116 หมู่ 3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

เอเซียกรุป๊ (1999) เสาเข็มคอนกรีต ออลกรีน บจก.

Tel...............................0-2175-3575-7
Fax...................................0-2175-3578

สินอุดมคอนกรีต บจก.

เอส พี ที คอนกรีต

เอส ซี เสาเข็มเจาะ แอนด์ ปั้นจั่น

www.ThailandPocketPages.com

245 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
Tel..................................0-2455-7857
Fax...................................0-2455-7880

45 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย 28
แยก 24 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel.................................08-6383-5942
Fax...................................0-2739-9097

เอเซียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993)
13/4 ม.2 ถ.บ้านแพ้ว-นครปฐม
ต.ชัยมงคล สมุทรสาคร 74000

Tel..............................0-3483-9148-50
Fax...................................0-3483-9150

88 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3839-9333
Fax...............................0-3839-9300-1

เอส ซี เอ็ม เมทัลเวิร์ค หจก.

338/29 ซอยร่มเกล้า 16 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2915-1032
Fax...................................0-2915-1191
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เสาเข็ม ผู้ผลิต รับเหมา - เสื้อผ้า และสิ่งทอ
เอ็นเอสทีแอนด์วี เข็มเจาะ บจก.

458/314 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel.................................08-6077-2452
Fax...................................0-2489-1260

เอส พี กบินทร์บุรี คอนสตรัคชั่น
140 หมู่ 3 ถ.บ้านนา ต.บ้านนา
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Tel.................................09-1590-9942
Fax..........................................................-

เอส อาร์ ที กรุ๊ป บจก.

17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-7288
Fax................................09-0645-6616

เอส ดับบลิว พี ภูเจริญกิจ บจก.
191/91 หมู่ 5 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3835-0840
Fax...................................0-3835-0840

เอสซี แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง
8/24 หมู่ 8 ต.หนองรี อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel.................................06-2289-9164
Fax..........................................................-

อริสา วิศวกรรม ดีไซน์

2/4 หมู่ 5 ต.บางโทรัด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-9678-8282
Fax..........................................................-

อรุณภัทร เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ
271/809 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3833-7580
Fax...................................0-3833-7581

อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี บจก.

เซมิโก เท็กซ์ บจก.

103/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7442-8127
Fax..........................................................-

19/153-4 หมู่ 6 ซอย 63 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2898-0253
Fax..........................................................-

เคนโต้ สูท นครศรีธรรมราช

ดี ดี เทลเลอร์

23, 25, 27, 29 ซอยพุทธบูชา 5
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel................................0-2427-6686-7
Fax...................................0-2428-1347

กันตาเท็กไทล์ บจก.

149/98 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2431-1158
Fax...................................0-2431-1159

คณารักษ์ การ์เม้นท์ บจก.

เค พี บี มาร์เก็ตติ้ง บจก.

5 ซอย 33 แยก 7-2 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-7967
Fax..........................................................-

โคเซ็น (ประเทศไทย) บจก.

จ.นครปฐม 73210

กทม. 10100

Tel....................................0-3490-0778
Fax...................................0-3490-0779

Tel....................................0-2898-7837
Fax...................................0-2898-7838

Tel....................................0-2634-1881
Fax...................................0-2634-1215

ดาการทอภัณฑ์ หจก.
เอกวิทย์ ดีคอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จิน121/79
หมู่ 6 ถ.เอกชัย เขตบางบอน
1/2 หมู่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
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คอง ช็อป

233 หมู่ 3 ซอย 14 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-4500
Fax..........................................................-

ก เจริญกิจ แฟลทนิท บจก.

138 อาคารบุญมิตร ถ.สีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

Tel.................................09-4514-2451
Fax...................................0-2819-0478

ซุ่นเฮง โรงงานทอผ้า

ดี เค ยูนิฟอร์ม บจก.

888/252-254 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2750-4512
Fax...................................0-2750-6824

85/1444 ซอยประชาอุทิศ 79
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel.................................08-1879-3298
Fax..........................................................-

เค พี บี มาร์เก็ตติ้ง บจก.

49/8 ซอย 4 ถ.บางบอน
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel.................................08-4774-6168
Fax...................................0-2445-7362

Tel................................0-2894-5445-7
Fax...................................0-2894-5448

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.

433 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ครุยมหานคร จ กำ�แพงเพชร

17/4 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง
อ.เมืองกำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร
62000
Tel..................................06-1596-1545
Fax..........................................................-

กรีนโกร้ท เอ็นเตอร์ ไพรซ์

9 ซอย 34 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2328-2077
Fax...................................0-2328-2080

362/47 ซอยมิตรภาพ 13 ถ.คลอง
ส่งน้ำ� ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-7460-5859
Fax..........................................................5 ซอย 33 แยก 7-2 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-7967
Fax..........................................................74/124 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
80000
Tel..................................08-9475-8753
Fax..........................................................-

โค้ช สปอร์ต

เพจเจส

ซัคเซส สปอร์ต

2 เวนส์เดส์ บจก.

Tel.................................08-7781-1103
Fax...................................0-2997-3845

เอ ดี เอส แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

192 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
Tel.............................0-2868-5686-95
Fax............................0-2868-5686-95

ดี เค ยูนิฟอร์ม บจก.

5 ซอย 89/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

41/173 หมู่บ้านมั่งมีแสนสุข ซอย
2 แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
Tel.................................08-1828-6361
Fax...................................0-2802-4474

แกมม่า อินดัสตรี้ส์ บจก.

คุณมิน เอ็มบรอยเดอรี่ ช็อป

เสื้อผ้า และสิ่งทอ
Garment

126/229 หมู่ 2 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

อาร์ค11 ดีไซน์ บจก.

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

7/75 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2362-2060
Fax..........................................................7/75 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2362-2060
Fax..........................................................1276/1 ถ.กำ�จัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel.................................08-2114-1876
Fax...................................0-4271-2827

ดี เอช ดี เอ็คซพอร์ทส์ บจก.

734, 736 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-4933
Fax...................................0-4424-5645

โค้ช สปอร์ต

439 ซอย 11 ถ.ลาดหญ้า แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel....................................0-2861-6215
Fax...................................0-2861-6216

เดอะคุปต์ อิมเมกซ์ หจก.

734, 736 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-4933
Fax...................................0-4424-5645

เจติยา แฟมิลี่ ชุดพยาบาล

599/181 ถ.เจริญราษฎร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel....................................0-2289-3001
Fax...................................0-2291-8365

ตัดเสื้อ ป๊อปดีไซน์

บ้านป่าไผ่ หมู่ 3 ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50200

95 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel.................................08-1288-7094
Fax..........................................................-

ชัยวัฒนาเทรดดิ้ง กรุ๊ป บจก.

143/28 ถ.เซนต์เมรี่ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel.................................09-5614-9631
Fax...................................0-4499-0688

Tel..................................08-5201-8880
Fax..........................................................-

ทรงเจริญ สูท

155/4-6 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4324-3155
Fax..........................................................-

ชาบูดีไซน์ ตัดสูทลำ�ปาง

ทรงสมัยการ์เม้นท์ หจก.

ซัคเซส สปอร์ต

นครศรีการ์เม้นต์ หจก.

25/14 โครงการอัสสัมชัญพลาซ่า
ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำ�ปาง
จ.ลำ�ปาง 52000
Tel....................................0-5421-8978
Fax..........................................................433 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Tel.................................08-1879-3298
Fax..........................................................-

181/272-5 ถ.ประชาราษฎร์สาย
2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
Tel................................0-2514-3248-9
Fax...................................0-2514-3249
180/22 ถ.สะพานยาว
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel.................................09-6802-0169
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เสื้อผ้า และสิ่งทอ

เพจเจส

นครศรีการ์เม้นต์ หจก.

180/22 ถ.สะพานยาว
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel.................................09-6802-0169
Fax..........................................................-

นำ�รุ่งไทย นิตติ้ง บจก.

6,8 ซอยเอกชัย 83/1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

พรนารา ไหมไทย

516/11 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel..................................08-7409-0703
Fax...................................0-2395-0020

พรีเซ็นเตอร์ บจก.

155 หมู่ 5 ถ.คุ้มเกล้า แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

Tel................................0-2899-9204-6
Fax...................................0-2899-9207

บลู ซี

28 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

Tel................................0-2992-3894-5
Fax...................................0-2914-8755

พี เอส ดีไซน์ สแควร์

303/52 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel.................................09-9528-7828
Fax..........................................................-

บ้วนฮั้วล้ง โรงงานทอผ้า

426 หมู่ 3 ซอย 4 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-3716
Fax..........................................................-

บอลเท็ก อินดัสตรี้ บจก.

107 หมู่ 7 ซอยเนินพลับหวาน
ถ.ทุ่งกลม ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel................................0-3873-5000-6
Fax...................................0-3873-5009

บ้านทอมือ บจก.

120/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่คำ�
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

Tel.................................08-1270-1142
Fax..........................................................-

พีพี เวดดิ้ง แฟนซี

354 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.................................09-8678-6789
Fax..........................................................-

ฟ๊อกซ์ ตัดเสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม

300/1 ซอยศรีจันทร์ 5 ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4322-3820
Fax..........................................................-

ฟ๊อกซ์ ตัดเสื้อ

300/1 ซอยศรีจันทร์ 5 ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Tel....................................0-5377-9055
Fax..........................................................-

บุญช่วย การปัก

299/19 การเคหะ ซอย 15
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel.................................08-7483-7227
Fax...................................0-4429-9463

เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์)

23/1 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 10
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
Tel................................0-2420-4608-9
Fax...................................0-2420-4480

ปริ๊นซ์ ครีเอชั่น

2 ซอยเพชรเกษม 108
เขตหนองแขม กทม. 10160

Tel....................................0-4322-3820
Fax..........................................................-

พรนารา ไหมไทย

516/11 ถ.สุขมุ วิทสายเก่า ต.ปากน้�ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-7409-0703
Fax...................................0-2395-0020

พี เอส ดี ดีไซน์ หจก.

37/91 หมู่ 2 ถ.บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel.................................09-1449-6454
Fax..........................................................-

มาเธอร์แอนด์เซ็น บจก.

5/1716 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-2445-4512
Fax..........................................................-

ปริ๊นซ์ ครีเอชั่น

2 ซอยเพชรเกษม 108
เขตหนองแขม กทม. 10160

Tel................................0-2980-0445-6
Fax...................................0-2503-5198

เมืองทอง การ์เม้นท์ บจก.

69 หมู่ 7 ซอย 69 แยก 2 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2899-5346-7
Fax...................................0-2899-4700

Tel....................................0-2445-4512
Fax..........................................................-

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ อารยา

115 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7424-5002
Fax..........................................................-

วิจิตรช็อบ

315/4,9 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130
Tel....................................0-3246-3787
Fax...................................0-3246-1431

วินเนอร์ ขอนแก่น

65/28-30 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel.................................08-6630-4230
Fax..........................................................-

วิไลอาภรณ์

46, 47, 48, 49 ซอยพระยามนธาตุฯ
ถ.แยก 35-14, 35-16 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2895-1426-9
Fax...................................0-2416-8646

วิไลอาภรณ์

46, 47, 48, 49 ซอยพระยามนธาตุฯ
ถ.แยก 35-14, 35-16 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2895-1426-9
Fax...................................0-2416-8646

ศรทอง (โคราชศรทอง 2000)

แยกหลักเมือง 358 ถ.จอมพล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4426-7562
Fax...................................0-4424-2786

ศรีจันทร์ผ้าม่าน บจก.

282/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel..................................08-9714-2288
Fax...................................0-4322-7471

ศักดิ์สูท หจก.

137/4 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7435-4021
Fax..........................................................-

ศิริพรรณวัฒนา

โกดัง 107 ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-1963
Fax...................................0-4426-5972

ศิริวรรณะ เลเบล

139 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1 แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2451-0321
Fax...................................0-2451-1184

สกรีนเสื้อ ที ดีไซต์

423 หมู่ 5 ถ.คลองส่งน้ำ� ต.ปรุใหญ่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel..................................08-4287-9431
Fax..........................................................-

สันติไทไท-ชุดเช่า เชียงใหม่

31/37 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
Tel.................................09-9469-9666
Fax..........................................................-

สามัญ วิชัย คอลเลคชั่น หจก.

8-12 ถ.ราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
Tel....................................0-5323-4200
Fax...................................0-5323-4201

ห้องสูทโปร หจก.

29/9/10 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
Tel....................................0-3220-1874
Fax..........................................................-

อาณัติ ดีไซน์ ห้องเสื้อ

257/1-2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-7355
Fax..........................................................-

อาณัติ ดีไซน์ ห้องเสื้อ

257/1-2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel....................................0-4424-7355
Fax..........................................................-

อุ้มรัก ชุดคลุมท้อง

539/1 ถ.รื่นรมณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4332-0739
Fax..........................................................-

วิไลอาภรณ์ บจก.

46, 47, 48, 49 ซอยพระยามนธาตุฯ
ถ.แยก 35-14, 35-16 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel................................0-2895-1426-9
Fax...................................0-2416-8646

ศิริวรรณะ เลเบล หจก.

139 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-0321
Fax...................................0-2451-1184

แอล วาย อินดัสตรีส์ บจก.

124 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel................................0-2517-0768-9
Fax...................................0-2517-4888

โปโลดีไซน์ บาย วิคเตอร์

ยูเนียนทรานแซกชั่น กระดุมโลหะ

สกรีนเสื้อ ที ดีไซต์

โอเอสเค แฟบริค บจก.

พรนารา ไหมไทย

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ อารยา

สมใจ

เอส พี ยูเนี่ยน บจก.

22/8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel.................................06-1389-9940
Fax..........................................................516/11 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel..................................08-7409-0703
Fax...................................0-2395-0020

278 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel................................0-2223-3314-5
Fax...................................0-2224-0699

www.ThailandPocketPages.com

115 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7424-5002
Fax..........................................................-

423 หมู่ 5 ถ.คลองส่งน้ำ� ต.ปรุใหญ่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel..................................08-4287-9431
Fax..........................................................8/5 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel....................................0-4234-0383
Fax..........................................................-

10 ซอย 15 ถ.ราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
Tel....................................0-2432-2087
Fax..........................................................288 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-8890
Fax...................................0-2468-9541
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ไส้กรองอากาศ ของเหลว - หญ้าเทียม
แคปปิตอล ไฮท์ ฟิลเตอร์ บจก.

ไส้กรองอากาศ-ของเหลว
Air filter
แก้วประกาย พีเค วอเตอร์ บจก.

8/8 ซอยจึงเจริญพาณิช แขวง
ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2223-2978
Fax...................................0-2223-0554

ขอนแก่นเฮี้ยงอะไหล่ หจก.

4/3-4 ถ.หน้าเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel....................................0-4323-8564
Fax...................................0-4323-8564

คุเรฮะ (ไทยแลนด์) บจก.

525 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2710-6475-6
Fax...................................0-2710-6474

103/14 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-8922
Fax...................................0-2738-8923

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ�

219/15-16 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
72000
Tel.................................08-1943-2382
Fax...................................0-3552-6089

นอร์ทเทอร์นเอกซ์ โพเรชั่น หจก.

สหไทยพรีซิชั่น เมทอลพาร์ท

เจ เค อะไหล่รถยนต์

บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

อะโครพอร์ เทคโนโลยี บจก.

136/11-10-12 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2920-8588
Fax...................................0-2920-8793
485/12-3 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
Tel................................0-5324-0670-1
Fax.........................................................

สี่แยกข่วงสิงห์ ถ.ช้างเผือก ต.ช้าง
เผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50300
Tel....................................0-5322-1659
Fax..........................................................15/1-5 หมู่ 1 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel....................................0-2810-0903
Fax...................................0-2810-0902

ชินพงศ์ ฟิลเตอร์ พาร์ท บจก.
103/30 ถ.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel................................0-2925-3784-5
Fax...................................0-2925-3785

495/69 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel.............................0-2674-2829-30
Fax...................................0-2674-2831
17/80 หมู่ 4 ซอย 34 ถ.เอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2415-2210
Fax...................................0-2893-0220
8 ถ.นนทบุรี 46 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2950-2121-2
Fax...................................0-2950-2120

เอ็ม วอร์เตอร์ คลีน

111/2 หมู่ 4 ต.หนองปากโลง อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3410-0944
Fax..........................................................-

บี เจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน บจก.

เอส ที ฟิลเตอร์ บจก.

บูรพายนต์ ชลบุรี

เอ เอ็ม พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

พี เอส แอล อินเตอร์เทรด บจก.

ออลฟิลล์ (ประเทศไทย) บจก.

9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2451-1824-7
Fax...................................0-2451-1354
103/24-25 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel....................................0-3879-5091
Fax...................................0-3879-5092
460 ซอยอยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-6222-3
Fax...................................0-2691-2379

โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น บจก.

7/212 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
Tel................................0-3895-6262-4
Fax...................................0-3895-6267

ยิ่งลักษณ์อะไหล่ยนต์

101/8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หนอง
ควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel................................0-5343-1855-6
Fax..........................................................-

6/3 หมู่ 4 ถ.เอกชัย แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel................................0-2415-0050-3
Fax...................................0-2415-1708
129/56 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-5832-4014
Fax...................................0-2708-2778
8 ถ.นนทบุรี 46 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2950-2121-2
Fax...................................0-2950-2120

อี เอส ที เทรดดิ้ง บจก.

431 หมู่ 2 ถ.โรจนะ
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel.................................08-5812-9855
Fax..........................................................-

หญ้าเทียม
Artificial grass

ระวี อินเตอร์เทรด หจก.

กรีนนี่กราส บจก.

สแตนดาร์ด พรีซิชั่น เซอร์วิส

กรีนไลท์ สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง

314/441 ซอย 76 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel................................0-2917-7860-4
Fax...................................0-2917-7865
27/201 หมู่ 5 หนองตำ�ลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

Tel.................................08-1430-8482
Fax...................................0-3364-0275
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Tel....................................0-3857-8168
Fax...................................0-3857-7556

เจเคกรีน โปรดักส์ บจก.

.- ชัยวัฒน์กลการ
บางกอก วอเตอร์
927/108 ณ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
14/22 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
กำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร 62000
74000
Tel....................................0-3441-1342
Tel.................................08-1208-7021
Tel....................................0-4432-8669
Fax...................................0-3441-2096
Fax..........................................................Fax..........................................................-

Tel....................................0-4432-8669
Fax..........................................................-

3/10 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140

สเปเชียล สตีล เซ็นเตอร์ บจก.

69/58-59 หมู่ 16 ถ.ตลิ่งชันบางบัวทอง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2903-3621-2
Fax...................................0-2903-1144

176 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

176 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

สธนโพธิ์ทอง บจก.

ดัสฟิล อุราเบสท์ บจก.

เจเอ็มเค สแปร์พาร์ท หจก.
จำ�หน่าย-นำ�เข้า ไส้กรอง ตลับลูกปืน
Tel : 0-2880-9118-20
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 204

เค ซี เครื่องกรองน้ำ� ปากช่อง

เค ซี เครื่องกรองน้ำ� ปากช่อง

เพจเจส

6/10 อาคารพิพัฒนสิน
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2670-6388
Fax...................................0-2670-6380
289/41 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2171-6144-5
Fax...................................0-2729-1551

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

หญ้าเทียม - หนังแท้ หนังเทียม

เพจเจส

กรีนไลท์ สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง

289/41 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel................................0-2171-6144-5
Fax...................................0-2729-1551

เซ็นเตอร์เทิร์ฟ บจก.

185/8-9 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

หญ้าเทียม 108

109/312 แขวงคลองถ. เขตสายไหม
กทม. 10220
Tel.................................09-1669-0059
Fax..........................................................-

หญ้าเทียม 108

109/312 แขวงคลองถ. เขตสายไหม
กทม. 10220

Tel....................................0-5324-3775
Fax..........................................................-

ที วาย ซอง บจก.

286-288 ถ.เพชรเกษม 73/2
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2809-7761
Fax...................................0-2809-7762

ไทยเทิร์ฟ บจก.

1/415 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน 60
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel.................................09-1669-0059
Fax..........................................................-

หญ้าเทียมไอวี่กรีน

40/1077 หมู่ 9 เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-2732
Fax..........................................................-

299 หมู่ 14 ถ.วิภาวดี รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel....................................0-2938-6571
Fax...................................0-2938-5446

420/141 ซอยทิพวัล ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-1304
Fax...................................0-2758-1304

ไทยและสวัสดิ์ บจก.

337 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กทม. 10600
Tel....................................0-2438-3454
Fax...................................0-2438-4740

Tel....................................0-2223-8424
Fax...................................0-2225-4798

วี เอส แอล อุตสาหกรรม บจก.

6/10 หมู่ 9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2816-6896-8
Fax...................................0-2816-6895

เวิลด์ เลเธอร์ กู๊ดส์

45/101-5 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2888-6969
Fax...................................0-2881-3602

เวิลด์ เลเธอร์ กู๊ดส์

อาร์ เค คอนแทรคติ้ง บจก.

บางกอกโพลีโฟม

ศรีเจริญค้าหนัง

บางกอกโพลีโฟม บจก.

ศรีเจริญค้าหนัง ร้าน

บางกอกไฮด์ บจก.

ศรีราชาโมด้าเลเธอร์

151/329 ซอย 33 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2864-5522
Fax..........................................................-

161/117 ซอย 76 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
Tel....................................0-2533-5300
Fax...................................0-2533-5301
16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ บจก.

2/13 ถ.บูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กทม. 10200

ธนาภัณฑ์ ค้าหนัง

32/19 ซ.อุดมสุข 60 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
Tel................................0-2398-5088-9
Fax..........................................................-

บีเคพี ออร์กาไนเซอร์ บจก.

ไพร์ม ซีเล็คชั่น ผ้าห่มดิน

420/141 ซอยทิพวัล ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-1304
Fax...................................0-2758-1304

ลีวรรณ บจก.

อะเบ้าท์ กอล์ฟ บจก.

Tel................................0-2993-5635-6
Fax..........................................................-

ไทยยานยนต์ เอสดับเบิ้ลยูจี

ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ บจก.

หนังแท้ หนังเทียม
Leather
ครูเซล (ประเทศไทย) บจก.

93/1003-7 หมู่ 11 ถ.สามโคก-เสนา
ต.บางนมโค อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
Tel................................0-3574-3700-1
Fax...................................0-3574-3702

Tel................................0-2731-7620-1
Fax..........................................................-

2621/13 ถ.พระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel....................................0-2258-2976
Fax...................................0-2259-5820
35 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ กม 18
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2315-4193-4
Fax...................................0-2315-4532
35 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ กม 18
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2315-4193-4
Fax...................................0-2315-4532
99/697 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2336-0565
Fax..........................................................-

45/101-5 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel....................................0-2888-6969
Fax...................................0-2881-3602
45-47 ซอยเจริญรัถ 1 แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel....................................0-2438-1576
Fax..........................................................45-47 ซอยเจริญรัถ 1 แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel....................................0-2438-1576
Fax..........................................................383 หมู่ 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
Tel....................................0-3893-8106
Fax...................................0-3893-8105

เฟรชชี่แกรส

แค็มปัส มาร์เก็ตติ้ง บจก.

พริ้ง แอนด์ โค บจก.

สยามเฟิสท์ บิสซิเนส

เฟรชชี่แกรส

เซ็นทรัล ออล เลเธอร์ แฟชั่น

มงคลชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง บจก.

สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์

ยงวัฒนาเครื่องหนัง บจก.

สินชัยค้าหนัง

109/356 ซ. 52 ถ.พหลโยธินตัดใหม่
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................09-1712-7374
Fax..........................................................109/356 ซ. 52 ถ.พหลโยธินตัดใหม่
แขวงคลองถ. เขตสายไหม กทม.
10220
Tel.................................09-1712-7374
Fax..........................................................-

เฟอร์เฟคเทิฟคอร์ปอเรชั่น บจก.

103 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..........................................................Fax..........................................................-

7/234 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม
10700
Tel....................................0-2620-9535
Fax..........................................................213 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กทม 10600
Tel....................................0-2438-3351
Fax...................................0-2439-2966

ดับบลิว เอ็ม ที

59/4-5 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100
Tel....................................0-2222-2286
Fax...................................0-2623-3753

999/7 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4
ถ.บางพลี-ตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2382-5278
Fax..........................................................63/8 ซอย 7 ถ.เพชรเกษม แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
Tel....................................0-2457-9885
Fax..........................................................516 ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2295-5015-6
Fax...................................0-2682-0345

99/148 หมู่ 10 ถ.เลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
Tel....................................0-2915-8315
Fax..........................................................888 กม 30 ซอยฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2387-2138
Fax..........................................................400-2 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
Tel....................................0-2438-3965
Fax...................................0-2862-2249

มาสเตอร์ เดคคอร์เรชั่น กรุ๊ป

ทวีทรัพย์ ดิสทริบิวเตอร์ บจก.

รีซู เลทเธอร์ บจก.

หมินแซ โรงงานฟอกหนัง

แลนดอน คอร์ป บจก.

เทมส์ (เวิลด์เทรด) บจก.

ลี แอนด์ ซัน เลเธอร์ (2000)

ออนาเมนท์ เท็กซ์ ไทล์

88/8 หมู่ 1 ออโต้ทาวน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2984-3311
Fax...................................0-2984-3322
279/8 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม. 10210

21/13 ซอย 60 ถ.วิภาวดี รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ก.
10210
Tel....................................0-2561-2198
Fax...................................0-2561-2197

Tel................................0-2531-0045-6
Fax...................................0-2531-0047

www.ThailandPocketPages.com

4 อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
ถ.ราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
ก. 10330
Tel....................................0-2255-6509
Fax..........................................................-

111 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2701-2701
Fax..........................................................1272-1278 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2693-9697
Fax...................................0-2693-9798

203 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2395-3281
Fax..........................................................69/293 หมู่ 12 หมู่บ้านขวัญทิพย์
ซอย 69 ถ.เพชรเกษม แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2807-5342
Fax..........................................................-

205

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ

หมวก
อุดมเอก

85/7 ถ.ตานี แขวงตลาดยอด เขต
พระนคร กทม. 10200
Tel....................................0-2629-3369
Fax..........................................................-

เอกแฟชั่น

101 ถ.ลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel................................0-2439-5686-9
Fax...................................0-2438-3722

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
แคปส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โปรดักส์

41, 43 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
Tel....................................0-2416-9922
Fax...............................0-2416-9464-5

แค็พ เอเซีย แมนูแฟคเจอริง่ บจก.

5/4 หมู่ 6 ซอยบางปลา 24
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2750-5901
Fax..........................................................-

เจ แอนด์ เอส เซฟตี้ ซัพพลาย

หมวก
Hat
กระบี่ ไทยไชโย บจก.

65 หมู่ 2 ถ.บางแวก แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม 10160
Tel................................0-2449-5970-3
Fax..........................................................-

299/39 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2710-6191-4
Fax...................................0-2323-2004

โชคชัย

210/3 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
Tel....................................0-7781-1102
Fax..........................................................-

ดนัยพลาสติก 2005 บจก.

เพจเจส

พาธ ออฟ อะ แฮ็ท

25/14 หมู่ 4 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2193-0113-4
Fax..........................................................-

ที ซี เค โปรดักท์ (1997) บจก.

ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 6
แผนที่ 107,108,109 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-5913-2848
Fax..........................................................-

พี แอนด์ เอ็น แค็ปส์-หมวก

75/5 หมู่ 11 ถ.พระราม 2 แขวง
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150

51-51/1 ซ.เอกชัย 76 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2800-1388
Fax...................................0-2800-1377

ที ซี เค โปรดักท์ (1997) บจก.

Tel.................................09-2663-9798
Fax..........................................................-

แม็กนั่ม วาไรตี้ บจก.

75/5 หมู่ 11 ถ.พระราม 2 แขวง
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150

73 ถ.ยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

Tel....................................0-2800-1388
Fax...................................0-2800-1377

Tel....................................0-2223-1514
Fax...................................0-2226-1610

ทีเค อะไหล่

ยังแมน บจก.

12 ซอย 17 แยก 8 ถ.ศาลธนบุรี
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
Tel.................................08-9484-4416
Fax..........................................................-

53-53/1 ซอยเพชรเกษม 81
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2814-7085-7
Fax...................................0-2814-7088

เกียฮวด เอ็นเตอร์ ไพร์ส หจก.

โชคดี (กิมจุ้ย) บจก.

ทีเอ็ม คอนเนค บจก.

ยังแมน บจก.

ครีเอเท็กซ์ ไลฟ์ บจก.

โชคดี (กิมจุ้ย) บจก.

ธนาศิลป์

หมวก ร็อคกี้ การ์เมนท์ บจก.

ครีเอเท็กซ์ ไลฟ์ บจก.

ซันเมทเวิร์ล บจก.

ธนาศิลป์

อัญชลีพร พลาสติก อินเตอร์เนชัน่ แนล

593 หมู่ 6 ถ.แขวงศาลาธรรมสพน์
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม 10170
Tel....................................0-2889-6016
Fax..........................................................567 ซอย 40 ถ.เจริญนคร
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม 10600
Tel....................................0-2862-4350
Fax..........................................................567 ซอย 40 ถ.เจริญนคร
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม 10600
Tel....................................0-2862-4350
Fax..........................................................-

คาราเพลส

ตลาดนัดสวนจตุจักร ซอย 34/6
ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กทม 10900
Tel.................................08-5825-0418
Fax..........................................................-

เค ซี มอเตอร์ ไบค์

60/306-7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม 10150
Tel....................................0-2415-5427
Fax..........................................................-

เค ซี เอฟ บจก.

127/127-32 ตรอกนอกเขต
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม 10120
Tel................................0-2284-0654-5
Fax..........................................................-

แคปส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โปรดักส์

41,43 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150

Tel....................................0-2416-9922
Fax...............................0-2416-9464-5

เค ซี มอเตอร์ ไบค์

60/306-7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-5427
Fax..........................................................-
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50/6-8 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตน
ไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-1381
Fax...................................0-3524-1881
50/6-8 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตน
ไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-1381
Fax...................................0-3524-1881
168/56 ซอยชัยพฤกษ์ 3
ถ.บางขุนนนท์ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel....................................0-2881-4595
Fax..........................................................-

ซัม ออโต้ บจก.

46/48 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3879-5213
Fax..........................................................-

ไซเดอร์ ช็อป

191 สีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2231-3170
Fax..........................................................-

โชคดี (กิมจุ้ย)

ค. 50/6-8 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง
ต.หอรัตนไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3524-1381
Fax...................................0-3524-1381

ซัม ออโต้

46/48 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel....................................0-3879-5213
Fax..........................................................-

ไซเดอร์ ช็อป

191 สีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2231-3170
Fax..........................................................-

85/247 ซอยเทียนทะเล 20 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2464-5812-3
Fax...................................0-2464-5813
264,266 ถ.รัชดา-ท่าพระ
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร 10600
Tel.................................08-9484-3412
Fax...................................0-2476-6963
264,266 ถ.รัชดา-ท่าพระ
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร 10600
Tel.................................08-9484-3412
Fax...................................0-2476-6963

นิปปอน เค ซี เอฟ บจก.

127/127-32 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel....................................0-2284-0654
Fax...................................0-2284-0655

นิวประดิษฐ์ศิลป์ การ์เมนท์ บจก.

63/4-6 ถ.เจริญนคร 53
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
Tel................................0-2862-4891-2
Fax...................................0-2439-0514
21-23 ถ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Tel....................................0-2426-3078
Fax...................................0-2870-5939

ไหม

9 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel....................................0-3931-1120
Fax..........................................................-

เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ บจก.

619/24 หมู่ 2 ถ.เทศบาล 13
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

Tel....................................0-3843-8687
Fax...................................0-3843-7490

นิวประดิษฐ์ศิลป์ การ์เมนท์ บจก.

378 หมู่ 4 ซอย 146 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2728-1399
Fax...................................0-2728-1464

เอ เอ็ม อาร์ อินดัสตรี้ บจก.

619/24 หมู่ 2 ถ.เทศบาล 13
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

Tel....................................0-3843-8687
Fax...................................0-3843-7490

บลูซีฮอส บจก.

101/22-25, 101/73-74 ถ.วุฒากาศ
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2465-4878
Fax...................................0-2466-0376

ป ณรงค์ แอนด์ พี เอ็น ไอ บจก.

53-53/1 ซอยเพชรเกษม 81
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2814-7085-7
Fax...................................0-2814-7088

929/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ 58
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2294-2662-3
Fax..........................................................-

66/12-3 หมู่ 1 ซ.แก้วอินทร์ประชาอุทศิ
ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
Tel.............................0-2191-8148-51
Fax...................................0-2191-8147

เอ็ม พี แอนด์ เอ็น แค็ปส์-หมวก

51-51/1 ซ.เอกชัย 76 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel.................................09-2663-9798
Fax..........................................................-

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตรี้

45 ถ.ประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2870-4190
Fax...................................0-2870-4651
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

หมวก - หม้อน้ำ�รถยนต์

เพจเจส

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตรี้

45 ถ.ประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

เอ เอ็ม อาร์ อินดัสตรี้ บจก.

66/12-3 หมู่ 1 ซอยแก้วอินทร์
ประชาอุทิศ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธง
หิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel.............................0-2191-8148-51
Fax...................................0-2191-8147

Tel....................................0-2870-4190
Fax...................................0-2870-4651

แม็กนั่มแอซเซสเซอร์รี่ส์ บจก.

141/420-1 หมู่ 9 ซอยประชาอุทิศ
29 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel....................................0-2428-4849
Fax..........................................................-

เอ็ม พี แอนด์ เอ็น แค็ปส์ หจก.

51-51/1 ซอยเอกชัย 76 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2415-6415
Fax..........................................................-

ไชยเจริญ ร้าน

2 ซอย 18 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
Tel....................................0-2286-6709
Fax..........................................................-

ซิง ไห่ เทรดดิ้ง บจก.

46/4 หมู่ 21 ซอยที่ดินไท ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10240
Tel................................0-2346-5006-7
Fax...................................0-2346-5399

ประเสริฐการช่าง

19/14 หมู่ 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3838-3306
Fax..........................................................-

ผลิตกรรมวานิช

98 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำ�โรง
อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
Tel....................................0-3644-1206
Fax..........................................................-

ย่งเซ่งฮง อุตสาหกรรม

แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์

ซิง ไห่ เทรดดิ้ง

พัฒนพิธาน บจก.

ยังแมน บจก.

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตรี้

ซี เอช วัฒนายนต์ บจก.

พี ที หม้อน้ำ�รถยนต์

45/1 หมู่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
Tel....................................0-2889-5074
Fax...................................0-2889-5075
53-53/1 ซอยเพชรเกษม 81 แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2814-7085-7
Fax...................................0-2814-7088

11/1 หมู่ 4 ซอยพระอภัยมณี
ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
Tel....................................0-3892-8368
Fax..........................................................45 ถ.ประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel....................................0-2870-4190
Fax...................................0-2870-4651

ร้านใหม่ทำ�หมวก บจก.

หม้อน้ำ�รถยนต์
Auto Radiator

Tel....................................0-5322-2333
Fax...................................0-5321-3444
415-6 ตลาดจตุจักร 16 ซอย 2
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-1869-6905
Fax..........................................................-

หมวก ร็อคกี้ การ์เมนท์ บจก.

63/4-6 ถ.เจริญนคร 53 แขวง
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel................................0-2862-4891-2
Fax...................................0-2439-0514

หมวก ร็อคกี้ การ์เมนท์ บจก.

63/4-6 ถ.เจริญนคร 53 แขวง
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม.
10600
Tel................................0-2862-4891-2
Fax...................................0-2439-0514

หมวก วีไอพี บจก.

7/174-6 หมู่1 ซ.สุนทร 4
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ แขวง/เขต
หนองแขม กทม. 10160
Tel....................................0-2807-6915
Fax...............................0-2807-6916-7

ไหม ร้าน

9 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

89/19 หมู่ 19 ซอยธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2312-9307-9
Fax...................................0-2312-9310

130/2 หมู่ 5 ต.ลำ�พยา อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000

378 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel.................................08-1941-2211
Fax...................................0-3421-8633

Tel....................................0-2530-5349
Fax...................................0-2931-6355

ก ปฐมพงษ์หม้อน้ำ�

130/2 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�พยา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3421-7917
Fax...................................0-3421-8633

คุงฮวดบริการ บจก.

13 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
Tel....................................0-3860-1042
Fax..........................................................-

คุงฮวดบริการ

13 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
Tel....................................0-3860-1042
Fax..........................................................-

จำ�นงค์ หม้อน้ำ� บจก.

65/8 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel....................................0-3851-1455
Fax..........................................................-

อัญชลีพร พลาสติก อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�นงค์ หม้อน้ำ�
21-23 ถ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

65/8 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel....................................0-3851-1455
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2426-3078
Fax...................................0-2870-5939
378 หมู่ 4 ซอย 146 ถ.รามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2728-1399
Fax...................................0-2728-1464

Tel................................0-2738-3501-5
Fax...................................0-2738-3500

ก ปฐมพงศ์ หม้อน้�ำ -เค พี เรดิเอเตอร์ ตั้งเจริญหม้อน้ำ�ยนต์

Tel....................................0-3931-1120
Fax..........................................................-

เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ บจก.

77/1 หมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ซีเอ็มเค อินเตอร์เทรด บจก.

161/4 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ลองมาแล บจก.

46/4 หมู่ 21 ซอยที่ดินไท ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10240
Tel................................0-2346-5006-7
Fax...................................0-2346-5399

ชลประสิทธิ์หม้อน้ำ� (ซีซีอาร์)
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61/5 หมู่ 1 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3879-5096-7
Fax...................................0-3827-6111

เต็ก เฮง หลี

426/12 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2277-5545
Fax..........................................................-

ท่งหลี

610 ถ.ประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2465-4676
Fax..........................................................-

ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง

1091/244-5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel................................0-2651-7717-8
Fax...................................0-2255-2008

ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง

12/4 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel....................................0-2312-5129
Fax...............................0-2312-5127-8

บีเอสเค เรดิเอเตอร์ บจก.

173 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
Tel....................................0-3231-9096
Fax..........................................................-

ประเสริฐการช่าง

19/14 หมู่ 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
Tel....................................0-3838-3306
Fax..........................................................-

51/8 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้า ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2759-6989
Fax..........................................................385/16 ซอยข้าวเม่า ถ.อิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel.................................08-4427-1309
Fax..........................................................-

พี ไอ เอ็ม ซัพพลาย หม้อน้�ำ รถยนต์
737/6 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel.................................08-1871-3014
Fax...................................0-2915-9300

เพชรกลการ หจก.

4 ซอย 87 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-3931
Fax..........................................................-

เพชรกลการ

4 ซอย 87 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2416-3931
Fax..........................................................-

มานะการช่าง

81/9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
Tel.................................08-0993-3836
Fax..........................................................-

มานะชัย

100 หมู่ 1 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3844-5433
Fax..........................................................-

มานะชัย

100 หมู่ 1 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3844-5433
Fax..........................................................-

มุกไดนาโม

99 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel.................................08-7004-2355
Fax..........................................................-

ยิ่งยงการช่าง

47 ซอยมหาสิน ถ.รามคำ�แหง 54
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2732-8477
Fax..........................................................-
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หม้อน้ำ�รถยนต์ - หม้อน้ำ� อุตสาหกรรม
วันชัยคูลเลอร์

74/17-8 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel.................................08-6151-4929
Fax..........................................................-

สมชายการช่าง 2014

1606 หมู่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2757-5509
Fax..........................................................-

เสริมยนต์หม้อน้ำ�

258 ซอย 54 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel....................................0-2424-2649
Fax..........................................................-

หมงเฮงการช่าง

186/1 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-4689
Fax..........................................................-

หมงเฮงการช่าง

186/1 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3425-4689
Fax..........................................................-

อ ตี๋เล็กหม้อน้ำ�

1104/10 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2392-5121
Fax..........................................................-

อารีย์ หม้อน้ำ�

301/22 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.บางพูน
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2552-6024-5
Fax..........................................................-

อารีย์ หม้อน้ำ� (2002) บจก.

301/22 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
Tel................................0-2552-6024-5
Fax...................................0-2972-9950

อำ�นาจเจริญการช่าง สามพราน

29/39 หมู่ 2 ต.ยายชา อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
Tel....................................0-3431-1606
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
เอส วี เรดิเอเตอร์

เนาวรัตน์ ซัพพลายส์ หจก.

53 ซอย 5 ถ.พระราม 6 แขวง
รองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

70 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260

Tel....................................0-2214-3999
Fax...................................0-2215-8608

Tel................................0-2962-6532-3
Fax...................................0-2582-3050

อุดมเดช

111/150-2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2962-6532-3
Fax...................................0-2582-3050

เอเซียหม้อน้ำ� บจก.

647 ซอย 80 ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
Tel.................................08-1633-2486
Fax..........................................................-

Tel................................0-2313-1725-7
Fax...................................0-2741-3522

แอล ฮกเฮง บจก.

บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์

เฮงการช่าง

บางกอกอินเตอร์ทิ้วส์ บจก.

560/38 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2294-0816
Fax...................................0-2294-4043
44/4 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
Tel....................................0-3222-2942
Fax..........................................................-

อุดมเดช

111/150-2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เพจเจส

223/29 อาคารคันทรี่ทาวเวอร์ เอ
ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
Tel....................................0-2361-5340
Fax...................................0-2361-5341
141/64 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10120
Tel....................................0-2892-0774
Fax...................................0-2892-0772

บางกอกอินเตอร์ทิ้วส์ บจก.

60/1 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120

หม้อน้ำ�อุตสาหกรรม
Industrial Boiler

Tel................................0-2678-3164-5
Fax...................................0-2213-2559

เค ซี เอฟ บจก.

127/127-32 ตรอกนอกเขต
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2284-0654-5
Fax..........................................................-

คูล เรดิเอเตอร์ บจก.

99/121 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
Tel................................0-3815-9990-1
Fax...................................0-3815-9990

เค บอยเลอร์อินดัสเตรียลระยอง

บี เอส รุ่งเรืองกิจ บจก.

246 หมู่ 4 ซอยสว่างศิลป์ ถ.สุขสวัสดิ์
64 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
Tel....................................0-2462-7126
Fax...................................0-2463-1989
บุญเยี่ยมและสหาย บจก.
จำ�หน่าย-นำ�เข้า หม้อไอน้�ำ
Tel : 0-2322-1678
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 209

ยูเนี่ยนคูลเลอร์ ราดิเอเตอร์ บจก.

59/4 หมู่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21000

19/2 หมู่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000

Tel....................................0-3889-0359
Fax...................................0-3889-0358

Tel................................08-6805-3555
Fax..........................................................-

จงเจริญกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาริต้า เอ็นจีเนียริ่ง (บางกอก)

ซิตี้ ไลอ้อนสตีม บจก.

เอ็มทีเอสอินสเป็กเตอร์เซอร์วสิ 1999

99/96 หมู่ 7 หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์
ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2316-3771-2
Fax..........................................................15 ซอยพุทธบูชา 11 ถ.บางมด แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2427-5441
Fax...................................0-2427-5441

ซีเอสเอส วิศวกรรมและที่ปรึกษา

1/611 ซอยประเสริฐมนูกิจ 32 แขวง
นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel.................................08-3187-2723
Fax...................................0-2519-2773

82/155 หมู่ 11 ถ.เอกชัย 10 แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2416-1847
Fax...................................0-2893-7919
194/54 หมู่ 3 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลอง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2737-7678
Fax...................................0-2737-9375

ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

4/69-71 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel................................0-2897-0860-9
Fax...................................0-2451-5866

ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น แอล ฮกเฮง บจก.
94/112 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220

Tel....................................0-2949-8090
Fax..........................................................-

ไทยโปรเซส สตีม บจก.

เฮงการช่าง

81/86 หมู่ 9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�
ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530

44/4 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

Tel....................................0-2186-0009
Fax...................................0-2186-0010
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560/38 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel....................................0-2294-0816
Fax...................................0-2294-4043

Tel....................................0-3222-2942
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

www.ThailandPocketPages.com

หม้อน้ำ� อุตสาหกรรม
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หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
Transformer
กรุงศรีนำ�แสง แอนด์ ซัพพลาย
31/9 หมู่ 15 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-2734-4315-6
Fax..........................................................-

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ บจก. (มหาชน)

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.............................0-2379-3089-92
Fax...................................0-2379-3092

คูล-เทค บจก.

9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037

เค เอ็ม เอส ทรานส์ฟอร์เมอร์

17/55-6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
Tel....................................0-2429-2830
Fax...................................0-2429-2831

เจ เจ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
61/880 หมู่ 2 ต.ท่าตลาด
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

Tel....................................0-3432-4827
Fax..........................................................-

เจ เอส เจ เอ็นจิเนียริ่ง

4/21 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6840-6910
Fax..........................................................-

จงเจริญพาณิชย์ ร้าน

912-4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel................................0-2272-5700-1
Fax...................................0-2617-9985

ชลบุรี พี เจ พาณิชย์ บจก.

276/1-2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5197
Fax...................................0-3834-6303

ชลบุรีศานติวงศ์ บจก.

806/16 ถ.โปษยานนท์ ต.บางปลา
สร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-3117
Fax...................................0-3827-1517

ชูไก บมจ.

42/62 กม 7 หมู่ 14 ซ.จรรยวรรธ 5
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2715-0000
Fax...................................0-2316-6574

ไดวะอิเล็คทริค บจก.

120/1 หมู่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์
78 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2817-5580-2
Fax...................................0-2463-4659
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ซีวายที พาวเวอร์ บจก.

227/80 ถ.พระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
Tel................................0-2682-7491-5
Fax...................................0-2682-7490

บางกอกคอนโทรลเลอร์ บจก.

634 ซอย 60 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2415-5471
Fax..........................................................-

ซายน์เวฟ เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก. บุญประสิทธิ์วิศวกรรม บจก.
20/386 หมู่ 6 ถ.เลียบคลอง 2
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
Tel................................0-2906-5730-1
Fax...................................0-2906-5732

เติมสุข โฮม ครีเอชั่น บจก.
9/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

Tel....................................0-3825-5168
Fax...................................0-3825-5168

ถิรไทย บจก. (มหาชน)

552 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 10
ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10280
Tel.............................0-2710-6568-71
Fax..........................................................-

1027/25 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 106
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2808-3884
Fax...................................0-2445-4078

บุญประสิทธิ์วิศวกรรม บจก.

1027/25 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 106
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel....................................0-2808-3884
Fax...................................0-2445-4078

ทรีเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

888/130-131 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7831-1056
Fax...................................0-2174-0456

ที ที คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บาง
เมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2758-0225
Fax...................................0-2758-0226

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
207/207 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3804-2323
Fax...................................0-3804-2324

เทคโนโลยี อัลไลแอนซ์ บจก.

471/3 พญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
Tel.................................08-9774-6988
Fax..........................................................-

ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

177 หมู่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแส
บน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
Tel................................0-3888-6333-4
Fax..........................................................-

ไทยพัฒนกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า

23/1 หมู่ 7 ซ.วัดสลุด ถ.บางนาตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-3355
Fax...................................0-2750-1584

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค บจก.

32/7 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel....................................0-2429-0033
Fax...................................0-2429-0014

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี บจก.

325/1 หมู่ 6 อาคาร พี เอส ที
ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel....................................0-2993-8982
Fax...................................0-2993-8983

เพาเวอร์ วัน คอนโทรล ซิสเต็มส์
34/97 ถ.ทุ่งมังกร 10 แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

Tel....................................0-2884-2892
Fax...................................0-2884-1011

ม ทวีภัณฑ์ ร้าน

132/1 ถ.เยาวพานิช
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
Tel....................................0-2221-7712
Fax...................................0-2225-0671

ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ มนตรีการไฟฟ้า บจก.
55/305 หมู่ 1 ถ.บางใหญ่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2927-7743
Fax...................................0-2927-7743

ที อาร์ การไฟฟ้าและอุตสาหกรรม บุญญากิจ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
340/115 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2710-8783
Fax..........................................................-

เพจเจส

244/237 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
Tel....................................0-3838-4612
Fax..........................................................-

พี พี มอเตอร์ อิเลคทริค (2015)

555 หมู่ 17 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
Tel....................................0-3720-2799
Fax...................................0-3728-1000

พีดี สถาปนิก ดีไซน์ บจก.

ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์ บจก.
99 หมู่ 9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

Tel..........................................................Fax..........................................................-

ละมูลวิศวกรรม บจก.

42/89 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2420-9065
Fax...................................0-2431-0256

ระบบไฟฟ้าบ้านและโรงงาน

94 หมู่ 8 ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6399-6577
Fax...................................0-3303-9511

พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) บจก.

158/79 หมู่ 5 โครงการคีทพลาซ่า
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3487-2441
Fax...................................0-3487-2448

วิสต้าทราโฟ บจก.

75 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel................................0-2805-8168-9
Fax...................................0-2813-9861

พระราม 3 ทรานสฟอร์เมอร์

12 ถ.สุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
Tel....................................0-2427-0342
Fax...................................0-2427-0343

ส ชัยพฤกษ์ 1 ค้าไม้ หจก.

549/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2689-9428
Fax...................................0-2689-9428

เพอร์เฟ็คท์ ไทย อีเลคทริค บจก.

224 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม 93 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel................................0-2811-1611-5
Fax...................................0-2811-1616

พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส

198 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2721-3906
Fax...................................0-2721-4700

เพอร์เฟ็คท์ ไทย อีเลคทริค บจก.

4/279-80 หมู่ 1 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-9754
Fax...................................0-2894-9754

224 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม 93 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
Tel................................0-2811-1611-5
Fax...................................0-2811-1616

263/77 หมู่ 12 ถ.ชัยพฤกษ์ 2
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel.................................08-6313-9271
Fax...................................0-3875-7158

สเตเบิล ทรานสฟอร์เมอร์ บจก.

36/3 หมู่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.บึงทองหลาง
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2549-2315-7
Fax...................................0-2549-2318

สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย บจก.

51,53 ซอยพึ่งมี 29 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel................................0-2742-1002-6
Fax...................................0-2331-8297

สยาม เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.

206/30 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110
Tel....................................0-3806-0597
Fax..........................................................-
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

หล่อโลหะและโรงหล่อ - หลังคา

เพจเจส

สุวรรณวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

33/18 หมู่ 6 ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3445-1591
Fax...................................0-3445-1590

แสงสามัคคี ห้างหุ้นส่วนบจก.

1/17 หมู่ 12 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์ บจก.

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

Tel....................................0-2726-3267
Fax...................................0-2726-3267

อิเลคทริค ทรานส์ฟอร์มเมอร์ บจก.
9 ซอยรามคำ�แหง 164 แยก 3
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159

เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
15/2 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

Tel....................................0-2518-1966
Fax...................................0-2917-4526

เอกรัฐวิศวกรรม บจก. (มหาชน)

612,614 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Tel....................................0-2116-9644
Fax...................................0-2644-5861

เอทีดี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส หจก.
37/43 หมู่ 7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel................................0-3424-4045-6
Fax...................................0-3424-4047

เอกรัฐวิศวกรรม บจก. (มหาชน)

1068 ซอยวชิรธรรมสาธิต 40
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2393-0437
Fax...................................0-2398-2903

Tel....................................0-2316-5575
Fax...................................0-2316-5575

เอ็นทีวาย คอนสตรัคชั่น บจก.

85/1444 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel.................................09-4514-2451
Fax...................................0-2819-0478

เอเซีย ทราโฟ บจก.

หล่อโลหะและโรงหล่อ
Metal Coating

Tel................................0-2346-0980-7
Fax...............................0-2346-0978-9
39/6 หมู่ 4 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

คงช่างกล โรงหล่อ บจก.

625 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม 10120
Tel....................................0-2211-2875
Fax...................................0-2672-3108

Tel................................0-3487-5261-7
Fax...................................0-3487-5258

อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) บจก.

เจ้น ฟา อินดัสเทรียล บจก.

เอ เอ็น เค แมชชีนเนอรี บจก.

ช ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ บจก.

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2962-2092-9
Fax...............................0-2962-2090-1
6/12 หมู่ 4 ถ.คลองเก้า ต.ลำ�ลูกกา
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

47/4 หมู่ 2 ซอยวัดสำ�นักบก
ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำ�ซาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3837-9559
Fax...................................0-3805-6472
74/15-16-17 ซอยเอกชัย 128
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel................................0-2892-2327-8
Fax...................................0-2892-2328

Tel....................................0-2549-5213
Fax..........................................................-

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ชัยเจริญ โรงหล่อโลหะ

92 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กทม 10160
Tel....................................0-2413-0288
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ชำ�นาญการหล่อ โลหะกิจ บจก.

15 หมู่ 6 ถ.ชลประสิทธิ์ ต.วังกระโจม
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
Tel.................................08-1615-2491
Fax...................................0-3730-0909

Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159

เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์

296 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบาง
ด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

19/2 หมู่ 6 ถ. 345 ต.ลำ�โพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2194-4008
Fax...................................0-2194-4008

ประสิทธิ์ผลโลหะภัณฑ์ บจก.

315 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-2698
Fax...................................0-3447-3627

ว่องสหกิจหล่อโลหะ (1988) บจก.
11/114 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กทม 10150

Tel....................................0-2477-3206
Fax...................................0-2477-3206

สยาม เอ็ม เอ็น เค บจก.

17/1-2 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้�ำ จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-2892-3194-5
Fax...................................0-2892-3195

ไฟว์เพาเวอร์ อินดัสตรี บจก.

สหกิจเจริญเฟาน์ดรี บจก.

เม้ง โรงหล่อ บจก.

สหวิศว์หล่อโลหะ บจก.

81/4 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
Tel....................................0-3484-9594
Fax...................................0-3487-8364
8/7 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 70400
Tel.................................08-1684-6764
Fax..........................................................-

เม้ง โรงหล่อ บจก.

8/7 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 70400
Tel.................................08-1684-6764
Fax..........................................................-

4 หมู่ 3 ถ.ยกกระบัตร-หลักสี่
ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3443-2617-8
Fax...................................0-3443-2619
92/32 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม 10250
Tel................................0-2722-7962-6
Fax...................................0-2722-7967

หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)

700/32 กม 57 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.หนอง
ไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3821-3682-5
Fax...................................0-3821-3686

โรงหล่อเหล็ก โรงหล่อนคร โลหะกิจ แหลมทองอัลลอย โปรดักส์ บจก.

88/99 หมู่ 12 ต.บางปลา
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

เอส พี อีเล็คทริค อินดัสตรี บจก.

ธนาแมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

ธนากรกลการ (2004) บจก.

Tel....................................0-2454-1595
Fax...................................0-2805-1159
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46/19 หมู่ 4 ซอย 36 ถ.โกสุมร่วมใจ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210
Tel....................................0-2503-8732
Fax..........................................................-

51/5 หมู่ 2 กม 45.5 ถ.พระราม
2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-1755-5442
Fax...................................0-3485-1278

ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี เอเชีย บจก.

51/2 ต.น้ำ�ตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
16110
Tel.............................0-3681-2888-90
Fax..........................................................-

รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ บจก.

59/6 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3485-2653-4
Fax..........................................................-

เรม่า เจมส์ บจก.

222 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170
Tel....................................0-2889-6299
Fax...................................0-2889-6298

โรงหล่อ ส โลหะการ หจก.

108/120 ซอยบางกระดี่ 25
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม 10150
Tel................................0-2452-2100-1
Fax...................................0-2452-2099

ฮวดหล่อโลหะกิจ บจก.

64/4 หมู่ 1 ต.โคกพระเจดีย์
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel....................................0-3420-6880
Fax...................................0-3432-5040

หลังคา
Roof
เกรียงไกรการช่าง

111/565 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-5673-5011
Fax..........................................................-

254 หมู่ 4 ซอย วปอ 11 ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2810-0371
Fax..........................................................-

เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ

233 ซอยประชา ถ.สุขุมวิท ต.ท้าย
บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2703-8038-9
Fax...................................0-2703-8011

ว่องสหกิจ บจก.

11/114,171 ซอยจอมทอง 14
ถ.แขวงบางค้อ แขวงบางค้อ เขต
จอมทอง กทม 10150
Tel....................................0-2468-7307
Fax..........................................................-
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ห้องเย็นห้องแช่แข็ง - หิน
ช้างมงคล การช่าง ไวนิล สมุทรสาคร

189/328 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel.................................08-7533-6972
Fax..........................................................-

ช่างสมหวัง เซอร์วิส

49/50 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel.................................08-6887-7219
Fax..........................................................-

ดราก้อน อลูมิเนียม อินเตอร์ กรุ๊ป

2-4 ถ.บรมราชชนนี 72/1
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
Tel................................0-2889-7578-9
Fax...................................0-2889-7577

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ราชาเมทัลชีท บจก.

888/1-2 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2182-2048-9
Fax...................................0-2182-2050

ลพบุรี โอเค เทคนิค บจก.

13/1 ถ.พหลโยธิน ต.นายาว
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel....................................0-3626-3023
Fax...................................0-3626-3022

แสงศิลป์การช่าง 1

31/3 หมู่ 3 ซอยหอพักคุณหญิง
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90000
Tel.................................08-1767-0546
Fax..........................................................-

เทคโน คูล (ประเทศไทย) บจก.

เพจเจส

เอ็มเคห้องเย็น บจก.

43/13 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กทม. 10500

69/1 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

Tel................................0-2234-6377-8
Fax...................................0-2234-6379

เทอร์ โมคูลลิ่ง บจก.

286/1 ถ.รามคำ�แหง 2 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel................................0-2720-9552-3
Fax...................................0-2720-9554

Tel................................0-3443-2333-8
Fax...................................0-3443-2339

เอสเอสพี ไอซ์ ซีสเท็ม บจก.

406/1 หมู่ 4 ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2408-6819
Fax...................................0-2408-6820

ประกอบเครื่องเย็น-ชิลเลอร์ชลบุรี

114/41 หมู่ 10 ศุขประยูรซอย 10
ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel.................................08-6388-4639
Fax...................................0-3367-4828

หิน
Stone

เอเค เมทัล ชีท-หลังคาเหล็ก เอเค โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

แกรนิตทาวน์

ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง บจก.

ไอเทค สตีล ห้างหุ้นส่วนบจก.

ยูเอชไอตลาดไท บจก.

ช่างอิฐ แกรนิตพลัส

ที ที เทรดดิ้ง บจก.

ไอเทค สตีล ห้างหุ้นส่วนบจก.

รังสิกลุ โลจิสติกส์ ห้างหุน้ ส่วนบจก.

ซีเค แอนด์ เอ็นพี เดคคอร์ บจก.

ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม บจก.

99 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2706-9600-3
Fax...............................0-2706-9621-2
56, 56/1 ถ.เทียนทะเล 30
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2897-3636
Fax...................................0-2897-3838
66/6 หมู่ 3 ต.ลำ�พยา อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3498-6731
Fax...................................0-3498-6732

เทิดทูล การช่าง
รับทำ�โรงหลังคาเหล็ก
Tel : 08-1581-3827
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 211

ไทยเคียวได บจก.

1 ซอยคุ้มเกล้า 42 ถ.คุ้มเกล้า
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel.................................09-2389-9029
Fax...................................0-2737-2481

91/9 หมู่ 1 ซอย เอเค เมทัล ชีท
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
Tel................................0-2905-7397-9
Fax...................................0-2905-7396
42/21 หมู่ 5 ถ.นครอินทร์
ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2443-0677-8
Fax...................................0-2443-0679
42/21 หมู่ 5 ถ.นครอินทร์
ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel................................0-2443-0677-8
Fax...................................0-2443-0679

พลวิศ การก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วน

43/335 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel.................................08-1695-4263
Fax..........................................................-

แม่ทองใบ สตีล บจก.

219 ซอยพุทธบูชา 7/1 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2874-1261
Fax...................................0-2874-1267

โยธาวัสดุก่อสร้าง ร้าน

39 ถ.สุวรรณศร ต.ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
Tel.................................08-9825-5771
Fax...................................0-3638-9925
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99/3 หมู่ 9 ซ.ไอยรา 1 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2908-2880-2
Fax...................................0-2908-2883
711/307 หมู่ 6 ซอย 57 ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel.................................08-9604-6470
Fax..........................................................-

32/25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี
ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000
Tel.................................08-8200-9885
Fax..........................................................1481 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000
Tel.................................09-0392-3765
Fax..........................................................114 ถ.นิมติ ใหม่ แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2915-7874
Fax...................................0-2915-7875

รังสิตโปรเฟสชัน่ แนลแอพไพร&เซอร์วสิ ทิฟฟานี เดคคอร์ บจก.

ห้องเย็นห้องแช่แข็ง
Cold room
เกรทวอลล (1988) บจก.

59 หมู่ 2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel.............................0-2581-3472-81
Fax...................................0-2581-5512

บี เค เม็ททอลชีท (กรุงเทพ) บจก. คิซาขนส่ง บจก.
3/2 หมู่ 1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel................................0-2923-1131-2
Fax...................................0-2571-2127

189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้ายนรสิงห์
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-5559-2229
Fax...................................0-3411-8395

63 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
Tel....................................0-2326-0049
Fax..........................................................-

คิทเช่น คอนซัลท์ & ซัพพลาย

1 ซ.รามอินทรา 81 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel....................................0-2943-0164
Fax...................................0-2943-0165

เค ที พี พร็อพเพอร์ตี้

334,334/2 หมู่ 6 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel....................................0-2707-7661
Fax...................................0-2707-7662

ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก.

9/8 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2812-8392
Fax..........................................................-

53,55 ซอยรังสิต-นครนายก 27
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
Tel................................0-2996-2571-3
Fax...................................0-2996-2578

เสือเมือง เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

19/275 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2561-2756
Fax...................................0-2561-2756

ห้องเย็นเมอร์แชนท์เทค บจก.

49/97 หมู่ 14 ถ.บางบอน 3
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10160
Tel................................0-2806-4471-3
Fax...................................0-2806-4470

โรงงาน6/2 หมู่ 8 ซ.คลองห้าตะวัน
ออก 29 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2986-4466
Fax..........................................................-

ทีพลัส มาร์เก็ตติ้ง บจก.

29/49 หมู่ 9 ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240
Tel....................................0-2508-1523
Fax...................................0-2508-1526

นิวยอร์คหินอ่อนและแกรนิต บจก.

11/6 ถ.คลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel.............................0-2508-0778-80
Fax...................................0-2508-0495

ห้องเย็นอธิเกียรติ บจก.

ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิต บจก.

อุดมอุตสาหกรรมเครื่องเย็น หจก.

ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิต บจก.

เอ็น เอ ดี โคลด์สตอเรจ บจก.

มหาชัยแกรนิต

21/11 หมู่ 2 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขมุ วิท
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2387-0870
Fax...................................0-2387-2057
14/84 หมู่ 6 ซอย 28 ถ.พระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2875-1521
Fax..........................................................25/2 หมู่ 4 ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3859-5941
Fax...................................0-3859-5942

โชว์รูม 205/2 กม 7 ซอยอัศวพิเชษฐ์
ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel................................0-2884-4115-6
Fax...............................0-2884-4115-6
44 ซอยสวนมะลิ 3 ถ.เฉลิมเขตร์ 4
วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
Tel....................................0-2222-7942
Fax...................................0-2621-6275
31/100 หมู่ 4 ถ.เคหะชุมชนมหาชัย
ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3486-1309
Fax...................................0-3486-1309
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เหล็ก และสแตนเลส

เพจเจส
รุ่ง สตีลและ รุ่งสแตนเลส (พัทยา)
126/9 หมู่ 12 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เหล็ก และสแตนเลส
Stainless steel

Tel....................................0-3875-6299
Fax...................................0-3875-6863

กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.
จำ�หน่าย เหล็ก สแตนเลส อลูมเิ นียม
Tel : 0-2703-2066-7
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.

ก้าวทอง สตีล หจก.
จำ�หน่าย เหล็ก และอุปกรณ์กอ่ สร้าง
Tel : 0-2116-7799
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 216

เลียงจิว สตีล บจก.

13/9-10 หมู่ 4 ถ.พระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
Tel....................................0-2451-7335
Fax...................................0-2451-7315

คลองหลวงค้าเหล็ก บจก.
จำ�หน่าย เหล็ก อุปกรณ์กอ่ สร้าง
Tel : 08-9329-2918
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 216

18/18 กม 22 หมู่ 6 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel....................................0-3483-3883
Fax..........................................................วิภา ค้าเหล็ก หจก.
จำ�หน่าย เหล็กทุกชนิด
Tel : 0-2987-9629
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 216

ช.ชัชชัยค้าเหล็ก หจก.
จำ�หน่าย เหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ
Tel : 0-2171-5216
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 216

ศรีราชพฤกษ์ บจก.
นำ�เข้า-จำ�หน่าย สแตนเลสเกรดพิเศษ
Tel : 0-2294-6339
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

ทรัพย์ทวีชัยโลหะ บจก.

63/1 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ
ต.บางน้ำ�จืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3445-1513-5
Fax...............................0-3445-1516-8

ที.เอส.เอ็ม โลหะภัณฑ์ บจก.
นำ�เข้า-จำ�หน่าย เหล็กทุกชนิด
Tel : 0-2730-8518-9
ดูภาพโฆษณาได้ที่...หน้า 213

วีทรอนส์ บจก.

50/17 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel.................................09-2831-6892
Fax..........................................................-

ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล หจก.

119,298 ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ส ไทยเสรี
2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2425-8743-5
Fax...................................0-2425-8748

ไทยสเตนเลสอินดัสทรี บจก.

ส เจริญ เพลทติ้ง บจก.

นวสยาม สตีล บจก.

ส พัชรกิจสตีลไปป์ บจก.

239 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ 78
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2817-5090-3
Fax...................................0-2817-5094
77 หมู่ 5 ถ.กิง่ แก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-9999
Fax............................0-2738-8308-10

พุทธมณฑลสตีล บจก.

95/1 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
Tel................................0-2105-3815-8
Fax...................................0-2482-1466

128/975 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม
21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2763-8512-3
Fax...................................0-2317-6157
โกดัง 501 ซ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel................................0-2681-3376-7
Fax..........................................................-

ส รุ่งเรืองค้าเหล็ก บจก.

93 ซ.บางนา-ตราด 19 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2399-3016-7
Fax...................................0-2748-8846

ฟาร์อีสท์ แวคคิวอัมโคทติ้ง หจก.

เหล็ก กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.

คลังเหล็ก - เหล็ก บ่อวิน พัทยา

ดับเบิ้ลยู วี เอ อะโนไดร์ หจก.

51 หมู่ 4 ซอยบางกอกกรีน
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel....................................0-2429-2567
Fax...................................0-2814-0771
2 หมู่ 7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150

7/40-1 หมู่ 2 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2703-2066-7
Fax...................................0-2388-0468

Tel.................................09-2828-2227
Fax...................................0-3822-7278

www.ThailandPocketPages.com

239 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี-บางบ่อ ต.บาง
เพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2708-4095
Fax...................................0-2708-4094
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เหล็ก สแตนเลส - อลูมิเนียม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
พี โอ ไทเทเนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส

4 ซอยภาณุมาภรณ์ 3 ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-8530
Fax..........................................................-

เพจเจส

เอ พี ไอ เพลทติ้ง บจก.

285 หมู่ 2 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel................................0-3802-6233-5
Fax...................................0-3802-6232

ฟาร์อีสท์ แวคคิวอัมโคทติ้ง หจก.

เอช ที แอล เมทัล ฟินิชชิ่ง หจก.

ฟีคอม แพลน บจก.

เอ็มเอ็ม กัลวาไนซ์ บจก.

51 หมู่ 4 ซอยบางกอกกรีน
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel....................................0-2429-2567
Fax...................................0-2814-0771
88 ถ.บางนา-ตราด กม 18 ต.ศีรษะจร
เข้ ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2346-1164-7
Fax...................................0-2346-1167

มัมแอนด์แม็ค หจก.

65/8 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลอง
มะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3484-7158
Fax...................................0-3484-7159

เมืองใหม่โครเมี่ยม บจก.

50/3 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2902-7677-8
Fax..........................................................-

25/650 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2962-3449
Fax...................................0-2583-0549
408 หมู่ 4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-2808-5355
Fax...................................0-2808-5356

เอราวัณ ซุปเปอร์ โครม หจก.

368/7 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2709-7007
Fax.........................................................-

อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.
จำ�หน่ายเหล็กรูปพรรณ
Tel : 0-2671-1620
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ยิ่งเจริญ เพลทติ้ง หจก.

107/86 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2174-6468
Fax...................................0-2174-6469

อลูมิเนียม
Aluminium

ดีพีซี การชุบ

นนท์การชุบ หจก.

ยู ไอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ที เอส เอ็ม โลหะภัณฑ์ บจก.

เทคโครม บจก.

บี เค เจ เอนจิเนียริ่ง บจก.

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ บจก.

ไทยสเตนเลสอินดัสทรี บจก.

92/11 หมู่ 3 ซอยสหวีระชัย
ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel....................................0-3447-6524
Fax..........................................................75 หมู่ 8 ถ.พระราม
2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3484-5153-4
Fax...................................0-3484-5086

ไทย เพลตติ้ง อินดัสเตรียล บจก.

9/25 หมู่ 2 ซอยผูกมิตร ถ.รางรถไฟ
เก่า ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2722-5250
Fax...................................0-2754-5384

ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง บจก.

219/14 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel................................0-3811-0597-8
Fax...................................0-3811-0596

ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส บจก.

79/98 หมู่ 19 ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel.............................0-2174-6227-36
Fax...............................0-2312-1205-6

ไทโย-สยาม เทคโนโลยี บจก.

349 ถ.เทพารักษ์ กม 21 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2706-5556-7
Fax..........................................................-
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121/109-110 หมู่ 11 ซ.เจริญทรัพย์
ซิตี้ ถ.เทพารักษ์-ธนสิทธิ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-2316
Fax...................................0-2752-2315
71 หมู่ 3 ซอยบ่อนไก่ ถ.สุขสวัสดิ์
72 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2462-6721-3
Fax...................................0-2463-3748

ปฏิพัทธ์ ชุบแข็ง-รมดำ� บจก.

1/55 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม 122
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel.................................08-6323-6973
Fax..........................................................-

ประกอบอโนไดซ์ หจก.

55/22 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10450
Tel.................................08-7939-2843
Fax..........................................................-

พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

880 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel.............................0-2682-7157-60
Fax...................................0-2682-7156

พัชรีพรเพลทติ้ง หจก.

319 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปู 55
ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.มุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1732-0624
Fax...................................0-2382-7277

54/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2708-3670-6
Fax...................................0-2338-1116
9 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3884-5846
Fax..........................................................-

โรงชุบสังกะสีนำ�เจริญ บจก.

155 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.สำ�โรงใต้ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2757-6027-9
Fax...................................0-2394-0016

ล้อ ย่ง เส็ง บจก.

336 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2224-5149
Fax..........................................................-

79/68 หมู่ 19 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2730-8518-9
Fax...................................0-2730-1390
239 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ 78
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2817-5090-3
Fax...................................0-2817-5094

นวสยาม สตีล บจก.

77 หมู่ 5 ถ.กิง่ แก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-9999
Fax............................0-2738-8308-10

เทียนจิน บจก.

72/23 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-7813-9950
Fax...................................0-3449-5139

วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ไทย อลูโคบอนด์ บจก.
22/52 หมู่ 1 ถ.บางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2811-2882
Fax...................................0-2811-2799

วี พี พี การชุบ บจก.

8/2 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม
12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2752-0500-1
Fax...................................0-2337-4038

389 หมู่ 6 ถ.วัดคู่สร้าง
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจ
ดียจ์ .สมุทรปราการ 10290
Tel.................................08-1735-7670
Fax...................................0-2816-2022

ธนาพาณิชย์ อลูมิเนียม

425 หมู่ 5 ซ.เทศบาลบางปู 55
ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................09-5949-6242
Fax...................................0-2702-0753
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

อลูมิเนียม-อลูมิเนียมคอมโพสิท

เพจเจส

นครไทย อลูมิเนียม

196/1-2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2757-2314-5
Fax...................................0-2757-2409

นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

211 หมู่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Tel................................0-2461-1216-8
Fax...................................0-2461-1219

บี เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย บจก.

505 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230

เอ เฟรม บจก.

188/73 ซอยราษฎร์อุทิศ 18
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel................................0-2918-2436-7
Fax...................................0-2918-2438

เอ็กซ์ คอมโพสิต บจก.

835/12 หมูบ่ า้ นสราญซิต้ี ถ.ทรง
ประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
Tel.................................08-1566-2712
Fax...................................0-2103-4076

เอ็น ซี พาวเวอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

10/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-9826-9305
Fax...................................0-2379-3758

Tel....................................0-2932-9691
Fax...............................0-2932-8273-4

ผ้าใบ วรวุฒิ

110/19 ซ. 21 โซน 11 ถ.เคหะร่มเกล้า
เขตลาดกระบัง กทม. 10520

เอ็ม ดี กลาส แอนด์ อลูมิเนียม

11/77-78 หมู่บ้านนริศรา ต.บึงน้ำ�รักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Tel.................................08-1052-0138
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2904-0693
Fax...................................0-2904-0694

พนม อลูมิเนียม

อลูมิเนียมคอมโพสิท
Aluminium Composite

Tel.................................08-6018-5514
Fax..........................................................99 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

221 ถ.เพชรเกษม 84 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160

7/22 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900

3/83 ซ.ชินเขต 1/36 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel................................0-2954-6152-5
Fax...............................0-2954-6152-5

สุรศักดิก์ นั สาดอลูมเิ นียม-ผ้าใบ

89/18-9 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2703-2455-6
Fax...................................0-2388-0565

อลูมิเนียม กิจไพบูลย์

7/40-1 หมู่ 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2703-2066-7
Fax..........................................................-

อลูมิเนียม นวศีล

11,13 ถ.สิรินธร ซ. 7 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700

256/52 หมู่บ้านร็อกการ์เด้นท์ โฮม 2
ถ.วัชรพล แขวงคลองถ. เขตสายไหม
กทม. 10230
Tel.................................08-1554-5363
Fax..........................................................-

ดราก้อน อลูมิเนียม อินเตอร์ กรุ๊ป บจก.

จำ�หน่าย-ออกแบบ-ติดตั้ง
แผ่นอลูมิเนียม
Tel : 0-2889-7578-9
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ดูโอ้คอมโพสิท บจก.

98/11 ถ.เทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Tel.................................08-6594-8703
Fax..........................................................16/410 ถ.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel.................................09-2265-4199
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2420-7634
Fax...................................0-2420-7631

วรัชธนารุ่งกิจ อลู แอนด์ อินทีเรีย
99 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Tel.................................09-5289-9965
Fax...................................0-2000-7324

สปีด คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย
101/107 หมู่ 2 ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Tel....................................0-2497-6739
Fax...................................0-2497-6739

สยามอินเตอร์ คอมโพสิท แอนด์ กลาส
11/239 หมู่ 3 ซอย 76 ถ.สุขุมวิท
ต.สำ�โรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-9479-4994
Fax..........................................................-

สุฑาธกานต์ บจก.

139/276 ซอย 27 แยก 25 ถ.คู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
Tel....................................0-2945-3698
Fax..........................................................-

เอ เฟรม บจก.

ครองสิน สตีล บจก.

บี เอฟ เอ็ม บจก.

เอ เอ็ม จี เม็ททัล สโตร์ บจก.

11/5 หมู่ 10 ซอยดาราวีดีโอ ถ.ปทุมนพวงศ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
Tel....................................0-2598-3191
Fax..........................................................-

คลองหลวง อลูมิเนียมคอมโพสิต

19/33 ถ.บางขันธ์- คลองหลวง
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel.................................08-1945-1204
Fax...................................0-2191-2159

Tel....................................0-2589-1281
Fax..........................................................-

สยามอินเตอร์ โปรดักส์ บจก.

ดีมาร์ค เมคเกอร์ บจก.

342/53-4 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

นครไทย อลูมิเนียม บจก.

17-9 ถ.ซอยลาดพร้าว 53 แขวง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
Tel....................................0-2514-2462
Fax...................................0-2530-1897

Tel....................................0-2454-7648
Fax...................................0-2804-3723

สยามอินเตอร์ โปรดักส์ บจก.

Tel................................0-2598-3191-3
Fax..........................................................-

ยูนิคอร์น ยูเนี่ยน บจก.

กิจพัฒนาอลูมิเนียม หจก.

Tel.................................09-5289-9965
Fax...................................0-2000-7324

สยามวินเนอร์ 2014 บจก.

11/5 หมู่ 10 ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ที พี เอเซีย คอร์ โปรเรท บจก.

19 หมู่ 2 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

วรัชธนารุ่งกิจ อลู แอนด์ อินทีเรีย

ซี เค บี สตีล บจก.

เคเอส คอมโพสิท บจก.

1/60 หมู่ 4 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะ
แก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel....................................0-7635-3883
Fax..........................................................-

ช กระจก - อลูมิเนียม หจก.

122 ซอย 5 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel....................................0-7425-8949
Fax...................................0-7425-8949

ชินโป โคโอเปอเรชั่น บจก.

161/1002 ถ.ซอยจรัญสนิทวงศ์ 27
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel................................0-2977-9440-1
Fax...................................0-2977-9442

ซี เค บี เพลท สตีล บจก.

Tel....................................0-2435-6004
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

11/7 หมู่ 10 ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel................................0-2598-3191-3
Fax...................................0-2598-3192

196/1-2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2757-2314-5
Fax...................................0-2757-2409
779/24 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
Tel................................0-2691-7420-2
Fax...................................0-2691-6005

บีไวด์ดิ้ง คอร์ปปอเรชั่น บจก.

1506/112,1506/1 หมู่ 6 ซ.ที่ดินทอง
4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2754-6528
Fax...................................0-2754-6529

บุ๊คอลูมิเนียม บจก.

12 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel................................0-5341-2448-9
Fax...................................0-5341-2440

พนม อลูมิเนียม

19 หมู่ 2 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel.................................08-6018-5514
Fax..........................................................-

ไพภัต อลูมิเนียมคอมโพสิต บจก.
53/883 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

Tel....................................0-2982-9003
Fax..........................................................-

มนตรี อลูแคลด หจก.

2/52 หมู่ 4 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000
Tel....................................0-3497-0118
Fax...................................0-3497-0116

188/73 ซอยราษฎร์อุทิศ 18
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel................................0-2918-2436-7
Fax...................................0-2918-2438
2/39 หมู่ 2 ถ.กระทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
Tel.................................08-1895-7557
Fax...................................0-7632-2100

เอ เอ็ม เอ็กซ์เพิร์ท บจก.

10/16 หมู่ 9 ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2951-9845
Fax...................................0-2951-9491

เอ็กซ์ คอมโพสิต บจก.

835/12 หมู่บ้านสราญซิตี้ ถ.ทรง
ประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
Tel....................................0-2103-4075
Fax...................................0-2103-4076

เอเซี่ยน ฟาซาด บจก.

143/34 อาคารเคเค เซ็นทรัล ปาร์ค
ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.หนองป่า
ครัง่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Tel....................................0-5312-6240
Fax..........................................................-

เอ็น ซี พาวเวอร์ หจก.

10/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel....................................0-2379-3757
Fax...................................0-2379-3758

เอ็นเอสซี เม็ททอล บจก.

108/8 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel................................0-2639-4151-7
Fax...................................0-2639-4159
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อลูมิเนียมคอมโพสิท - อัดลมและอุปกรณ์อะไหล่-อาหารเสริม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ บจก.

นีรา บียอนด์ บจก.

อินเตอร์ อินดัสเตรียล บจก.

เบลล์ธรีโอ บจก.

อุดมสว่าง เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เบลล์ธรีโอ บจก.

สนง ใหญ่ 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
ซอย 48 แยก 13 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel....................................0-2726-2311
Fax...................................0-2726-2379
56/2 หมู่ 21 ถ.นิมิตรใหม่
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
Tel................................0-2993-4984-5
Fax...................................0-2993-4986
26/250-1 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2529-3950
Fax...................................0-2529-0286

เพจเจส

1420/1 อาคารศรีสุข ซอย 26
ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
Tel....................................0-2511-1282
Fax...................................0-2512-1609
39/115 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2583-4476
Fax...................................0-2583-4313
39/115 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2583-4476
Fax...................................0-2583-4313

แอร์เซอร์วิสซัพพลาย ห้างหุ้นส่วน เพอร์เฟค เฮลท์ บจก.
75/81 หมู่ 18 ถ.คุ้มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
Tel....................................0-2914-8362
Fax...................................0-2992-3708

แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ยูลิคลี่ แบรนด์

11/26 หมู่ 2 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-3819-6217-8
Fax...................................0-3819-6219

แอร์เรท บจก.

140/1-2 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2312-4547
Fax...................................0-2312-4530

เอ็ม ดี กลาส แอนด์ อลูมเิ นียม

11/77-78 หมู่บ้านนริศรา ต.บึงน้ำ�รักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2904-0693
Fax...................................0-2904-0694

เอิรธ์ เทค บจก.

65/9 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะ
แก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel.............................0-7623-8119-22
Fax...................................0-7623-8118

8 บาร์ แมชชินเนอร์รี่ บจก.

61/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3440-6400-5
Fax...................................0-3440-6406

Tel....................................0-2455-4713
Fax...................................0-2455-4714

คอนซูมเมเบิล พาร์ทส (ประเทศไทย)

อัดลมและอุปกรณ์อะไหล่
Air compressors

241/5 หมู่ 1 ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

Tel....................................0-3444-0667
Fax...................................0-3444-0668

ร้าน รุชมายด์ช๊อป

9/246 หมู่ 5 ถ.สังฆสันติสุข
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
Tel.................................08-5485-1722
Fax..........................................................305 ซอย 27 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel.................................08-5600-6616
Fax..........................................................-

ร้าน สลิม ฟอร์ สไมล์

299/85 หมู่บ้านอารียาแมนดารีน่า
ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Tel.................................08-5239-9229
Fax...................................0-2274-7102

อาหารเสริม
Supplementary food
กนกธนรัตน์ บจก.

25 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2539-6449
Fax..........................................................-

ร้านตามใจ ช็อป

116/335 แขวงคลองถ. เขตสายไหม
กทม. 10220
Tel.................................08-6036-2899
Fax..........................................................-

บุญเกิด เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

กู๊ดเฮลท์สมาร์ท

ลิบรา คูเปอร์ บจก.

แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ บจก.

ซิลเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล

อินโนว่าแล็บ คอร์ปอเรชั่น บจก.

586/362,364 หมู่ 2 ถ.พัฒนา 1
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel................................0-2709-8023-4
Fax...................................0-2709-8924
2/8 หมู่ 3 ซ.ัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160
Tel....................................0-3433-9645
Fax..........................................................-

เลย์มาส บจก.

5/16 ซอยอารีย์ 5 ใต้ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel....................................0-2617-0060
Fax...................................0-2617-0062
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74-76 ถ.ทรงสวัสดิ์ (วัดเกาะ)
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
จ.กรุงเทพมหานคร 10100
Tel.................................08-2979-4456
Fax..........................................................-

ร้าน วิตามิน บีเคเค

เอ็ม.เอส.พี แมคคานิค หจก.
จำ�หน่าย-นำ�เข้า ปัม๊ ลม ไฮโดรลิค
Tel : 0-2807-4477
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

โกลบอล ฟอร์ซ เทคโนโลยี บจก.

135 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160

384/252 หมู่ 2 เดอะทรัสต์ซติ ้ี ซอย 25
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2192-6688
Fax..........................................................-

162/205-6 หมู่จอมเทียนนิเวศณ์
ถ.พระตำ�หนัก ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง ชลบุรี 20260
Tel.................................08-7604-0455
Fax..........................................................95/63 บ้านกลางกรุง ซอยลาดพร้าว
ซอย 71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2539-3345
Fax...................................0-2539-3110

ดีเจหนิง บ้านอมตะสมุนไพร

91/1643 หมู่ 11 ซอย 56 แยก 1
ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel.................................08-4678-2679
Fax..........................................................302/199 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel....................................0-2370-3193
Fax..........................................................-

เอ ไอ บิส เน็ต (ไทย) บจก. (มหาชน)

8/1 หมู่ 2 ถ.ดาวเรือง ต.ดาวเรือง
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
Tel.................................08-8882-6923
Fax..........................................................-

สาขาตัวแทนจำ�หน่าย 445 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Tel.................................08-1583-8978
Fax..........................................................-

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

อิฐและอิฐทนไฟ - อุณหภูมิ เครื่องวัด

เพจเจส

เอเชีย สตาร์แลป บจก.

9 อาคารพิสษิ ฐ์ ซอย 10 ถ.ประดิพทั ธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel................................0-2618-4311-3
Fax...................................0-2618-4300

เอไนน์ ไบโอ บจก.

55/40 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel....................................0-2709-5526
Fax...................................0-2709-5527

เฮลท์ตี้ยูนิต

2100/1237 ซอย 24/2 ถ.รามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
Tel.................................08-1362-2975
Fax..........................................................-

วงศ์ชัย บจก.

253 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
Tel....................................0-2455-0151
Fax...................................0-2454-0868

วงศ์ชัย บจก.

76 ถ.ลำ�ลูกกา-ธัญบุรี ต.บึงทองหลาง
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2569-2155-9
Fax..........................................................-

วัสดุทนไฟเซ็นเตอร์ บจก.

29/12 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel................................0-2746-9171-3
Fax...................................0-2746-9174

วี เค เซรามิค บจก.

271 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250

อิฐและอิฐทนไฟ
Bricks

Tel................................0-2398-6333-4
Fax...................................0-2399-5223

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290

รุ่งอรุณ อีเล็คทริค บจก.

79, 81 ซอย 44 ถ.พุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2426-4723-5
Fax...................................0-2426-4717

ไทย ไอโซนอล บจก.

เวลสเวด (ประเทศไทย) บจก.

ไทยมิเตอร์ บจก.

เวิลด์ซินดิเคท บจก.

62 หมู่ 9 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3487-7025-6
Fax...............................0-3487-7030-1
262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191

ไทยรุ่งเรือง โฟม บจก.

223/21-22 หมู่ 3 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3819-5074
Fax..........................................................-

149/165-7,181 หมู่ 13 ซอย 95
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุม่ แบน สมุทรสาคร 74130
Tel...............................0-2813-8645-6,
Fax..........................................................700/42 รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์
ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel................................0-2722-8505-6
Fax...................................0-2722-8406

อุณหภูมิ เครื่องวัด
Temperature Measuring
Tools

เจริญสุขอิฐทนไฟ

เวซูเวียส (ประเทศไทย) บจก.

ไทโย เทคโนเล็กซ์ (ไทยแลนด์)

โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด บจก.

เจริญผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟ หจก.

ศรีราชา ไฟบริค บจก.

ธารธรณ์ธันย์ เอนเนอร์จี บจก.

คุณาธิป วิศวกรรม บจก.

โรงงาน 303/1 ซอยเพชรเกษม
45 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel...........................................................Fax..........................................................36 ซอย 63 ถ.เพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel................................0-2661-9156-7
Fax...................................0-2661-9507
521/5 หมู่ 3 ซอยศรีราชา-หนองค้อ 26
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
Tel....................................0-3829-6583
Fax...................................0-3829-6585

Tel....................................0-2413-1485
Fax...................................0-2454-0126

ไทยโมบายยูนิต

102/46 หมู่ 9 ถ.บางพระ ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electronics and Electrical
equipment

Tel....................................0-3831-1588
Fax...................................0-3832-7182

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2636-0755
Fax..........................................................52 หมู่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม 73180
Tel.................................08-7564-2448
Fax..........................................................-

พี เอ อิเล็กทรอนิกส์

249/6-7 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3842-9602
Fax...................................0-3842-9603

ไทย-เยอร เอ็นจิเนียริง่ &คอนซัลติง้ โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด บจก. พีเพิล อีแอลอี แอพไพลแอนซ์
91/36 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
โฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2336-1117
Fax...................................0-2336-0864

ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย) บจก.

21/5-6 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

634/2 ซอยรามคำ�แหง 39
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2530-9099
Fax..........................................................-

คุณาธิป วิศวกรรม บจก.

158/79 หมู่ 5 โครงการคีทพลาซ่า
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................06-1694-1888
Fax...................................0-3487-2448

Tel....................................0-2862-0202
Fax...................................0-2862-0880

ภัทรา รีแฟรกทอรี บจก.

55 หมู่ 3 ถ.หนองแค ต.โคกแย้
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

325/9 หมู่ 3 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

99/342 ซ.คุ้มเกล้า 11 ถ.พระอาทิตย์
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
10520
Tel....................................0-2346-6537
Fax...................................0-2346-6538

ฟีฟ่า อิเล็กทริค แอนด์ เทรดดิ้ง
8/87 หมู่ 10 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3834-8494
Fax...................................0-3834-8495

เค รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

14/25 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2963-2772-5
Fax...................................0-2963-2776

จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

1588/2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2182-0222
Fax...................................0-2182-0129

ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น บจก.

64/140 หมู่ 6 ถ.รามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2540-1215
Fax...................................0-2540-1219

14/25 หมู่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2963-2772-5
Fax...................................0-2963-2776

จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

1588/2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

Tel................................0-3806-5648-9
Fax...................................0-3806-5650

มิเนอเรกซ์ บจก.

Tel................................0-2159-0574-6
Fax...................................0-2159-0577

158/79 หมู่ 5 โครงการคีทพลาซ่า
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................06-1694-1888
Fax...................................0-3487-2448

เค รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Tel................................0-3638-7188-9
Fax...................................0-3630-5171

มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

17/9 หมู่ 10 ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

634/2 ซอยรามคำ�แหง 39
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
Tel....................................0-2530-9099
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2182-0222
Fax...................................0-2182-0129

ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น บจก.

www.ThailandPocketPages.com

64/140 หมู่ 6 ถ.รามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
Tel....................................0-2540-1215
Fax...................................0-2540-1219
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อุณหภูมิ เครื่องวัด-อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องใช้

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เวิลด์ซินดิเคท บจก.

เอซีอี อัลติเมท บจก.

ไทย ไอโซนอล บจก.

พี เค เทคโนโลยี ซัพพลาย หจก.

เอ็มเคแอล แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) ไทยมิเตอร์ บจก.

ไทยมิเตอร์ บจก.

ปาสคาล อินเตอร์เทค บจก.

เอส ดี เอ็ม ริช บจก. (สำ�นักงานใหญ่)

เพจเจส

ทีเจชัย พรีซิชั่น บจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
700/42 รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์
99/32 หมู่ 5 ต.ละหาร
98/150 หมู่ 3 ต.ดอนหัวฬ่อ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
10260
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel....................................0-2746-1869
Tel................................0-2722-8505-6
Tel................................0-2190-6001-3
Tel....................................0-3824-2519
Fax...................................0-2746-1290
Fax...................................0-2722-8406 Fax...................................0-2190-6009
Fax...................................0-3824-2543
หว่างจีอิเล็คทรอนิค ห้างหุ้นส่วน
อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
ไทยโพลีพลาสเทค บจก.
เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.
1771/84 ซอย 34 ถ.พหลโยธิน
226/93 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4
62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน
จำ�หน่าย อุปกรณ์วดั และควบคุม
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
เขตบางบอน กทม. 10150
10900
10210
Tel : 0-2743-8888
Tel.................................09-1716-7254
Tel....................................0-2973-2596
Tel....................................0-2415-5711
ดูภาพโฆษณาได้...หน้า 219
Fax..........................................................Fax...................................0-2521-3273
Fax...................................0-2893-5713
62 หมู่ 9 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3487-7025-6
Fax...............................0-3487-7030-1
262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191

ไทยรุ่งเรือง โฟม บจก.

223/21-22 หมู่ 3 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel....................................0-3819-5074
Fax..........................................................-

ไทโย เทคโนเล็กซ์ (ไทยแลนด์)

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
Tel....................................0-2636-0755
Fax..........................................................-

ธารธรณ์ธันย์ เอนเนอร์จี บจก.

52 หมู่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม 73180
Tel.................................08-7564-2448
Fax..........................................................-

พี เอ อิเล็กทรอนิกส์

249/6-7 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel....................................0-3842-9602
Fax...................................0-3842-9603

พีเพิล อีแอลอี แอพไพลแอนซ์
17/9 หมู่ 10 ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel................................0-2159-0574-6
Fax...................................0-2159-0577

ฟีฟ่า อิเล็กทริค แอนด์ เทรดดิ้ง
8/87 หมู่ 10 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel....................................0-3834-8494
Fax...................................0-3834-8495

รุ่งอรุณ อีเล็คทริค บจก.

79, 81 ซอย 44 ถ.พุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel................................0-2426-4723-5
Fax...................................0-2426-4717

เวลสเวด (ประเทศไทย) บจก.

149/165-7,181 หมู่ 13 ซอย 95
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุม่ แบน สมุทรสาคร 74130
Tel...............................0-2813-8645-6,
Fax..........................................................-
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30/340 หมู่ 5 ต.ท่าวาสุกรี
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel....................................0-3523-1204
Fax..........................................................95 หมู่ 3 ถ.พระประแดง
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2464-2533-6
Fax...................................0-2463-4015

พรหมศิริ อุลทราโซนิค บจก.

8/95 หมู่ 6 ซอย 2/26 ถ.พระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-4164
Fax..........................................................-

พลาเน็ทโซลูชั่น บจก.

200/97 หมู่บ้านปริญลักษณ์
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
Tel....................................0-2738-7095
Fax...................................0-2738-7096

26/273-275 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2908-1107
Fax...................................0-2908-1108

200/10-11 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2705-4286-8
Fax...................................0-2705-4287

262-8 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10100
Tel....................................0-2222-3788
Fax...................................0-2225-3191

นิวลิเทค เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

91/189 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel....................................0-2543-7957
Fax...................................0-2543-7389

บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
เครื่องใช้
Industry and Equipment

945 ซ.พัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel....................................0-2013-5799
Fax...................................0-2319-2350

คูล-เทค บจก.

9/27-28 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
Tel................................0-2158-7164-5
Fax...................................0-2158-7037

เบ๊นซ์ อิเลคทริคอล บจก.

424 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Tel................................0-2428-2140-1
Fax...................................0-2428-2142

พี โซนิคแอนด์เอนจิเนียริ่ง บจก.

เคลนโก้ เครื่องดูดฝุน่ (ประเทศไทย)

โปรเกรสอีเล็คโทรนิค

พี อาร์ เอ็น พิมพ์สกรีน หจก.

จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บจก.

แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ บจก.

5/375 ถ.สนามบินน้� 
ำ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2950-3225
Fax...................................0-2950-3877
40/471-2 หมู่ 9 ถ.เอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-4133
Fax..........................................................-

พี อาร์ เอ็น โลหะ ห้างหุน้ ส่วน บจก.

40/471-472 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-4133
Fax...................................0-2894-3132

446 กม 7 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2385-4165-6
Fax...................................0-2754-6106
1588/2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2182-0222
Fax...................................0-2182-0129

2/8 หมู่ 3 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160
Tel....................................0-3433-9645
Fax..........................................................-

ชัยดำ�รง เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนบจก. วรชาติ กรุ๊ป บจก.
59/1-2 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel................................0-2529-0984-5
Fax...................................0-2529-3845

เมเจอร์ ไซแอนติฟกิ โปรดักส์ บจก. ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์
65/4-5 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8640
Fax...................................0-2570-8299

สนง ใหญ่ 212/7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400
Tel................................0-2970-8937-8
Fax...................................0-2552-4563

559/26 หมู่ 7 ถ.บางพลี
ใหญ่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2325-0321-3
Fax...................................0-2325-0324

110/61 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2595-8518
Fax...................................0-2922-0104

สยามอาณาจักร

1979/3-4 ปากซอยสุขมุ วิท 75/2-พระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10260
Tel....................................0-2311-2110
Fax...................................0-2311-1805

อี&ดับเบิล้ ยู อินดัสเตรียล เซอร์วสิ เอเชีย ดี แอนด์ พี อีควิปเมนท์ ซัพพลาย อุดมทรัพย์เทรดดิ้ง บจก.
สนง ใหญ่ 90/42 อาคารสาทรธานี
ถ.สาทรเหนือ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel.................................08-7073-3179
Fax...................................0-2349-4135

อุลตร้าโซนิค (ประเทศไทย)

662/39-40 ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2293-0121-7
Fax...................................0-2293-0129

254 ซอยรังสิต-นครนายก 24
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2536-5163
Fax..........................................................-

ดีอาร์-โซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

10 ซอยประวิทย์และเพื่อน 16
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
Tel....................................0-2746-1869
Fax...................................0-2746-1290

137/1 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3442-5037-9
Fax...............................0-3442-5040-1

แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ บจก.
90 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510

Tel.................................08-9420-0288
Fax...................................0-2949-4708

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

อัลตราโซนิกและอุปกรณ์อะไหล่ - แอร์และเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อะไหล่

แอร์เค็ม บจก.

พลาเน็ทโซลูชั่น บจก.

คูลเทค บจก.

ฮีทอะเวย์ บจก.

พี โซนิคแอนด์เอนจิเนียริ่ง บจก.

เคพีไอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ บจก.

พี อาร์ เอ็น พิมพ์สกรีน หจก.

เคเอส วอเตอร์ คูลลิ่ง บจก.

พี อาร์ เอ็น โลหะ ห้างหุน้ ส่วน บจก.

เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

กม 7 หมูบ่ า้ นปลาทอง ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2316-0880
Fax..........................................................567/14 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

200/97 หมู่บ้านปริญลักษณ์
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
Tel....................................0-2738-7095
Fax...................................0-2738-7096
5/375 ถ.สนามบินน้� 
ำ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี
11000
Tel....................................0-2950-3225
Fax...................................0-2950-3877

Tel................................0-2000-6500-1
Fax...................................0-2000-6502

อัลตราโซนิกและอุปกรณ์
อะไหล่
Ultrasonic and spare parts
เค เอ โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

123/79 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
Tel....................................0-2963-5158
Fax...................................0-2582-2291

เจซีเอส อุลตร้าโซนิค (ประเทศไทย)
801/58-9 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

40/471-2 หมู่ 9 ถ.เอกชัย 76
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
Tel....................................0-2894-4133
Fax..........................................................40/471-472 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
Tel....................................0-2894-4133
Fax...................................0-2894-3132

38/34 หมู่ 4 ถ.ลำ�ลูกกา
ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2569-1849
Fax...................................0-2987-0075
16/725-7 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel................................0-2453-6335-6
Fax...................................0-2453-6337
95 หมู่ 1 ถ. 345
ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Tel................................0-2976-0528-9
Fax...................................0-2976-1115
10/90 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนทิพย์
ซอยนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel................................0-2943-9232-3
Fax...................................0-2943-9291

เมเจอร์ ไซแอนติฟกิ โปรดักส์ บจก. เจวีเอ อิเล็คทริค บจก.
65/4-5 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel....................................0-2570-8640
Fax...................................0-2570-8299

Tel................................0-2532-4845-7
Fax..........................................................-

178 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12140
Tel................................0-2599-2831-7
Fax...................................0-2976-3402

พูลทอง แอร์เซอร์วิส

97/12 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 จันทน์ 18
แยก 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
Tel.................................09-5941-0011
Fax..........................................................-

ยอร์ค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

82-86 ซ.รามคำ�แหง 4 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel.............................0-2719-8506-10
Fax...................................0-2719-8914

ดี เอส ซี กรุ๊ป บจก.

อี&ดับเบิล้ ยู อินดัสเตรียล เซอร์วสิ เอเชีย ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ร้าน ประเสริฐชัย

เดลต้า นิว อินสตรูเมนท์ บจก.

อุลตร้าโซนิค (ประเทศไทย)

ร้าน วิรัตน์ แอร์

187/188-9 ซอยชูชาติอนุสรณ์
ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel................................0-2960-5295-7
Fax...................................0-2960-5298
700/49 รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
Tel................................0-2722-9355-6
Fax...................................0-2722-6295

ที อัลตร้าโซนิค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

44 ซอยเพชรเกษม 114
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2810-8827-9
Fax...................................0-2810-8830

สนง ใหญ่ 90/42 อาคารสาทรธานี
ถ.สาทรเหนือ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel.................................08-7073-3179
Fax...................................0-2349-4135

662/39-40 ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
Tel................................0-2293-0121-7
Fax...................................0-2293-0129

เอซีอี อัลติเมท บจก.

99/32 หมู่ 5 ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2190-6001-3
Fax...................................0-2190-6009

เทลโซนิค อัลตร้าโซนิค (ไทยแลนด์)

แอร์และเครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์อะไหล่
Air conditioner and spare
parts

754/191 ซ.ปุณณวิถี 22 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2741-3835
Fax...................................0-2741-8915

บี ที ที (ไทยแลนด์) บจก.

19 ซอยลาซาล 52 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

95 หมู่ 3 ถ.พระประแดง
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2464-2533-6
Fax...................................0-2463-4015

พรหมศิริ อุลทราโซนิค บจก.

8/95 หมู่ 6 ซอย 2/26 ถ.พระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
Tel....................................0-2468-4164
Fax..........................................................-

ที ที แอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

1790/11 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-0232
Fax...................................0-2385-0796

ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

73/12-14 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม 11
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2752-5030
Fax...................................0-2752-4220

ธนพัฒน์ แอร์ ซัพพลาย บจก.

367/11 ถ.บรมราชชนนี 11
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Tel....................................0-2884-9432
Fax...................................0-2884-5155

ก ปณชัย แอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก.

บ้านแอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

โก ดัง บจก.

โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

119/42 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
Tel....................................0-2726-8700
Fax...................................0-2726-8668

Tel................................0-2748-7340-4
Fax...................................0-2748-7303

ปาสคาล อินเตอร์เทค บจก.

169/129 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
Tel....................................0-2411-0889
Fax...................................0-2411-0818

111/26 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel....................................0-2573-0374
Fax..........................................................-

กูลกิจเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
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53 หมู่ 8 ซอย 77 แยก 4-7
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel................................0-2809-9756-8
Fax..........................................................-

88/9-10 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel................................0-3483-3118-9
Fax...................................0-3483-3889
189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้ายนรสิงห์
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-5559-2229
Fax...................................0-3411-8395

พีเทค แอทเทน บจก.

8/41 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel................................0-3841-4491-3
Fax...................................0-3841-4490

203/1-6 หมู่ 7 ต.ลำ�ไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13170
Tel.................................08-1947-7075
Fax..........................................................46/6  ซอยสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel....................................0-2392-8357
Fax...................................0-2712-3635

ร้าน อำ�นาจแอร์

30 ซอยอุดมสุข 20 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel....................................0-2747-8463
Fax..........................................................-

วัฒนาแอร์แอนด์เซอร์วิส

1249 ถ.ซอยลาดพร้าว 35  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

Tel....................................0-2938-3390
Fax...................................0-2938-9576
ศิริชัยธุรกิจ บจก.
ผลิต เทปพันท่อแอร์ ขาย อะไหล่แอร์
Tel : 08-9810-1702
ดูภาพโฆษณาในหน้านี้

สยามแอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
28/4 หมู่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel.................................09-8337-7780
Fax..........................................................-

สารินแอร์

124/33 หมู่ 6 ถ.โคกขาม-วัดเจษ
คู ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel.................................08-1834-2863
Fax..........................................................-
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โอทอปและสินค้าพื้นเมือง - ไอศกรีมและอุปกรณ์เครื่องใช้
อิมเพรสชั่น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
483 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240

Tel....................................0-2728-5688
Fax...................................0-2728-5689

อิมมัส ดีไซน์ บจก.

29/1 ซอย 34 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
Tel....................................0-2630-8669
Fax...................................0-2234-3393

เอส เอ็ม สหมิตร เอ็นจิเนียริง่ (1998) กระจูดไทย
60 ถ.รังสิต-นครนายก 25 ซอย 5
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2533-0340
Fax...................................0-2533-0470

โอทอปและสินค้าพื้นเมือง
OTOP products
กลุม่ ส่งเสริมอาชีพรองเท้าต.ปลาย
โพงพาง

62/1 หมู่ 1 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
Tel.................................08-9075-2182
Fax..........................................................-

โกเนี้ยว นิวนคร ลูกชิ้นปลากราย
โอทอปห้าดาว

1 10/5 ถ.โกสีย์ 21 ต.ปากน้�ำ โพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000
Tel....................................0-5622-2627
Fax...................................0-5622-0436

ห้างหุ้นส่วนบจก. บางกอกธานี

2154/34 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel....................................0-2332-5394
Fax..........................................................-

ร้าน เจ แอนด์ เจ 185

185 จตุจักรพลาซ่า โซน บี
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.................................08-1558-3100
Fax..........................................................-

90/147 หมู่บ้านวงศ์ชัยนคร
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Tel....................................0-2922-0390
Fax..........................................................-

เคมพลัส เทรดดิ้ง หจก.

85/8-9 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่ง
ครุ เขตทุ่งครุ กทม 10140
Tel....................................0-2405-9131
Fax...................................0-2405-9132

ชินพัฒน์ 999 หจก.

126 หมู่ 7 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
Tel.................................08-2282-8234
Fax..........................................................-

ชุมชนบ้านใหญ่ ร้าน

1/3 หมู่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก 26000
Tel....................................0-3732-0245
Fax..........................................................-

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทดลอง

120/3 หมู่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
Tel....................................0-2585-6350
Fax..........................................................-

ศูนย์ โอทอป นนทบุรี

120/2 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................0-2921-8163
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3425-5040
Fax..........................................................-

ตลาดน้ำ� 4 ภาค พัทยา

451/304 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท-พัทยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
Tel....................................0-3870-6340
Fax..........................................................-

นับเบอร์ ไฟว์ เทคโนโลยี บจก.

34/12 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2317-6113
Fax...................................0-2706-4294

ไผ่ทองไอศครีม

201/270 หมู่ 11 หมู่บ้านบางพลีนคร
ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-6556-1170
Fax..........................................................-

สวัสดีโอทอป บจก.

มิสไอศกรีม

อยู่อย่างไทยกินอย่างไทย

มีไมตรีวศิ วกรรม ห้างหุน้ ส่วนสามัญ

51/735 ซอยหมู่บ้านเสนา 88
ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม 10230
Tel....................................0-2946-0467
Fax..........................................................85/124 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel.................................08-1642-7424
Fax..........................................................-

เอเค (ประเทศไทย) บจก.

6/17 ซอยพร้อมศรี ถ.สุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม
10110
Tel................................0-2261-1723-4
Fax..........................................................-

ดอยคำ�บ้านธรรมชาติ ร้าน

107/1 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

164 ซอย 63 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม.
10700
Tel.................................08-8185-0486
Fax...................................0-2881-8177
340/470 หมู่ 3 ซ.เทศบาลบางปู 89
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-1530-4674
Fax..........................................................-

มู มู เฮ้าส์

4/19 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.................................08-1485-9037
Fax..........................................................-

ร้าน ไอ-เฟรช

ไอศกรีมและอุปกรณ์เครื่องใช้
Ice cream and utensils
81 เบเกอรี-่ วัตถุดบิ &อุปกรณ์เบเกอรี่
16/10 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160

Tel....................................0-2431-1754
Fax..........................................................-

9 หมู่ 6 เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2759-8385
Fax..........................................................-

สวีทแอนด์ซาวด์

สาขาพรีเมียร์เพลส ถ.ศรีนครินทร์
ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2710-5636
Fax..........................................................-

อกาละ เอเชี่ยน เปอร์สเพคทีฟ

ตำ�รับไท

จอมธนา บจก.

อิตั้น แสตนดาร์ด บจก.

สมตะ บจก.

น้ำ�พริกมินิรุ่งเจริญ

ซุปเปอร์ ไวท์ ไอศกรีม โรงงาน

อืมม มิลค์

ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม

ผักดอย

เดสทินีเอเชีย บจก.

เอเต้ บจก.

263/1 ซ.มิตรอนันต์ ถ.นครไชยศรี
แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
10300
Tel..........................................................Fax..........................................................731 อาคารพี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
Tel....................................0-2642-8800
Fax...................................0-2642-8801
68/12 หมู่ 5 ต.ขนอนหลวง
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3572-8286
Fax..........................................................-

ส วังหิน

6/4 ถ.สุขาภิบาล-บางกะปิ
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
Tel....................................0-2570-8581
Fax..........................................................-

ร้าน การะเกด

184 จตุจกั รพลาซ่า บี ถ.กำ�แพงเพชร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
Tel.................................08-1480-7434
Fax...................................0-2272-5699

222

ไอที สแควร์ 333/126 ถ.ตลาด
บางเขน แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 10210
Tel....................................0-2576-0112
Fax..........................................................999 หมู่ 1 ซอยเพลินจิตร ต.บางปู
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel.................................08-5800-1200
Fax..........................................................933/1 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กทม 10700
Tel....................................0-2866-0001
Fax..........................................................-

ริน ขนมไทย

15/2 หมู่ 3 ต.โสธร อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel....................................0-3851-3777
Fax...................................0-3851-8755

วิสาหกิจชุมชน ต้นหอม

43/9 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม
23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2397-9405-6
Fax..........................................................-

เพจเจส

999/17 ซอยบุญมีทรัพย์ 4
ถ.เลียบคลองขุดตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี .สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2382-5564
Fax..........................................................233/2 หมู่ 3 ซอย 74 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2463-0060-1
Fax..........................................................968 ถ.บ้านทะมัง ต.ตลาด
อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
Tel.................................08-6386-7647
Fax..........................................................-

299/11-12 ซ.บางปลา 34 ถ.เทพารักษ์
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2706-3601-3
Fax...................................0-2706-3604
สาขาเมกา บางนา 39 กม 8 หมู่ 6
ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2105-1314
Fax..........................................................สนง ใหญ่ 112/3 หมู่ 7 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2740-7006-9
Fax...................................0-2740-7011

เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

แอล แอนด์ เอ็น ฟู๊ด บจก.

ทัสคานิน่ี โฮมเมด ไอศกรีม&เบเกอรี่

ไอซ์ เอจ บจก.

99/99 หมู่ 3 ซอยวัดเสาธงกลาง
ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2740-1444
Fax..........................................................3/11 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2743-0911-2
Fax..........................................................-

99/27 หมู่ 1 อาคารเทสโก้ ถ.กิง่ แก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2325-1070
Fax..........................................................399/21 หมู่ 13 ซ. 25/1 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2170-8640-3
Fax...................................0-2170-8644

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ฮีทเตอร์ - ไฮโดรลิกและอุปกรณ์อะไหล่

เพจเจส

ไอศครีม เวรี่ คูล

ซอยเทศบาลบางปู 47 ถ.สุขุมวิท
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-2342-8444
Fax..........................................................-

ฮีทเตอร์
Heater

วัฒนชัย ฮีทเตอร์

454/2 ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel....................................0-2465-3400
Fax...................................0-2472-1130

ส ไพรัช ซัพพลาย บจก.

13,15 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel....................................0-2291-8828
Fax...................................0-2291-5240

เค เค ไฮดรอลิกส์ บจก.

56/253-254 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel..................................09-2415-9245
Fax..........................................................-

เค เจ ไฮดรอลิค พาร์ท หจก.

56/280-1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2153-3280
Fax..........................................................-

เจเอสบี ไฮดรอลิค เซอร์วิส หจก.

77/7 หมู่ 7 ถ.สำ�นักท้อน ต.สำ�นักท้อน
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
Tel..................................08-9683-6369
Fax...................................0-3802-5448

ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย)บจก.

293/14 ซอย 119
ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม 10510
Tel....................................0-2540-6631
Fax...................................0-2540-6632

เกริกชัย ฮีทเตอร์ ห้างหุ้นส่วนบจก. สยาม อาร์ ที ดี พี ฮีตเตอร์ซพั พลาย เค ซี ไฮดรอเมติก บจก.

ซิลเวอร์โกลด์ ไฮดรอลิคอิควิปเม้นท์

คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ บจก.

ซี เอ็ม โอ ไฮดรอลิค แมชชีน หจก.

96/85 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel....................................0-2813-0695
Fax...................................0-2813-3717
313 ซอย 13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2753-8883
Fax...................................0-2753-8899

54/24 หมู่ 1 หมู่บ้านรุ้งนภา
ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
Tel....................................0-2902-5110
Fax..........................................................-

เอส เจ ฮีทเตอร์

547 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel....................................0-2428-2349
Fax...................................0-2428-2576

99/22 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel................................0-2819-3463-4
Fax...................................0-2819-3465

เค ดี ไฮดรอลิค แอนด์ ซัพพลาย
76 หมู่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel..................................09-8869-9085
Fax..........................................................-

39/8 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10270
Tel....................................0-2755-6075
Fax..........................................................102/51 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
Tel....................................0-2909-0707
Fax...................................0-2909-0708

เค อาร์ เวลธ์ เทคโนโลยี บจก.

เอส พี ฮีตเตอร์ บจก.

เค ไทย ไฮดรอลิค บจก.

ซีเอส ไฮดรอลิค

แซปป์ สปีดส์ ฮีตเตอร์

ฮวดพานิช เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.

เค อาร์ ดี ไฮดรอลิค บจก.

ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) บจก.

188/96 หมู่ 14 ซอยกาญจนาภิเษก 53
ถ.วงแหวนรอบนอก ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2183-7936
Fax...................................0-2183-7937
1/3 หมู่ 2 ถ.สุขประยูร ต.คลองนา
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24000
Tel.............................0-3882-3259-60
Fax...................................0-3882-3121

33/25 ถ.เจริญกรุง 107 แยก 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
Tel................................0-2291-2802-3
Fax...................................0-2291-1661
202/2 ถ.ราษฎรดำ�ริ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
Tel................................0-3721-6980-3
Fax...................................0-3721-2491

ดับบลิว อาร์ & ดับบลิว เอ็นจิเนียริง่ ฮีทเตอร์ & เฟอร์เนช เทคโนโลยี
599/5 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1  
ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 74130
Tel................................0-2808-5422-6
Fax...............................0-2808-5427-8

972 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

Tel....................................0-2453-0901
Fax...................................0-2892-3108

เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

สาขาปทุมธานี 801/57 ซอย 72
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2992-5770
Fax...................................0-2992-5707

ไทยอัน ฮีตเตอร์ บจก.

4 ซอย 95/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150

ไฮโดรลิกและอุปกรณ์อะไหล่
Hydraulic and spare parts
999 ไฮดรอลิค หจก.

1/24 หมู่ 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190

Tel....................................0-2415-3302
Fax...................................0-2415-3301

Tel....................................0-4449-2895
Fax..........................................................-

111/5 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลี
27/35 หมู่ 6 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้าน
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
10540
Tel....................................0-2337-3592
Tel....................................0-3827-7185
Fax...................................0-2751-2244 Fax...................................0-3879-8167
212 ถ.สุขุมวิท ต ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
Tel....................................0-3867-7849
Fax................................08-4362-6258

เค แอนด์ พี ไฮดรอ-เมติค อิควิปเมนท์
63/2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel....................................0-2337-2251
Fax...................................0-2337-2251

293/14 ซอย 119 ถ.รามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

Tel....................................0-2540-6631
Fax...................................0-2540-6632

เดอะ ทริลเลี่ยน กรุ๊ป ไฮดรอลิค

55 ถ.รามคำ�แหง 46 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม 10240
Tel....................................0-2377-7982
Fax..........................................................-

เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค บจก

เดอะ ไฮดรอลิค บจก.

เค แอล ไฮดริค หจก.

ดี แอนด์ พี อีควิปเมนท์ ซัพพลาย

58/6 หมู่ 8 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
Tel....................................0-2983-3617
Fax...................................0-2983-3617
110/66 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์
76 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2817-5900
Fax...................................0-2817-5901

981/150-2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม 10150
Tel..................................09-1871-8711
Fax..........................................................254 ซอยรังสิต-นครนายก 24
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
Tel....................................0-2536-5163
Fax..........................................................-

ไพรมัส บจก.

กาญจนกิจ ไฮดรอลิค เอ็นจิเนียริ่ง

เคบีเอส ไฮดรอลิค บจก.

ทรีเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ร้าน เบสท์ เทอร์ โม ฮีตเตอร์

ควอลิต้ี ไฮดรอลิค แอนด์ นิวแมติก

จักรนรินทร์ ไฮดรอลิค หจก.

ทองไทย ไฮดรอลิค

119 ซ.สีมว่ งอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินจิ ฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Tel................................0-2693-7005-6
Fax...................................0-2277-3565

888/130-131 หมู่ 3 ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel.................................08-7831-1056
Fax...................................0-2174-0456
กุ
ล
ธร
บจก.
ม่านห้องเย็น บลูเวิลด์
เค แอล ไฮดริค-ไฮดรอลิค เค แอล ทวีคณ
ู ไฮโดร นิวเมติก แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
237 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
56/50 ซ.รามอินทรา 42 แขวงคันนายาว
110/66 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์
188/65-66 ถ.บางพลี-หนาม
เขตป้
อ
มปราบศั
ต
รู
พ
า
่
ย
กทม.
10100
เขตคันนายาว กทม. 10230
76 ต.บางจาก อ.พระประแดง
แดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10130
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2282-2151-3
Tel................................0-2509-2363-5
Tel....................................0-2817-5900
Tel................................0-2183-9654-6
Fax...................................0-2280-1444
Fax...................................0-2509-2425
Fax...................................0-2817-5901
Fax...................................0-2183-9595
173/27 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2736-4475
Fax..........................................................-

94/645 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์
29/130 หมู่ 2 ถ.345-ปทุมธานี ต.ลำ�
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
โพ อ.บางบัวทอง
จ.สมุทรปราการ 10540
จ.นนทบุรี 11110
Tel................................0-2708-9144-5
Tel................................0-2525-8595-6
Fax...................................0-2525-8597 Fax...................................0-2708-9145
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1699/16 หมู่ 2 ถ.อุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel................................0-3526-8002-3
Fax...................................0-3526-8004

19/30 หมู่ 11 ต.บึงคำ�พร้อย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel....................................0-2906-9255
Fax..........................................................-

333 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
Tel..................................08-0113-7709
Fax...................................0-3553-2155
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ไฮโดรลิกและอุปกรณ์อะไหล่
ทองสุข ไฮดรอลิค หจก.

97/9 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
Tel..................................08-1480-1758
Fax..........................................................-

นิว ไฮดรอลิค หจก.

129/280 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม 10250
Tel....................................0-2726-8439
Fax...................................0-2726-8440

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
พี เอ เอ็ม อินเตอร์เทรด

เมก้า ไฮดรอลิค บจก.

19/54ก หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2385-2528
Fax...................................0-2385-2529

เพจเจส

53/21-4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2462-8873
Fax..........................................................-

ที เอส ไฮดรอลิค ซัพพลาย บจก.

นิวปกรณ์ ไฮดรอลิค

พัฒนกิจ ไฮดรอลิค

ยูเนี่ยน พี ไฮดรอลิค บจก.

ที แอล ไฮดรอลิคและอะไหล่ยนต์

นิวเวฟ ไฮดรอลิค บจก.

พิธี ไฮดรอลิค

เร็กซ์เทคเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

พี พี บี ไฮดรอลิค บจก.

รัตนโกสินทร์ ไฮดรอลิค (1999)

107/13-4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2463-3404
Fax...................................0-2819-1837
71/19 หมู่ 5 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
Tel..................................08-1719-6762
Fax...................................0-7783-3314

ทีเอ็นเอส ไฮดรอลิค หจก.

111/10 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
Tel....................................0-2708-5606
Fax...................................0-2708-5605

เทคโน เฟลกซ์ บจก.

188 หมู่ 9 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel................................0-2743-8563-5
Fax...................................0-2743-8566

ธนไพศาล ไฮดรอลิค

54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3853-8291
Fax...................................0-3853-8291

ธนไพศาล ไฮดรอลิค

54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel....................................0-3853-8291
Fax...................................0-3853-8291

ธนาทรัพย์ ไฮดรอริค บจก.

112/201 ซอยหมู่บ้านสินทวีเซ็นเตอร์
ถ.รัตนกวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กทม 10150
Tel....................................0-2875-2313
Fax...................................0-2875-3133

นกเล็ก ไฮดรอลิค

69/21 หมู่ 4 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel....................................0-3827-4435
Fax...................................0-3827-6938

นครศรี ไฮดรอลิก บจก.

37/4 หมู่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel..................................08-4147-2106
Fax..........................................................-

นครหลวง ไฮดรอลิค บจก.

1013 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขต
บางนา กทม 10260

37/22-3 หมู่ 11 ต.คลองนครเนื่อง
เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
Tel....................................0-3809-4194
Fax...................................0-3859-2022
3/23-4 ถ.ลำ�ลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel................................0-2994-5440-2
Fax...................................0-2994-5442

บางปู ไฮดรอลิค

743/3 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2709-5394
Fax..........................................................-

บาย พาส ไฮดรอลิค บจก.

111/10-1 หมู่ 3 ถ.บายพาส ต.หนอง
ไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel................................0-3875-9270-1
Fax...................................0-3821-4756

บาย-โปร ไฮดรอลิค บจก.

567/20-1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel................................0-3877-3474-6
Fax...................................0-3832-6255

บี เอ็น ไฮดรอลิค

96 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.พยุหะ
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
Tel....................................0-5631-6275
Fax...................................0-5631-6275

บู๊ ไฮดรอลิค

99 ถ.บ้านคลองรั้ง ต.กรอกสมบูรณ์
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel....................................0-3720-8163
Fax...................................0-3720-8164

ปกรณ์ชัย ไฮดรอลิค

26/21 หมู่ 13 ถ.สุวินทวงศ์ แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม 10510
Tel....................................0-2919-5217
Fax...................................0-2917-3862

144/2 หมู่ 4 ต.พิหารแดง อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel..................................08-4318-6120
Fax..........................................................-
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26/51 หมู่ 7 ซอย 62 ถ.กิ่ง
แก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2422-5267
Tel....................................0-2738-3270
Fax...................................0-2422-5267 Fax...................................0-2729-5051
112 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ถ.บ้านเก่า-ดอนหัวฬ่อ ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel....................................0-3846-8500
Fax...................................0-3846-8505
9 ซอย 164 แยก 8 ถ.รามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510
Tel....................................0-2540-7550
Fax...............................0-2540-7553-4

14 ซอย 77 แยก 4-11 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
Tel................................0-2809-7701-3
Fax...................................0-2809-7704
9 ซอยอุดมสุข 45 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม
10260
Tel....................................0-2746-6244
Fax..........................................................-

พี เอ ไฮดรอลิค ซิสเท็ม หจก.

รัตนชัย ไฮดรอลิค

พีบีไฮดรอลิค หจก.

รัตนชัย ไฮดรอลิค

เพชร เซอร์วิส ไฮดรอลิค บจก.

เรืองชัย ไฮดรอลิค

305/3 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
Tel....................................0-3522-6916
Fax...................................0-3533-1030
99/41-2 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280
Tel....................................0-2701-4954
Fax..........................................................129/35 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
สมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24180
Tel..................................08-1940-2898
Fax..........................................................-

ฟิตติ้ง เซ็นเตอร์ หจก.

2488 ถ.ลาดกระบัง 54 แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม
10520
Tel................................0-2739-0184-5
Fax...................................0-2739-1181
2488 ถ.ลาดกระบัง 54 แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม
10520
Tel................................0-2739-0184-5
Fax...................................0-2739-1181
1/11 หมู่ 3 ถ.ยุทธศาสตร์ 331 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-5332
Fax...................................0-3834-5332

ล้านนาไทย ไฮดรอลิค บจก.

3746/1 ซอยอยู่ดี 17 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม 10120

249 ซอย 33 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่ง
ครุ เขตทุ่งครุ กทม 10140

Tel....................................0-2211-0726
Fax...................................0-2211-5957

แฟมิลี่ ซีลไฮดรอ-เมติก หจก.

100/8 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2316-4226-7
Fax...................................0-2316-8414

Tel....................................0-2817-1228
Fax...................................0-2817-1229

วรวุฒิ ไฮดรอลิค บจก.

88/7 หมู่ 2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
Tel..................................08-1161-3561
Fax..........................................................-

ประดิษฐ์ ไฮดรอลิก พาร์ท บจก.

มาสเตอร์เทค เทคโนโลยี บจก.

วัฒน ไฮดรอลิค

ปลวกแดง ไฮดรอลิค

มิสเตอร์ ไฮดรอลิค บจก.

วิคเนอร์ ไฮดรอลิค บจก.

96/21,23 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำ�จืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel....................................0-3444-2128
Fax...................................0-3444-2129
314 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

Tel....................................0-2748-7395
Tel..................................08-7613-6713
Fax...................................0-2748-7786 Fax..........................................................-

นิธิพัฒน์ ไฮดรอลิค เซอร์วิส

99/97 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุน
กอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

พรพิรุณ แทรคเตอร์

271/11 หมู่ 8 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel....................................0-3834-6496
Fax...................................0-3834-6497

23/9 ซอยกาญจนาภิเษก 0010
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
Tel................................0-2482-7992-5
Fax...................................0-2482-7991
270 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวัน
ออก เขตคลองสามวา กทม 10510
Tel................................0-2993-1424-6
Fax...................................0-2993-1427

เมก้า ไฮดรอลิค บจก.

53/21-4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Tel....................................0-2462-8873
Fax..........................................................-

84/19-20 หมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
Tel................................0-2738-8096-7
Fax...................................0-2738-8097
45/80-2 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม
10170
Tel................................0-2888-8265-8
Fax...................................0-2888-8269

วี พี ไฮดรอลิค บจก.

23/9 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขต
จอมทอง กทม 10150
Tel................................0-2477-0567-8
Fax...................................0-2477-2755

www.ThailandPocketPages.com

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

ไฮโดรลิก และอุปกรณ์อะไหล่

เพจเจส

วี เอส ที ไฮดรอลิค เซอร์วิส บจก. หาดใหญ่ ไฮดรอลิค หจก.

636 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

304/10 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290
Tel....................................0-2428-7005
Fax..........................................................-

วีซีเจเอส ไฮดรอลิค หจก.

4/840 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม 10150

Tel................................0-7444-5546-7
Fax...................................0-7444-5548

อมตะ ไฮดรอลิค แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
118/35 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Tel................................0-3805-7101-2
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2897-1528
Fax..........................................................-

เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ บจก.

148/906-7 ซอยรามคำ�แหง 190
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

อมรินทร์ ไฮดรอลิค หจก.

23/15 ซอยสุกร ถ.ข้าวหลาม แขวง
ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม
10100
Tel....................................0-2234-4105
Fax...................................0-2238-3597

Tel................................0-2916-5437-8
Fax...................................0-2518-2317

ศิวกร ไฮดรอลิค หจก.

10 หมู่ 1 ถ.หนองข้างคอก อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

อยุธยา ไฮดรอลิค บจก.

18/30-1 หมู่ 2 ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel....................................0-3533-5707
Fax..........................................................-

Tel..................................08-3584-8995
Fax...................................0-3815-1189

ส คุชิตา แอนด์ ไฮดรอลิค บจก.
125/5 หมู่ 9 ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

อาณาจักร ไฮดรอลิค นิวเมติก

137/5 หมู่ 16 ซอยกงทอง
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel....................................0-2817-2439
Fax...................................0-2817-1186

Tel..................................09-0385-9994
Fax...................................0-3893-8489

ส สหพานิช ไฮดรอลิค หจก.

229/1 หมู่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

อาร์ ซี เอ เวิร์ค หจก.

254 ถ.อัษฎางค์ ตำ�บในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4408-3446
Fax..........................................................-

Tel....................................0-3876-2979
Fax...................................0-3876-2606

สตีด ไฮดรอลิคส์ เอ็นจิเนียริง่ บจก.

267 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม 10220

อาร์ ซี เอ เวิร์ค หจก.

254 ถ.อัษฎางค์ ตำ�บในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
30000
Tel....................................0-4408-3446
Fax..........................................................-

Tel....................................0-2949-8395
Fax...................................0-2949-8208

สปีด เอ็นจิเนียร

84/1 หมู่ 13 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240

34/1 หมู่ 8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์
ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ� จ.สงขลา 90110

236/3 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90100

771/28-30 ถ.พหลโยธิน ต.ปาก
เพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
18000
Tel................................0-3623-1803-5
Fax..........................................................-

สินดำ�รงค์ ไฮดรอลิค หจก.

71/12-3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม
10140
Tel....................................0-2463-3089
Fax...................................0-2818-1842

206/107-8 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน
ต.ชะแมบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel....................................0-3574-5000
Fax...................................0-3574-5004

เอที ไฮดรอลิค

อีควิ อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ บจก.

เอ็น พี ไฮดรอแมติกส์ ซัพพลาย

เอ พี แอดวานซ์ บจก.

เอ็ม ซี ไฮดรอลิค

เอ็ม เอ็น พี แมชินเนอรี่ บจก.

56/7 หมู่ 10 ถ.สุรนารายณ์
ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel..................................08-1546-1332
Fax..........................................................-

226/93 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
Tel....................................0-2973-2596
Fax...................................0-2521-3273

471/24 ซอย 69 ถ.พระราม 2
120/158 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
10150
Tel....................................0-2415-1538
Tel....................................0-3833-7943
Fax...................................0-2415-1539
Fax...................................0-3833-7944
เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ เอพีเอส โอโต้พาร์ท
100 กม 23 หมู่ 4 ซอยวัดเสาธง
1811/1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
กลาง ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง
อ.เมืองสมุทรปราการ
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel....................................0-2397-9200
Tel....................................0-2362-2063
Fax...................................0-2397-9191
Fax...................................0-2362-2064
25/3 หมู่ 1 ต.หนองซ้ำ�ซาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
Tel................................0-3875-0071-3
Fax..........................................................-

เอส เค ไฮดรอลิค (2004) บจก.

108,110 ซอย 24 ถ.ร่มเกล้า แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510
Tel....................................0-2543-9661
Fax...................................0-2543-9670

เอส พี ทูลส์ เซ็นเตอร์ บจก.

32/216 หมู่ 6 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2976-4795
Fax...................................0-2976-4796

101/738 หมู่ 7 ถ.ลำ�ผักชี แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel.................................08-5277-3559
Fax..........................................................-

เอสซีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

31/1269 หมู่ 2 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel....................................0-2832-3497
Fax...................................0-2832-3499

ไฮดรอลิก ซิตี้

69/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel....................................0-2738-4954
Fax...................................0-2738-4954

ไฮดรอลิก แอนด์ แทรกเตอร์

อินฟินติ ้ี นิวเมติค แอนด์ ไฮดรอลิค

เอส เอ็ม เอ็น ไฮดรอลิค บจก.

ไฮดรอลิค ซัพพลายส์

33/77 ซอย 3 ถ.บางบอน
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม
10160
Tel................................0-2899-6464-5
Fax..........................................................-

อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

226/93 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม
10210
Tel....................................0-2973-2596
Fax...................................0-2521-3273

Tel....................................0-7433-3677
Fax...................................0-7444-7120

สระบุรีไฮดรอลิคอิควิปเม้นท์

Tel................................0-2393-3688-9
Fax...................................0-2399-3953

อะไหล่ดม๊ ั พ์ พีระยนต์ วังน้อย อยุธยา

เอส เอ็ม เอ็น ไฮดรอลิค บจก.

30/39-40 กม 25 หมู่ 6 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel................................0-2708-3864-7
Fax...................................0-2338-1656

Tel..................................08-1958-9609
Fax..........................................................-

สยามซัพพลาย แอนด์ ไฮดรอลิค

436, 438 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา
เขตบางนา กทม 10260

อาร์ เอส โฮส ด๊อกเตอร์

Tel..................................08-1955-7323
Fax...................................0-3720-3125

สมบัติ ไฮดรอลิค บจก.

เอกโสภณ ไฮ เพรส บจก.

50 หมู่ 3 ถ.มั่งมีทรัพย์ ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3483-2165-6
Fax...................................0-3483-2167
50 หมู่ 3 ถ.มั่งมีทรัพย์ ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3483-2165-6
Fax...................................0-3483-2167

เอส เอ็ม เอ็น ไฮดรอลิค บจก.

50 หมู่ 3 ถ.มั่งมีทรัพย์ ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000
Tel................................0-3483-2165-6
Fax...................................0-3483-2167

เอ ที เอ็น ไฮดรอลิคเครน เซอร์วิส แอมเบอร์ ไฮดรอลิก บจก.

59/92 หมู่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
104/16 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อม
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
11110
74130
Tel..................................08-1013-4299
Tel....................................0-2420-0576
Fax..........................................................- Fax..........................................................-

เอ พี ไฮดรอลิค อีควิปเมนท์ หจก.

www.ThailandPocketPages.com

6/3 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

Tel....................................0-7433-4473
Fax..........................................................-

ออโตเมชั่น อิควิปเม้นท์

26/10 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel................................0-2517-7137-9
Fax...................................0-2517-7140

668 หมู่ 7 ซอย 66 ถ.รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม
10230
Tel....................................0-2517-1930
Fax...................................0-2918-1447
40/15-16 ถ.ลำ�ลูกกาคลอง 7 ต.บึงคำ�
พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel....................................0-2062-3892
Fax...................................0-2062-3892

ไฮดรอลิคเซ็นเตอร์ หจก.

59/397 หมู่ 6 ถ.เสมาฟ้าคราม
ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel................................0-2987-7497-8
Fax...................................0-2987-3710

ไฮดรอลิคไทย บจก.

9 ท่าข้าม20แยก3 ถ.พระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม 10150
Tel....................................0-2895-6978
Fax...................................0-2895-7413

ไฮแอร์ ไฮดรอลิก บจก.

267/23-4 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel................................0-3860-8975-7
Fax...................................0-3860-8978
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2559
บจ.อิเซกิ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 452000000 บาท
408/1 อาคารจรัญประกันภัย ชั้น 7/2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.อัลทิเมท อิมเพรสชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 350000000 บาท
1238 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด

บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่น

บจ.ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50050000 บาท
601 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำ�กัด

บจ.77 พลัส กลอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
9/153 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.เวิลด์ สหแฟชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า

บจ.ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง(2490) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 90000000 บาท
608 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการการค้าทอง นาค เงิน

บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทีเป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่น

บจ.แมเจสติค โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 280000000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. จำ�กัด
ทำ�การซื้อ ขาย จำ�หน่าย จ่ายโอน ครอบครอง จำ�นำ�
ทุนจดทะเบียน 83000000 บาท
หรือรับจำ�นำ� ซื้อหุ้น ในบริษัทจำ�กัด หรือบริษัทมหาชน 143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
บจ.อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำ�กัด
เช่าจากผู้อื่น
ทุนจดทะเบียน 250000000 บาท
2922/126 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 3 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
บจ.ซันนี่ ภูมิ จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 75260000 บาท
ผลิตเคมีภัณฑ์
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
บจ.กอบกรุง พัฒนา จำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชน
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
99 อาคารพนาสนธิ์กรุ๊ป ซอยหทัยราษฎร์ 37 ถนนหทัย
ราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.บี. จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 70000000 บาท
จัดสรรที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
บจ.สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำ�กัด
เช่าจากผู้อื่น
ทุนจดทะเบียน 168072000 บาท
1/2 พาร์ค วิลเลจ พระราม2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จำ�กัด
เพื่อถือหุ้นของบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ทุนจดทะเบียน 70000000 บาท
ให้บริการด้านสุขภาพและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
บจ.แม็กซ์ เบอกล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เช่าผู้อื่น
ทุนจดทะเบียน 164000000 บาท
253 อาคาร253 อโศก ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1701 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
บจ.วิสดอม เวนเจอร์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 65000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 9 โซนD ถนนกรุงธนบุรี
อาคารที่ทำ�การ
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง มัน
สำ�ปะหลังอัดเม็ด พืชไร่ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากสินค้า
บจ.พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
ดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน 115000000 บาท
707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
บจ.สตาร์ ซินดิเคท จำ�กัด
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
เป็นหลักเข้าถือหุ้นในบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ
115/1, 115/2, 115/3 อาคารสุโขทัย แกรนด์ ชั้นที่ 3
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
บจ.จีเอ็มโอ-แซด คอม เทรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
บจ.อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำ�กัด
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 10-04 ทุนจดทะเบียน 55000000 บาท
ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ห้อง
คลองเตย กทม. 10110
เลขที่ 2002-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ประกอบกิจการซื้อ นำ�เข้า และส่งออกไปจำ�หน่ายยังต่าง กทม. 10330
ประเทศซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด
ประกอบกิจการกำ�จัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด
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บจ.อาร์คอส แมชีนเนอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
19/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจโรงงานผลิตเครื่องมือกล เครื่องมือกล
เครื่องจักรกลหนัก เครื่องทุ่นแรง เครื่องยนต์ ยาน
พาหนะ
บจ.ไทย-ซันซีป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 38000000 บาท
356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตและค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้า เพื่อการขาย
บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่น
บจ.ทีเจเอช บูลเลี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
102-104 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่ง ทองคำ�แท่ง
บจ.เค-ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนนริมคลอง
บางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซุปเปอร์มารเก็ต ขายและซื้อสินค้าเครื่อง
อุปโภคและเครื่องบริโภค
บจ.เอ็ช.ที. (กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 24400000 บาท
29 ถนนเฉลิมเขตยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สุขภัณฑ์ ประปา
บจ.ออโต้เวิร์คส์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 24000000
**อ้างอิบาท
งแหล่งที่มาของข้อมูลจาก
92/25 ซอยนวลน้
อยนาธุ
แขวงคลองตั
อ เขตวัฒนาชย์
กรมพั
ฒ
รกิจการค้านเหนื
กระทรวงพาณิ
กทม. 10110
ประกอบกิจการ ตัวแทน ซื้อ ขาย เช่www.dbd.go.th**
า ให้เช่า พัฒนา
และบริหารจัดการที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์
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บจ.เอ็มโอเค-เจเจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 21000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนนริมคลอง
บางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร คาเฟ่ (Caffe) ภัตตาคาร
ขายอาหาร และเครื่องบริโภคหรือเครื่องอุปโภคทุกชนิด

บจ.กิมเซ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 17000000 บาท
422 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ขายปลีกขายส่ง นำ�เข้า ส่งออกผลิต สายไฟ และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับสายไฟทุกชนิด

บจ.อัครา คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
214/38 หมู่บ้านอาร์เด้น พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 20
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ

บจ.ไทย อะโกร เบสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 21000000 บาท
383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน
อาคารสำ�นักงาน โรงงาน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.เค่งน่ำ�ฮวด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 16000000 บาท
40 ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
จำ�หน่ายเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

บจ.อีพี อีสเทอร์น ซีบอร์ด1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ผลิต ขายส่งและขายปลีกไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
และไอน้ำ�

บจ.คิดดี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น จี ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร่วมทุนโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็น
ผู้ถือหุ้นบริษัท

บจ.ซีพี รังนก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดบริษัทมหาชนจำ�กัด

บจ.วิเศษสุข เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
24 ซอยประชาอุทิศ 12 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์

บจ.เมทัล ไทเกอร์ ไอเอชคิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
75/32 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้น12 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให่การสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ

บจ.เมย์ฟลาวเวอร์ สห (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่
601 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม วิศวกรรม

บจ.เคเอสพี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
35 ถนนเพชรเกษม ซอย73 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ลงทุนในธุรกิจเกษตร การผลิต การก่อสร้าง และร้านค้า
บจ.อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
39/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
การบำ�รุงรักษา และการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและ
อื่นๆ ที่คล้ายกัน
บจ.อีแอลซี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
9/103 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม ด้าน
นวัตกรรมสมัยใหม่

บจ.บีเอฟ แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
10/95 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่อง
แต่งกายรวมถึงผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอื่นใดที่เกี่ยว
บจ.วายพีบี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 39 ห้องเลขที่ 3902
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการให้บริการการบริหารงานทั่วไป
บจ.บีที ศึกษา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
77 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

บจ.สมุย แกรนด์วิลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
39/53 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
บจ.ห้างทองลี้น่ำ�ฮวด จำ�กัด
กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
จากผู้อื่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
47 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการรับซื้อ และผลิตเพชร พลอย ทองคำ�
บจ.ศูนย์ฟอกไตนครินทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
88 อาคารเอ.พี.นครินทร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 8/4 ซอย บจ.ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ประกอบกิจการรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรัง ฟอกเลือดผู้ป่วยไต 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) บริการเกี่ยวกับโทรคมนคม เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ดังกล่าว
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
บจ.เชส เกมส์ จำ�กัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เอ ถนน
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ สำ�หรับ 429/5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
นำ�ไปติดตั้งในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ กทม. 10230
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จำ�กัด
บจ.เวลโค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 18000000 บาท
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวง ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
149 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
เช่าจากผู้อื่น

228

บจ.สโกมาดิ เอเชีย-แปซิฟิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
2467-2467/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิต ประกอบชิ้นส่วน จักรยานยนต์ เพื่อ
ส่งขายในประเทศและต่างประเทศ
บจ.ณุศา เพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
2922/213 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 13
(12เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจเป็นสื่อกลางในการรับชำ�ระสินค้า
บจ.สตีล เซิร์ชเชอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้นที่ 35
ห้องเลขที่ 3510 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเหล็ก แท่งเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็ก
แผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กเส้น เหล็กกล้าและ
โลหะ
บจ.โรโบ-แอดไวเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
546/7 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจการเงินและการตลาด
บจ.รสา เว็นเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่น
บจ.วัฒนภักดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.ณัฐกรวิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
888 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
การขายยานยนต์ ใหม่ทุกชนิดรถบรรทุกและยานยนต์
หนักอื่นๆ
บจ.โอเชี่ยน ดีเวลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8900000 บาท
75/122-123 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ซื้อขาย เช่า ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล
แทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8000000 บาท
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บจ.เบเกอร์ส บาร์น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ทำ�การสั่งสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศเข้ามา
จำ�หน่าย ได้แก่ เครื่องอาหารกระป๋อง สุราต่างประเทศ

บจ.ทีแซดโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
240/5,240/7 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้คำ�ปรึกษาและให้บริการที่เกี่ยวกับซอฟแวร์

บจ.ดับเบิ้ลยูจี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ยูนิต
เลขที่ 3 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่ายสินค้า
ประเภทวัสดุตกแต่งภายใน วัสดุปิดผิวเฟอร์นิเจอร์

บจ.ท็อปปส์ โปรดักส์ กรุ๊ป เอเชีย (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 3001 ยูนิต 3059 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ น้ำ�ยากันรั่วซึม เคลือบ
รอยแตกร้าวต่างๆ

บจ.เอส อาร์ ที (2016) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1034/18-21 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ ซื้อ ทำ�การให้ได้
มา เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ปรับปรุง

บจ.คีเม็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
8/4 ชั้นที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์

บจ.บี อาร์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
605 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย

หจ.สามสิบเก้าลิฟวิ่ง
ทุนจดทะเบียน 5500000 บาท
3 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19/1 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการส่วน
กลางสาธารณูปโภค

บจ.ห้างทองทองเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
537/19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชร และอัญมณี

บจ.เอเชียมิวสิค (2518) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
164/1 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า เครื่องดนตรีทุกชนิด เครื่องขยาย
เสียง เครื่องบันทึกเสียงและให้บริการซ่อมแซม
บจ.เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอลเลคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การรับซื้อขายที่ดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอ็มคิวดีซี ทาวน์ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
เพื่อการพักอาศัย
บจ.วีซี เวลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ กู้ยืมเงิน เบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน
บจ.เบลล่า สไตล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
560/22 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เช่น เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้อุปโภค บริโภค
บจ.ทาเลนท์เท็ด โบรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3/29 ดับเบิ้ลยู ดิสทริค ห้องเลขที่ D77-77/1 ถนน
สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงาน
บริการ
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บจ.ซีโน-แปซิฟิค บิสโทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
122/2-3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ โรงแรม สถานที่พัก
ตากอากาศ
บจ.ห้างทองเยาวราช บางปะกอก 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
887 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ขายทองรูปพรรณและเครื่องประดับ
บจ.ห้างทองฮั่วเฮง(2009) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
381/7 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการรับซื้อ จำ�หน่ายอัญมณี เครื่องประดับ

บจ.ห้างทองเยาวราชบางขุนเทียน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
401 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง
บจ.หงเซินรัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
625/107 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิต รีไซเคิล รับซื้อ ขายส่ง ส่งออก ยางพารา และเศษ
ยางพารา ทุกชนิด
บจ.เพชรทองกนกรัตน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย
บจ.มาหยุน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
450/2 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การและงานก่อสร้างอย่างอื่น
ทุกชนิด
บจ.สุวรรณวิเศษ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
55 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
การซื้อขายทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ
กรอบพระ ของตบแต่งที่ทำ�จากทองคำ�
บจ.ทองชัย วิลล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
143/2 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ซื้อ ขาย ที่ดิน บ้านจัดสรร รับสร้างบ้าน
บจ.ห้างขายทองไท้เส็งเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
727,729 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
บจ.ห้างทองไท้เส็งเฮง 69 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
783 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง

บจ.อัคร ราชพฤกษ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
249/42 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอาคารพร้อมที่ดิน และให้เช่าอาคาร บจ.ทีดับบลิวซี9 โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
49/28,29 หมู่บ้านสุนทรอุตสาหกรรม ถนนบางบอน 3
บจ.วีไอพี เฮ้าส์แอนด์คอนโด จำ�กัด
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
249/42 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอาคารพร้อมที่ดิน และให้เช่าอาคาร บจ.บี.เอ็น.โยธา แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4/61 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขต
บจ.วีไอพี โกลบอล จำ�กัด
บางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
249/42 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน ประกอบกิจการให้บริการ รับสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์
ที่พักอาศัย สำ�นักงาน โรงงาน โกดัง
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอาคารพร้อมที่ดิน และให้เช่าอาคาร
บจ.ห้างทองเยาวราช อุดมศิลป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เยาวราชสินทวีบางมด จำ�กัด
373 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
10160
14 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขต
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย และ
จอมทอง กทม. 10150
อัญมณีอื่นๆ
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง
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บจ.อาม่า สุมาลี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
27/646 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก อัญมณีอื่นทุกชนิด ขาย
ฝากทอง

บจ.กิจการร่วมค้า ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
17/146 หมู่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซอยประชาชื่น
14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน

บจ.เอสเค แดรี่ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 12 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการธุรกิจ จำ�หน่าย อาหาร คาว หวาน และ
เครื่องดื่ม

บจ.ไนซ์ เนทเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
23/19 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศักดิ์) แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจรับเหมาทำ�ความสะอาด รับจ้างค่าจ้าง
แรงงานทุกชนิด

บจ.ห้างทองฮั่วเฮง(2015) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1759/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ จำ�หน่ายอัญมณี เครื่องประดับทุก
ชนิด

บจ.ห้างทองเฮงโต๊ะกัง เยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2/102,103 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร

บจ.สยามลีสซิ่งเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อขาย ขายฝาก จำ�หน่ายด้วยวิธีการใดๆ
เข้าเป็นเจ้าของด้วยวิธีการใดๆ

บจ.โกลด์ เซนเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
269 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้า ส่งออก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ทอง ทองคำ�แท่ง
ทองรูปพรรณ เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ

บจ.สยามแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการทุกชนิด ทุกประเภท เช่นการ
บริการรักษาความปลอดภัย จัดหายาม

บจ.ห้างทองปิ่นเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
310/382 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการขาย ทอง นาก เงิน พลอย และอัญมณี
อื่นรวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.กรีนเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิจการ นำ�เข้า ออกแบบ ผลิต ส่งออก ตัวแทนผู้
จำ�หน่าย ติดตั้ง บริการและจัดการเซลล์แสงอาทิตย์
คุณภาพสูง

บจ.ห้างทองไท้เส็งเฮง 32 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
483 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
บจ.ไทซันสิริ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
396/12 ตรอกวัดตรีทศเทพ ถนนประชาธิปไตย แขวง
บ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูป อบ
แห้ง และชิ้นส่วนเฟอร์นเจอร์จากไม้ยางพารา
บจ.ทองไพโรจน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
657 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
และอัญมณีอื่นๆ

บจ.คุณเก่งโกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
38 หมู่ที่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าปลีก ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทองคำ� นาค
เงิน รูปพรรณ อัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด

บจ.เอ็มทีพี โกลด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
294 ชั้นที่ 2 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย เงินแท่ง เศษเงินเก่า

บจ.โพลีก้อน แอดว้านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
179/108 ซอยพหลโยธิน 75 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
งานโซลาร์เซลล์รวมทั้งงานระบบไฟฟ้าระบบพลังงาน
ไฟฟ้า

บจ.ห้างทองชัยเจริญ ปากคลองตลาด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
78-80 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย และ
อัญมณีอื่น

บจ.แกรนด์ วิลล์ พร็อปเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
99/273 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการซื้อและการขายอสังหาทรัพย์ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บจ.ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
708 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการรับจ้าง หลอม ปรับปรุง ทองคำ� และ
โลหะมีค่า

บจ.อินนิชชิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/8 หมู่ที่ 1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน

บจ.ทีเอ็มดีโกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
422,422/1 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขายปลีก เครื่องประดับ การขายทอง
นาค เงิน เพชร
บจ.ห้างทองเจี่ยหยงฮะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
130-131 ซอยแยกจากหมู่ที่ 6 เดิม ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองคำ�ทุกแบบ
ทุกชนิดทุกประเภท
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บจ.ห้างทองศรีมงคล รามอินทรา กม.2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/229 ซอยลาดปลาเค้า 78 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณีอื่น
บจ.ห้างทองเอกทวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/325 ซอยลาดปลาเค้า 78 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด

บจ.รัตนสุวรรณ 2006 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
78/279 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง
บจ.สยามคอลเลคชั่นเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการรับชำ�ระหนี้ ติดตามหนี้สิน ทั้ง
ทางโทรศัพท์หนังสือหรือประการอื่นใด

บจ.สิลิคอนคอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
151/57 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้าอุปกรณ์เกี่ยว
กับการสื่อสารทางด้านวิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์ควบคุม
บจ.มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
12/36 ซอยนวลจันทร์ 36 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานการเงิน
บจ.บิวตี้ ดอท ชอป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
603/96 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
จำ�หน่าย ปลีก ส่ง เครื่องสำ�อาง และอาหารเสริม
บจ.เอมมิตร เวิลด์ คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
47 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เวชสำ�อางคอมเม
ติก อาหารเสริม อาหารควบคุมน้ำ�หนักทุกประเภท
บจ.วิสดอม เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
38 ซอยโชคชัย 4-54 แยก 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
การผลิตกระแสไฟฟ้าจำ�นวนมากจากพลังงานหมุนเวียน
และพลังทดแทนอื่นๆ
บจ.เอ็ม คอนกรีต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
41/37 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการ เป็นผู้ผลิต วัสดุก่อสร้าง
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บจ.คิว แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
41/37 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการ ตัวแทนจำ�หน่ายค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

บจ.ฟีโนไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
455/50 หมู่บ้านBIZ พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนน
พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้าและจำ�หน่าย วัคซีน ยา อาหาร ของสัตว์ทุกชนิด

บจ.ดิจิเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
8/5 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบธุรกิจด้านสื่ออนไลน์ทุกประเภท

บจ.พ่วงบุญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
28 ซอยลาดพร้าว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน

บจ.อาร์บีพี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
68 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 12 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บจ.สง่าสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3187 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

บจ.จันเจ้า ธิดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
139 ซอยพัฒนาการ 46 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออกเครื่อง
ดื่มชูกำ�ลัง น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้

บจ.ซีเอ็มเอฟ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
491 ซอยสุขุมวิท 101/1 (ซอยวชิรธรรมสาธิต 57) ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการ ควบคุม
ดูแล และตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน

บจ.คอนทิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
399/82 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้ามาจำ�หน่ายภายในประเทศ ส่งออก
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
บจ.เรย์ 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
61 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 9-8 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ให้บริการเป้นตัวแทน รับเป้นที่ปรึกษาในการจัดการด้าน
การเงิน (ยกเว้นที่ปรึกษาการลงทุน)
บจ.ห้างทองลักกี้เยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
60,62 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน
ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ
บจ.อมรสุวรรณ ทองเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3123-3125 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชรพลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณี รับฝากขายทอง
บจ.ช.ทองเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3129 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง
บจ.รวมสุวรรณ ทองเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3169 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
กิจการรับซื้อ ขายฝาก และผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
หจ.ห้างทอง ซุ่นเซ่งเฮง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
14 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย22 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับซื้อและจำ�หน่ายทองคำ�แท่ง ทองรูป
พรรณ เพชร พลอย สร้อย แหวน ต่างหู และกำ�ไรทอง
บจ.ไทยโมโม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
13 ซอยอ่อนนุช51/2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการรับตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชนิด
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บจ.เฟท เอ็กซ์เพรส (2016) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
903,905 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการขนส่งในประเทศและต่างประเทศ
บจ.เอ็นวี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 83 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้สำ�นักงาน และอุปกรณ์

บจ.โลตัส แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
10 ซอยอุดมสุข 31 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมแก่ บุคคลและนิติบุคคล ดังนี้มิใช่
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน
บจ.เนาวรัตน์ ทูลส์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
70 ซอยปุณณวิถี 29 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องปั๋มน้ำ�เครื่องเขย่า
คอนกรีต เครื่องตบดิน
บจ.ร้านทองเพชรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
163 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง

บจ.เอ็มเคดี กรุ๊ป โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.บางนาอิ่มทรัพย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ บริการ ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
จัดการ โรงแรมและให้คำ�ปรึกษาการบริหารจัดการ
587,589 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา ชั้น
ที่ 5 ห้องเลขที่ 554 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
บจ.ห้างทองไท้เส็งเฮง ราม2 จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหาร สุรา เบียร์ บุหรี่ และ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 15 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
บจ.อาร์ม เทคโนโลยีส์ จำ�กัด
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
268 ซอยสุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
บจ.อิทซูบะ แดรีฟาร์ม จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
94 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9/34 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเลี้ยงโคนม และจำ�หน่ายน้ำ�นมวัว
บจ.เอกมณีศรีย่าน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
738/4 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
บจ.เมโทรโพลิส-ไอเคเค จำ�กัด
กทม. 10300
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง
588/2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ รับงานหล่อหลอมโลหะทุกชนิด
บจ.ซีรีเบลลัม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.สตาร์ ริเวอร์ เรียล เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
การวางแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนองค์กร
70 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
บจ.ซีนฮา กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกรูปแบบ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ซี เค เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
1323 อาคารเดอะซีน ห้องเลขที่ เอ201 ซอยลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
10250
ร้านอาหารไทยและต่างประเทศ เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการค้า วัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าดูด
ไฟฟ้ารั่วทุกชนิด รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์
บจ.โรจนะ อีทัช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ฮอลลีส คอฟฟี่ ซีคอน จำ�กัด
2034/52 ชั้น 11 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
55 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น จี ห้องเลขที่
เอฟ 01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10310
ประกอบธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
กทม. 10250
หรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
ร้านกาแฟและเบเกอรี่
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เพจเจส

บจ.อินเตอร์ เพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
17/17 ซอยรามคำ�แหง 39 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเป็นผู้ ให้บริการระบบ จำ�หน่ายอุปกรณ์
และรับฝากชำ�ระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

บจ.บีแลนด์ แอสเสท เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้เช่า การขาย การซื้อ พัฒนาและ
ดำ�เนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.อัศวนนธ์ฑาคิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
303 ซอยลาดพร้าว 80(จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการออแบบ ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและ
บริการทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างบรรจุสินค้าทุกชนิด

บจ.ม้าสุวรรณ (เยาวราช) โกลด์สมิธ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1998/25 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด

บจ.หังเซียว อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
184/216 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ รับจ้าง ให้คำ�ปรึกษางานด้านการ
ออกแบบ ก่อสร้าง งานโยธา งานวิศวกรรม งานสถาปัต

บจ.ปุ๊ยเยาวราชโกลด์ โกลด์สมิธ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1998/20 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณี รับฝากขายทอง

บจ.เจวี อีคอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
36/165 โครงการ RK BIZ CENTER ถนนคู่ขนาน
มอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการธุรกิจ นำ�กิจการร่วมค้าเข้ารับงานใน
โครงการต่างๆ

บจ.เจ เจ อาร์ มาร์เก็ตเพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ G ห้องเลขที่
NG009 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ

บจ.เฮอริเทจ สเตย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
11 อาคารมนทาระ เพลส ซอยราชวิถี 4 ถนนราชวิถี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ให้บริการออกแบบ บริหารกิจการโรงแรม ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม สปา

บจ.ไฮเวซี่ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/10 ซอยคุ้มเกล้า 35 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำ�โดยได้รับค่า
ตอบแทนโดยได้รับค่าตอบแทน

บจ.ฟู่หยวน อสังหาริมทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2102/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคารพาณิชย์
และสิ่งก่อสร้างอื่น รวมถึงระบบสาธารณูปโภค

บจ.ธรรมมานามัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการบริการสปา รวมถึงกิจกรรมการขัดผิว กา
รนวดสปา และการนวดเพื่อสุขภาพ

บจ.ภูมิเลิศปัญญาญ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
353 อาคารแอมพาร์ค ห้องเลขที่ เอ222-เอ223 ถนน
เจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ธุรกิจโรงเรียนเอกชน

บจ.บ้านวัชรา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18 ตรอกเวท ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร สถานเริงรมย์ ศูนย์
อาหาร

บจ.แม่บุญมาโกลด์ (หนองจอก) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5/7-8 หมู่ที่ 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง

บจ.เจเจ บราเธอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
218/3-4 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
บริการด้านทางทันตกรรมของทันตแพทย์พื้นฐานและ
เฉพาะทาง อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน
บจ.จื่อ เจ๋ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
6/3 อาคารสมคิดเพลส ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.เน็กซ์ เอดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 4
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการจัดการเรียนการสอน อบรมสัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิตอล
บจ.สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ยูนิต เอ1/2
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็น
หลัก
บจ.ศรีโต๊ะกังโกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้า เซ็นจูรี เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ซื้อขายทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ กรอบ
พระ ของตบแต่งที่ทำ�จากทองคำ�
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บจ.บาเสคแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
48 ชั้นที่ 4 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บจ.โกลด์ สยาม บุญมา 1985 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
227 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตเพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด ขาย
ฝากทอง
บจ.เดอะ ไดมอนด์ 789 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
95 หมู่ที่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.ห้างทองโชคทองดี คอมปาวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
313 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน
ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ
บจ.มหัทธนะหิรัณย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
449/284 ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และเขียนแบบ อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ

หจ.สมหมาย มาเรียม ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15/1 ซอยร่มเกล้า 30 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเดินรถ ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.พีจีแอล ยูทิลิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
470/1 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการออกแบบระบบ ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
และจำ�หน่าย

บจ.ห้างทองโชคทองดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
64/10-12 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน
ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ
บจ.ห้างทองลัคกี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
55/6-7 หมู่ที่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน
ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและอัญมณีอื่นๆ
บจ.ห้างขายทองไล้เซ่งเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
194,196 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กทม. 10600
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง
บจ.วิจิตรสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
85 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกรอบพระที่ทำ�จาก
ทองคำ�ทุกชนิด
บจ.ห้างทองฮั่วเฮง(1995) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
138 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการรับซื้อ จำ�หน่ายอัญมณี เครื่องประดับ
ทุกประเภท
บจ.ทวีชัยเพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
171/556 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ หอพัก
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บจ.ห้างทองฮั่วเฮง(2552) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
256/29 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการรับซื้อ จำ�หน่ายอัญมณี เครื่องประดับ
ทุกประเภท

บจ.เอเชีย ไกด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
115/2 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับสื่อ ทำ�รายการข่าว
รายการปกิณกะ ทางโซเชียลมีเดียและโทรทัศน์

บจ.บีแอลเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
159/28 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลข
ที่ 1702 ยูนิต 505 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการทำ�วีซ่าแก่สถานฑูตในประเทศไทย

บจ.เอสเค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
406 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการอพาร์เม้นท์ และให้บริการสาธารณูปโภค
ทุกชนิด

บจ.ยูโฟร์ตี้ทู เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
222/8 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์
อาคารสำ�นักงาน อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม

บจ.ห้างทองสถาพร 4 (1990) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณี ขายฝากทอง

บจ.เอ็นเนอร์ยี่ อัลลีย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
54 ซอยประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า โดยมีต้นกำ�เนิดจากพลังงานน้ำ�
ลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ พลังงานทางเลือก

บจ.เซ็นเตอร์สโตน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3-3/1 ห้องเลขที่ 301-305 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์ จำ�หน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บจ.เอสดี เรล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการออกแบบ จำ�หน่ายบำ�รุงรักษาส่วน
ประกอบของรางรถไฟ

บจ.โซล่า บิลเลี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
12 ซอยทองหล่อ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
บริการติดตั้งแผงโซล่า

บจ.เจพี แอนด์ สันติ อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
141 เมเจอร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

บจ.เอ็นเคเอฟ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
112 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

บจ.สินทวีนคร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย บ้านจัดสรร เพื่อขาย ให้เช่า

บจ.ออพติคแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
513/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบแว่นตา จำ�หน่ายแว่นตา และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

บจ.พีพีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 2502
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาในการวางแผนและดำ�เนิน
การทางธุรกิจ (ยกเว้นที่ปรึกษาด้านการลงทุน)

บจ.ไฮโฟ พลัส แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
8/82 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ซื้อขาย เครื่องมือแพทย์

บจ.อฟีเชี่ยน เอโดส16 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
81 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

บจ.เฮิงซิง โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
344 ซอยท่าข้าม 28/1 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าขาย นำ�เข้า และส่งออกใบชา
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปจากสินค้าดังกล่าว

หจ.แม่ทองสุข 96.5
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
130,132 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ

บจ.ดีแลน คอนซัลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1000/25 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ
กฎหมาย

บจ.ช่างโยว ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
99/56 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่
1001 เอ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบริหารงานพาณิชยกร
รมและธุรกิจระหว่างประเทศ

บจ.ทองเยาวราช 99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1017 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการ ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.มาม่า ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
33 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านนวด โรงแรมห้องเช่ารายเดือน
ให้เช่า-ขายบ้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
บจ.อ้าย เคน ฟาร์ม่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
686/34 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บริการที่ปรึกษาธุรกิจการเงิน
บจ.ศรีไทย เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
8/8 ซอยพิทยลาภ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการจัดสรร แบ่งแยกที่ดินเพื่อจำ�หน่าย
บจ.บราวนี่ 70 (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
446/18 อาคารปาร์คอเวนิว ห้อง บี ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
บจ.เค 2 เวนเจอร์ แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
102/99 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการร่วมลงทุน (โดยการลงทุนในบริษัทอื่น
เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งกำ�ไร)

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.อิเทอร์นัล อินฟินิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.ราเม็ง ริกิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
88 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 บี3 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มา
ดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุก
ประเภท

บจ.ห้างทองเยาวราช99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
6/1 ซอยเทียนทะเล 26 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าขาย รับซื้อและผลิต เพชร พลอย
ทองคำ� ทองคำ�ขาว เงิน นาก
บจ.ณัฏฐ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
470 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
กิจการรับติดตั้งและวางระบบทำ�ความเย็น ไฟฟ้า ประปา

บจ.เซิร์ฟแมท เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
59/215 ซอยเพชรเกษม 112 แขวงหนองค้างพลู เขต
บจ.มารุซึเนะ จำ�กัด
หนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�พัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ เช่น เม็ด
88 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 บี 2 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มา พลาสติก พลาสติก เครื่องยนต์ เครื่องจักร
ดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุก
ประเภท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.ห้างเพชรทอง จิบ เซ่ง เฮง
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
173-175 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการซื้ัอขายเงินทอง นาค เพชร พลอยรูป
พรรณ และเงินแท่ง
บจ.กาแล็กซี่ แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
38/1 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 37 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10210
จำ�หน่ายออกแบบ ติดตั้ง งานป้ายทุกชนิด
บจ.ครีโมทีฟ แอ๊ดเวอร์ ไทซิ่ง แอนด์ แบรนด์ สเตร
ทีจี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
114 หมู่ที่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ผลิตป้ายโฆษณาเพื่อให้เช่าแก่ประชาชนทั่วไป
บจ.บ้านกิจไพศาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
629 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบเกี่ยวกับประเมินราคาซื้อขาย,ให้เช่า,ขายฝาก
จำ�นำ� เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการขายทอดตลาด
บจ.ไอ ซิลก์ เท็กซ์ ไทล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
41/243 หมู่ที่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
นำ�เข้า ขายส่ง ขายปลีก ผ้าม้วน ผ้าพับ ทุกชนิด
หจ.ร้านทองสุขสมบูรณ์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3550 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าปลีก ซื้อขาย เงิน ทองนาค เพชร
พลอยรูปพรรณ และเงินแท่ง ทองแท่ง
บจ.เพรซ โกลบอล เน็ตเวิร์คส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2362 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
บจ.ยู ปริ้นท์ มอลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
5 ซอยอ่อนนุช 28 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
วัตถุประสงค์ผู้ ใช้และซอฟท์แวร์สำ�เร็จรูป
บจ.นามาระ ไดน์นิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1104/86 หมู่บ้านโนเบิล คิวบ์ ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
กิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ฮวดเซ่งเฮงเฮียสี่ โกลด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
41 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตเพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด ขาย
ฝากทอง
บจ.1964 พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
512 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเหมาก่อสร้าง
บจ.บรรณาวรรณห้วยขวาง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
412 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการพัฒนาและลงทุนในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
บจ.โพเอททิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
299/58 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิตเพื่อจำ�หน่าย เครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน
บจ.ไกอา บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 8บี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการร้านอาหารรวมถึงให้บริการจัดส่งอาหาร
ให้แก่ลูกค้า
บจ.แอล แอนด์ ซี เลเซอร์ เกม เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้น 4 ห้องเอ4 ซอย
มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการเกมเซ็นเตอร์ ร้านแกม ศูนย์เกม รวมถึง
ให้บริการ เกมเลเซอร์ เลเซอร์แท็ก โต๊ะพูล

บจ.เจมส์ ฮันเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ห้อง JB137 ชั้น
B1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญ
มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.โฮมเบส โฮสเทล สีลม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
131/9 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก
บจ.กาโร๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1249/204 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่
เอ และ เอฟ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ทองนาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณีอื่นรวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.วีว่า ฟู้ด แอนด์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
406/29 หมู่บ้านอาร์เคพาร์ค ถนนเลียบคลองสอง แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายอาหาร เบเกอรี่ ผลิคภัณฑ์อาหาร
สำ�เร็จรูป เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำ�อาหาร
บจ.มิกซ์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
428/88 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ขายส่งผลไม้ ผัก ถั่ว รวมถึงสินค้าทางการเกษตรที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร
หจ.ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช2(แม่อุษา)
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2451, 2453 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย รับทำ� ทอง นาก เงิน
เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งจากวัตถุทำ�เทียม
ด้วย

บจ.สไทโล เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 6 ห้อง 604 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เพชร พลอยและ
อัญมณีต่างๆ

หจ.ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช(รุ่งอนันต์)
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2511,2509 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย รับทำ� ทอง นาก เงิน
เพชร พลอยและอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งจากวัตถุทำ�เทียม
ด้วย

บจ.โอเชียน เอรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4-5 ห้อง M4 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญ
มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.อริโอนิส คอร์ปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
251 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร
และเครื่องดื่ม

บจ.จัยมินิ อิมเป็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
160/839 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 32 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.เพนนิเม็กซ์ แวร์เฮาซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญ
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3/3 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เมียมสิ่งดังกล่าว
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.สหวิริยา โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการส่งออกผลไม้และผักทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
บจ.ห้างทองสถาพร 2002 จำ�กัด
เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรม
58/4 ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.สหวิริยา โลจิสติกส์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทองคคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
ขายฝากทอง
เขตบางรัก กทม. 10500
ซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร
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บจ.บางกอกโบลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
257/6 ห้องที่ 201 ชั้นที่ 2 ถนนเจริญนคร แขวงสำ�เหร่
เขตธนบุรี กทม. 10600
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.นวรัตน์ เอ แอนด์ พี โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
152 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและ
อัญมณีอื่นรวมทั้งวัตถุทำ�เทียม
บจ.แซดที ฮัวหลุน อิมปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
21/10 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กทม. 10600
นำ�เข้าและจำ�หน่ายหนังเทียม หนังแท้ พีวีซี รองเท้า
ของเล่น ผ้าทุกชนิด อัญมณี เครื่องประดับ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.โอคามิ พหลโยธิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2159/3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหาร พร้อมทั้งจำ�หน่าย
อาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.จี ซิ๊ก ออโต้ โมทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
9/112 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์ทุกชนิด อะไหล่รถยนต์

บจ.ดงรวน เอาท์ซอสซิ่ง เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ ชั้นที่ 11 ซอยลาดพร้าว 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

บจ.บางกอกคลิก สตูดิโอแอนด์สเปซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
110 ซอยราชพฤกษ์ 4 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้เช่าสตูดิโอสำ�หรับถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ
สื่อโฆษณา หรือเนื้อหาต่างๆ ทุกประเภท

บจ.สมุย โคโคนัท การ์เดน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
10/2 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่า ขาย ซื้อ จักสรร และการดำ�เนิน
งานด้านอสังหาริมทรัพย์

บจ.อินฟีนิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
21/7 หมู่ที่ 14 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.ดอนน่า กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1576 หมู่บ้านไพโรจน์ ซอยบางนา-ตราด 27 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
ทั้งทางบก ทางน้ำ�และทางอากาศ
บจ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา ออกแบบสร้าง
ระบบพัฒนาและโครงการพัฒนาสนับสนุนนักเรียน
บจ.โกลเบิล อินดิเพนเดนท์ คิวซี แอนด์
อินสเปคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
14 ซอยศูนย์วิจัย 12 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับตรวจสอบวิเคาะห์คุณภาพและปริมาณ
และออกใบรับรองคุณภาพสินค้า

บจ.เอสซีที ซอฟต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
99-101 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
บจ.กตญาณ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
เนื่อง เพื่อใช้บริการจัดการธุรกิจค้าทอง
75 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์) แขวงคลองเจ้าคุณ
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บจ.เซนิธ เบบี้ แคร์ จำ�กัด
เพื่อประกอบกิจการให้เช่า และให้บริการสถานที่พัก
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ตากอากาศ
บจ.พิชัยมาลีและบุตร จำ�กัด
933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 10 ถนนมหาไชย แขวงวัง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
บจ.เอส.เอ็น.เทสติ้ง ซิสเต็ม จำ�กัด
760/9-760/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
ผลิต ผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็กทุกชนิดเช่นขวดนมพลาสติก ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
คลองเตย กทม. 10110
จุกนมยาง ซิลิโคน เพื่อส่งออกและจำ�หน่ายในประเทศ 752 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน2) ถนนลาดพร้าว แขวง
การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝากและจำ�นอง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
บจ.ดาร์ค ฮอร์ส กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำ�มันตาม
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
สถานีบริการและสถานที่ต่างๆทั้งภายในประเทศและ
บจ.นอน นานา จำ�กัด
132/23 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
ต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10210
17/11 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร บจ.จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการ บริการห้องพัก ให้เช่า
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29
บจ.แตงกวา กรุ๊ป จำ�กัด
ห้องเลขที่ 2987 J แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
บจ.เมมบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10330
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
17 ซอยลาดพร้าว 128/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น ซื้อขาย จัดหา จำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออกอุปกรณ์และ
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703 เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ตลาดกลางซื้อขายสินค้า บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10110
หจ.ห้างทองม้าสุวรรณ (เยาวราช)
ประกอบกิจการกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บจ.บี.เอส.พี. กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1998/60 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
บจ.เคามาร์กราฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
301/29 ซอยรามคำ�แหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก ดินแดง กทม. 10400
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับซื้อและ ผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
จำ�กัด
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประปา แอร์ ภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ ฯลฯ
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
บจ.ห้างทอง ยู่เฮง ดินแดง จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
บจ.ยัวซ์ ไซด์ เอสเตท จำ�กัด
2042 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ประกอบแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม. 10400
563/1 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวง
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.พ็อพส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า และการดำ�เนินงานด้าน บจ.ห้างทอง ยู่เฮง เยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1604 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1998/22 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
บจ. ซาน ได เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ดินแดง กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
776/107 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
บจ.ฮูล่า เกิร์ล ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
สวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10/5 ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
บจ.แอพพลิเคเบิล จำ�กัด
10120
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจัด
บจ.เอสอาร์นัมเบอร์วัน ราม2 จำ�กัด
60/1 อาคารมนริริน ห้อง A202 ชั้น 2 ซอยพหลโยธิน
จำ�หน่ายในประเทศ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
231,233,235,237,239,241,243 ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 10400
2 โครงการ13-001 (ร้านคาเฟ่อเมซอน) ถนนรามคำ�แหง พัฒนาซอฟแวร์
บจ.วี.เอ. 365 ซัพพลาย จำ�กัด
2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
54/118 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 ถนนประชาอุทิศ ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายกาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิด บจ.ครัว สุดยอด จำ�กัด
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการรับติดตั้งและจำ�หน่ายสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ บจ.มัลติแว็ค จำ�กัด
491/26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
273 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อขาย ขายส่ง ขายปลีก นำ�เข้า
บจ.อาคากาเนะ บิสสิเนส ซัพพอร์ท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
29 อาคารบางกอกบิสสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 15 ห้อง
เลขที่ 1502 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
การออกแบบ แปล จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก แคตตา
ล็อก หนังสือคู่มือ ใบปลิวสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.มิโกลรี่ เอ็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
18 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
การดำ�เนินงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย
บจ.สยาม ทีเอฟ สตีล อินดัสตรีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
418/189 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
การผลิตกล่องลวดตาข่ายกระชุหิน
บจ.ดับเบิ้ลยู ซี เอส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
95/393 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ซีเอ็มวาย คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
299/282 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย ขายปลีก นำ�เข้า ส่งออก
ซึ่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
หจ.นภัสวรรณ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
622/6 ซอยริมคลองไผ่สิงห์ โต ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ขายปลีก ส่ง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไไฟฟ้า เครื่องอุปโภค
บริโภคทุกชนิด
บจ.สเปเชียลตี้ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 2 ชั้น 15 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
การผลิต วางตลาดและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เคมี ยารักษา
โรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยา
ฆ่าแมลง

บจ.สามสิบห้าพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
20 ซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการ จัดสรรที่ดินจากแปลงใหญ่เป็นแปลงเล็ก บจ.ซิช โฮสติ้ง จำ�กัด
จัดสรรที่ดินทำ�ตลาดให้เช่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/1-2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
บจ.ลาซันย่า จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและให้บริการดูแล
31 ซอยเซ็นต์เสถียร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
ระบบเครือข่ายของเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่นให้มี
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600
ประสิทธิภาพ
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
บจ.เอ็มไพร์ ลักซ์ จำ�กัด
หจ.ห้างทองเต็กเฮงหลี
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
898/39 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
175/ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
กทม. 10700
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ บจ.ซี เอ็น ที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ขายฝากทอง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1112/4 อาคารSmart Space 48 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
บจ.บ้านมนัสพร จำ�กัด
2A ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10110
145/5 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ผลิต ประกอบ นำ�เข้า ส่งออก ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
10900
ชนิด รวมถึงอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม
ประกอบกิจการค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.อีเทอนัล พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บจ.ทอปิก้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2800000 บาท
32/61 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 11 ยูนิต 11-06 ถนน (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
รับ ฝากซื้อ ขายเช่า เช่าซื้อเช่าช่วงเป็นตัวแทนและให้
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ลัคบ้าน99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
937 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ซอยพัฒนาการ 74 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
จำ�หน่าย ติดตั้ง หลังคา วัสดุทุกประเภท
บจ.ชาบู สุดยอด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
491/25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตราคาร ร้านอาหาร บาร์
ไนท์คลับ
หจ.แสงทองเจริญ 1995
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
343 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ
บจ.เติบโต ไฮโดรโปนิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2100000 บาท
19 ซอยรามอินทรา 38 แยก 9 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
การปลุกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผัก
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บจ.โกจาเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/2 ซอยปรีดีพนมยงค์ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการลงทุน ผลิต จำ�หน่าย ให้บริการออกแบบ
จัดหา ควบคุมดูแล พัฒนาในธุรกิจงานศิลปะรูปภาพ
วาดเขียน
บจ.เซาธ์ อีสท์ เอเชีย ริสก์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
133 ถนนสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย บริการคุ้มกันและ
ตรวจรักษาการณ์ บริการผู้คุ้มกันส่วนบุคคล
บจ.ลิตเติ้ล ฮ่องกง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
74 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการขายอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
บจ.เอฟแอนด์บี โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3354/45 อาคารมโนรม ชั้นที่ 14 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร
และเครื่องดื่ม
บจ.เคยูเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 13 โซนเอ 20 ซอย
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.โกลด์ บายเยอร์ สยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารกลาสเอ้าส์ ชั้นที่ พี ซอยสุขุมวิท 25 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ทอง
นาก เงิน อัญมณี รวมทั้งของประดับตกแต่งทุกชนิด
บจ.คอร์ เทรดเดอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกอุปกรณ์เครื่องใช้ ใน
ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเทคโนโลยี

บจ.ฟอร์ม ฟิตเนส แอนด์ รีแฮบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.คีช อินเตอร์เนชั่นแนล ไทร์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษาด้านการออกกำ�ลังกาย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ยูนิตที่ 4-5 ชั้น 10 ซอย เพื่อสุขภาพ
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บจ.วิล เทเลคอม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผลิต นำ�เข้า จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เหล็ก ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เช่น ล้อแม็ก ล้อยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ และอุ
139 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 533 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)
ปกรณ
ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์
บจ.อาก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
283/23-24 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 1
ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต บจ.ฮานะบาตาเกะ โบคุโจ (ประเทศไทย) จำ�กัด
วัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
รับจำ�หน่าย นำ�เข้า ติดตั้ง ตรวจซ่อม เครื่องกรองน้ำ�
110/6 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
และอะไหล่ของเครื่องกรองน้ำ�
เขตคลองเตย กทม. 10110
ผลิตและจำ�หน่ายผลผลิตจากนม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บจ.ดอท360 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โอโจ โกลบอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
219/39 อาคารอโศก ทาวเวอร์ ยูนิต 209 ชั้นที่ 2 ซอย
เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์สำ�หรับระบบคลาวด์ ในระดับ
อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
สากล,พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
กทม. 10110
ออกแบบวิจัยพัฒนา ผลิต นำ�เข้าส่งออก และจำ�หน่าย
กาวและซิลิโคนยาแนวสำ�หรับการก่อสร้าง
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เคท็อป คลินิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
283/41 อาคารโฮมเพลส ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการคลินิคโรคเฉพาะทาง
บจ.บากูนิโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
264/21-22 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อางค์ ของเล่น อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเกาหลีไปยังเกาหลี
บจ.คาเลเกรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้อง 805 ซอย
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม วิศวกรรม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดีคิวบิค สเปซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

บจ.โดในเรย์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา การประกอบกิจการร้าน
อาหารไทย อิตาลี

บจ.มีเนโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/96 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบ ไอที สำ�หรับร้านค้า
องค์กร สถาบัน

บจ.แทนอัครา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ซอยจันทน์ 43 แยก 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการด้านคาร์แคร์ ขัดเคลือบสี
ทำ�ความสะอาด บำ�รุงรักษารถยนต์

บจ.พอร์ โทนิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 805
ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
กิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)รวมถึงแต่ไม่
จำ�กัดถึงการพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์การพัฒ
นาเว็ปไซต

บจ.ยูเนี่ยน ปริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
185 ซอยโชคชัยจงเจริญ ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องปริ๊น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องใหม่ เครื่องใช้แล้ว รวมถึงอุปกรณ์

บจ.เอ็ม คิคากุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
118/84 ห้องเลขที่ เอ319 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.เอฟ. ฟารีดา เอ็กซ์เชนจ์ จำ�กัด
ออกแบบ พัฒนาและผลิตซอฟแวร์ที่ใช้สำ�หรับโรงงาน ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อุตสาหกรรม
6/24 ซอยสุขมุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บจ.ซีเอ็นเค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/9 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
บจ.แบงคอก โอตะคะกิ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้บริการนวดแผนโบราณ และนวดสปาเพื่อสุขภาพ นำ� 15 ซอยสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) ถนนสุขุมวิท แขวง
เข้าผลิตภัณฑ์
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ขายส่ง นำ�เข้า ส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ต้น
อ่อนพืช รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.ฮาคุจุ เวย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
13 ห้องเลขที่ 206 ซอยนภาศัพท์แยก 2 ถนนสุขุมวิท บจ.ฮารุรันมัน จำ�กัด
36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นำ�เข้า จำ�หน่าย เก้าอี้นวดไฟฟ้า เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ทุก 20/12 ซอยสุขุมวิท 39(พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวง
ชนิด
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการร้านอาหรและเครื่องดื่ม
บจ.อิตาเลียน กัสโต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอ็นฮานซ์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
246 อาคารไทม์สแควร์ ห้องเลขที่ 311 ซี ชั้นที่ 3 ถนน ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703ร้านเบเกอรี่ กาแฟ เครื่องดื่ม
1704 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและส่งออกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บจ.นาเซรี แอนด์ คอมพานี จำ�กัด
ซึ่งผลิตจากรกแกะ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอ็ท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่
30 ห้องเลขที่ 3002 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
บจ.พิ้งค์ อาคิเทคเจอร์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ 108/3 ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวง
การพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�ปัญหาด้าน
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและอื่นๆ ที่
บจ.ดีแอนด์พี แอดไวโซรีเซอร์วิส จำ�กัด
เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
บจ.เจเนซิส เว็บ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและบริการด้านธุรกิจและ
1 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
การบริหารงาน
กทม. 10110
การจัดทำ�ซอฟท์แวร์สำ�เร็จรูป
บจ.บีฟีนี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอสทีอาร์ สองหนึ่งสาม จำ�กัด
1112/117 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10110
135 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้า เช่น เสื้อเชิ๊ต กางเกง
กทม. 10110
กางเกงขาสั้น กางเกงชั้นใน เป็นต้น
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อาหารสด อาทิ อาหาร
ทะเล ผัก เนื้อสัตว์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
บจ.ดอคเตอร์ คิทส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ปิง ทองหล่อ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
20/11 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
137/3 อาคารเว็นเจอร์กรุ๊ป ชั้นที่ 3 ถนนสุขุมวิท 21
ประกอบกิจการสถานบริการ อาบ อบนวด
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ขายอาหาร
และเครื่องดื่ม และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
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บจ.ริวจิน พีแอนด์อี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
54/5 อาคารดิอัพ พระราม 3 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ บี10
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บิรการร้านอาหารและเครื่องดื่มจัด
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เบสท์เวิร์ค คอนซัลแทนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ห้องริ
เวอร์ 16 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� เกี่ยวกับ
ด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
บจ.เอ-วัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ห้อง ซิตี้
9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ไทปิง กายิป กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
บจ.ทีเอ็มที เอเชี่ยน เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1426/48 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 64 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซื้อ-ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.ศักดา จัสตีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
361/20 ซอยวัดจันทร์ ใน ถนนเจริญกรุง 107 แยก 13
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทน
ค้าต่าง ๆ ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
บจ.เทียนจินเฉิงฝาน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
สาขา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 122 ชั้นที่ 12
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบพื้นฐานฮาร์ดแวร์
การจัดทำ�ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้านบริหารจัดการ
บจ.พี เอส.เอ็น บริการ(2552) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
60/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานด้าน
เอกสารทุกชนิดกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชาด้าน
เอกสารแรงงาน
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บจ.ดี โอทิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/9 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีกและส่งช็อกโกแลตทุก
ประเภท

บจ.เพชรชนะเทรลเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17/110 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ทุกประเภท

บจ.บ้านลออศรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
96 ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน อาคาร
ตึกแถว และที่จอดรถ

บจ.โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
46/153 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่
วัสดุที่ใช้ ในการผลิตเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิตกระแสไฟฟ้า

บจ.เหม่ยไท้ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
625/107 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การให้เป็นผู้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งในและ
ต่างประเทศ

บจ.โชคปราณี 5 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41/15-16 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง ผ้าทำ�กระเป๋า โพลิ
เอสเตอร์

บจ.ทรัพย์มา คลีน รีไซเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12/127 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

บจ.กรีน คอมเพรสแอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
13 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป เกี่ยวกับสินค้าเครื่องปั๊ม
ลม และอุปกรณ์อะไหล่ของสินค้ากล่าว

บจ.ไร๊ส์ อีโคเว่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
84 ซอยบางบอน 4 ซอย 14 แยก 4 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ซื้อมาเพื่อส่งออก กระดาษ รองเท้า
อุปกรณ์ระบายอากาศ
บจ.เค.เค.คอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
326,328 อาคารทรัพย์สมบูรณ์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302
ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ที่ปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.คงสวัสดิ์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
155 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุ และอุปกรณ์ทางการ
เกษตร
บจ.หลิน ฟู้ด อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
48 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ถัว งา ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป
บจ.หมิง ไท่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1053/3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่าย ขยปลีก-ขายส่ง นำ�
เข้า-ส่งออก เครื่องนอน ผ้านวม ผ้าห่ม
บจ.สยาม เซอร์กิต ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
136/462 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิต ออกแบบ จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม เป็นที่ปรึกษา
งานอิเล็คนิกส์
บจ.ธนากฤต89 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ซอยสะแกงาม 14 แยก 11 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กิจการให้เช่าและบริการสถานที่ เพื่อสันทนาการและ
บันเทิงต่างๆ ทั้งการขายอาหารและเครื่องดื่ม
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บจ.เบรน สตอร์ม เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนซัลแทน
ท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
626/212 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และวิศวกรรม

เพจเจส

บจ.เดวี วาไรตี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
365/196 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าธูปหอม เทียนหอม น้ำ�มันหอมระเหย
หจ.แบ็คโฮม แบ็คแพ็คเกอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
72/2-3 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการเกสต์เฮ้าส์
บจ.โฟร์เจแอดวานซ์พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
129/1 ตรอกบ้านพานถม ถนน1 แขวงบ้านพานถม เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร แหล่งท่องเที่ยว
จำ�หน่ายของฝาก สินค้าภูมิปัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ.ฮันกิค เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
28/8 ตรอกโรงไหม ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการโรงแรม บริการห้องพักให้เช่า
บจ.อพามิตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
561 อาคารอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่
C323 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ค้าของที่ระลึก สินค้า handmade งานฝีมือ งานศิลปะ
หัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน ทุกประเภท

หจ.ซี.ซี.อาร์ เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
70 ซอยสรณคมน์ 10 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขต
บจ.เบรน สตอร์ม เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ รีเสิร์ช จำ�กัด ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตาม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
626/212 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค วัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
กทม. 10160
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์
บจ.ยัง มันนี่ กรุ๊ป จำ�กัด
ธรรมชาติ และวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/17 หมู่บ้านชวนชื่น-โมดัส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
บจ.รีแลกซ์ มี เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการสร้างแอปพลิเคชั่นบนสมาทโฟน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58 ซอยเพชรเกษม 24 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
บจ.แบงค็อก เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17/85 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.เกรทรอยัลกรุ๊ป จำ�กัด
ให้บริการเขียนโปรแกรม ซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์และงาน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ที่เกี่ยวข้องกับ ไอที ทั้งหมด
1471/71 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.บุญดีทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/9 ซอยจตุโชติ 21 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
บจ.เอเชีย อินเตอร์เน็ต เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)
10210
จำ�กัด
บริการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก น้ำ� อากาศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
11 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 47 ถนนเพชรเกษม แขวง
บจ.ทรัพย์พัชรวรา จำ�กัด
บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายซอฟแวร์
431/27 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถนนสรงประภา แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
บจ.ไทย ชุ่น เฟิง โลจิสติกส์ จำ�กัด
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
90/33 ซอยบรมราชชนนี 78 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
ทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.ห้างเพชรทองนพวรรณ จำ�กัด
บริการขนส่งทุกชนิด ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
74/3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
บจ.โอสุ อีเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ นาก เงิน เพชร
70 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/4 แขวงศาลาธร
พลอย และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการบำ�รุงรักษาระบบสื่อสารและ
บจ.สยาม เจ วินด์ จำ�กัด
ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21 ซอยสายไหม 79 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกเครื่องยนต์และอะไหล่เรือ
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บจ.ส.เจริญกิจ สุขาภิบาล 5 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/40 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อย่างอื่น
และสถานีบริการน้ำ�มัน
บจ.มายมัมเบเกอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
16 ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ผลิตและจำ�หน่ายเบเกอรี่ และตัวแทนจำ�หน่ายชนมปัง
อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำ�เร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
บจ.ฮานี มอเตอร์ส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.อินเตอร์แพค ฟอร์ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/75 ซอยรามอินทรา 34 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติก
สำ�หรับใส่อาหาร เครื่องดื่ม
บจ.เท็กซ์เซนต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาและแนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ และอื่นๆ
บจ.กายออส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
67 ซอยรามอินทรา 27 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าจำ�หน่าย นำ�เข้า ครีม เครื่องสำ�อาง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม ทั้งปลีก ส่ง
หจ.สิงห์ คอนสตัคชั่น 2016
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41/288 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของ
สินค้าดังกล่าว
บจ.อีพาว มอเตอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
81/82 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนู
กิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ผลิต จำ�หน่าย ติดตั้ง มอเตอร์
ไฟฟ้า
บจ.ห้างทองศรีมงคล รามอินทรา กม.8 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
370, 372 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณีอื่น
บจ.ท็อป ซีฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51/657 ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งสัตว์น้ำ� เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู
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บจ.รักษาความปลอกภัย โกลด์เด้นไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
323 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอกบิจการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทุก
ประเภท

บจ.บัม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
289/2 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจารค้า ซื้อ ขายให้เช่าตู้กาแฟตู้เครื่องดื่มชนิด
กระป๋องตู้บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปและขวนมขบเคี้ยว

บจ.ลักซ์ โมเดลลิ่ง เอเจ้นซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
429/38 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน รับจ้างบริหาร
จัดการงานและดูแลผลประโยชน์ ให้กับ พริตตี้ นาย
แบบ ศิลปิน

บจ.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ แมเนจเม้น(ไทย
แลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
236/58 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทาง
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

บจ.เค.ซี.ที. โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
30/362 ซอยนวมินทร์ 82 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปาและระบบ
เครื่องปรับอากาศ

บจ.อาร์เค ปีกัสโซ่ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
14 อาคารคาซ่า เรสสิเด้นท์ ห้องเลขที่ 105 ซอย
หัวหมาก 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก หัวเชื้อน้ำ�มันเครื่อง ยาง
ข้าวสาร น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืชฯ

บจ.วัน พลัส วัน มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการวางแผนและรับจ้างจัดงาน
แสดงสินค้า และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ

บจ.แร็พท์ ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3530 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ให้บริการเป็นตัวแทนจัดหารถยนต์เพื่อให้เช่า

บจ.หงฟู อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
388/23 หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรีย ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า และ ผลไม้ทุกชนิด
บจ.วัชร รวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89 หมู่บ้านโอษธิศ 3 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.สยาม อี้เฟิง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
429/1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ
เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์
บจ.มิตซูบิชิ ปั๊ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
191/99 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง เครื่องใช้ไฟฟ้า กำ�เนิดไฟฟ้า
บจ.เวเคชั่นนิสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22/38 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้านสวนราชา)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการโฆษณา แสดงสินค้าและงาน
นิทรรศการทุกประเภท

บจ.ห้างทองฮั่วฮะเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
636 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ รับซื้อทองรูปพรรณ
รับขายฝากทองรูปพรรณ
บจ.เจเอ็ม505คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยรามคำ�แหง 56 (อุดมสันติ) แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิกจารขายส่ง-ขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และซอฟแวร์ทุกชนิด
บจ.สูทเพอร์เฟค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
115/11 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ค้าผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้สำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ
บจ.ศรีสินเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
จำ�หน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อลูมิเนียม สเตนเลส แผ่น
หลังคา
บจ.เค มาร์เก็ต เดอะมอลล์ บางกะปิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
37 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1-7 ถนนอ่อนนุช แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้า ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุก
ประเภท ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์

บจ.ฮีโร เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โชคดี โอเวอร์ซี จำ�กัด
22/174 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 ถนน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เฉลิมพระเกียรติ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
93/152 ซอยเสรีไทย 23/1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 10250
บจ.ลิตเติ้ลมี จำ�กัด
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค และให้บริการ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ ขายปลีก ส่ง ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้านการส่งออกและนำ�เข้าสินค้า
10 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง และ เครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.ลัคกี้ เทอร์ตี้ วัน จำ�กัด
ประกอบกิจการ ให้บริการสระว่ายน้ำ�และฝึกสอนว่ายน้ำ� บจ.คอนคอง เอเชียน โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สำ�หรับเด็กทารก เด็กเล็ก ผู้ ใหญ่ และผู้สูงอายุ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/102 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1
93/152 ซอยเสรีไทย 23/1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และอื่นๆ
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บจ.ฟิฟท์ อเวนิว เทรดเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ส่งออก เพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด
บจ.ซัมโฮ ซีเอ็มเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/216 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำ�แหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.อาฉีเอ๋อ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
หมอนและที่นอนยางพารา ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.ฮาร์ดเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1350/90-91 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 8 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องจักรโรงงาน และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ในโรงงาน
บจ.ดรีมโฮมแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
688/3 หมู่บ้านปาร์ค ศรีนคนรินทร์ ชั้นที่ 1 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เช่น คอนกรีตมวลเบา อิฐ ปูน
บจ.ฮันนี่โคมบ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58/1335 ซอยรามคำ�แหง3(สองพี่น้อง) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและ
บริโภค
บจ.แม่โขง รีเวอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลทิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1558/60 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการโฆษณา ผลิตสื่อ ทั้งทางวีดีทัศน์และสื่อ
ต่างๆทุกชนิด
บจ.ไทย บี.เค.เค. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
214 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการส่งออก รองเท้าทุกชนิด
บจ.กรอบพระเฮียสี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
บจ.ธนเดช (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/510 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจัดหาที่พักอาศัยสำ�หรับ
นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
บจ.เว็บ ทรี โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ซอยอุดมสุข 39/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ รับทำ�เว็บไซต์ทุกประเภท
บจ.ร้านทองแม่กิมไล้ 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและอัญ
มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
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บจ.ทีแอนด์จูน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
79/2 อาคารรีเจ้นท์ โฮม 22 ซอยสุขุมวิท 85 ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เสริมอาหาร

บจ.ซีเคียวคอม มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
882/3 อาคารที ซี กรีน ตึก ซี ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจให้การบริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ
ออนไลน์

บจ.เอสพีเอส อินเตอร์เทคโนโลยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
235/5 ซอยสุขุมวิท 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
จำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บจ.จัวซิ่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
516/92 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) ถนน
ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ซื้อมาขายไป นำ�เข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุก
ชนิด ทุเรียนสด ทุเรียนทอด เครื่องนอนที่ทำ�จาก
ยางพารา

บจ.เฮนเดล ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/8 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง จัดเก็บ บรรจุหีบห่อ แบ่งบรรจุ
ขายปลีกสิค้าตามวัตถประสงค์

บจ.เอเวอเรสต์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
318/145 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทาง
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บจ.ฟูจิ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98/6 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
บจ.กาออน เต็นท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นิค รับจ้างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
600 ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิต เย็บเต้นท์
บจ.ซีเอ็นดี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1201/84 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
บจ.มอนสเตอร์ วีลส์ จำ�กัด
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อางค์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
4/2 ซอยส่องแสงตะวัน แขวงสามเสนนอก เขต
อุปกรณ์เสริมความงาม ปลีกส่ง
ห้วยขวาง กทม. 10310
นำ�เข้า จำ�หน่าย อะไหล่เครื่องยนต์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์
บจ.ซีโนไทย โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
280/40 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา บจ.ริโค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
7/1 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและ
บจ.ไอดีออน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริโภคทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25/7-8 อาคารเอช อาร์ซีเอ ซอยศูนย์วิจัย-พระราม
9 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
บจ.ไอซ์ แฟคตอรี่ เอสดีซี จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ชั้นที่ 1 ห้องเลข
วิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริการจัดการ
ที่ RP-155 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายไอศครีม
บจ.สติงบูล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
44 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง เขต
บจ.อันฟิกซ์ แล็บ จำ�กัด
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นำ�เข้า จัดจำ�หน่าย รวมถึง ส่งออกวัสดุการพิมพ์ เช่น
1519/5 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขต
ริบบิ้น ตลับหมึก และ หรือ ชิ้นส่วน
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร และการ
ตกแต่งภายใน
บจ.แอฟโรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ส (อาคารเอ) ชั้นที่ 36 บจ.อะวิลล่าแนลส์สปา แอนด์ โปรดักส์ ซัพพลาย
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
เออร์ จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการส่งออกรถยนต์
21/6-7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.เทคโนบิซ ซียูอาร์ซี ยูไนเต็ด จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2521/24 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต บจ.เพซี่ - วอเดอร์ จำ�กัด
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภททั้งใน
9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ บี ห้อง
ประเทศและต่างประเทศ
เลขที่ บี 17-20 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.เตคาโต้ แมชชีน จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และขายปลีกสินค้า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
325/4 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า บจ.สยาม แคนทอร์ ออดิโอ จำ�กัด
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวง
อิเล็กทรอนิกส์
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
นำ�เข้า ส่งออก ตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
เสียง ลำ�โพง ภายในประเทศ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เรนสิน ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ขายส่งอาหารสัตว์สำ�เร็จรูปสำ�หรับสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ ใน
ฟาร์ม อาหารเสริมพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ

บจ.โตโยโคะ อินน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 13 ถนนพระรามที่ 4 แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการ
บริหารจัดการโรงแรม

บจ.สเตลล่า ฮอสปิทาลิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึก๋่ษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชี การตลาด และอื่นๆ

บจ.ปาราโกว์ จิวเวลเลอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
297 อาคารหวั่งหลี ชั้นที่ 10 ยูนิต เอ,บี,ซี ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการด้านค้าเพชร พลอยและอัญมณีต่างๆ
เครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยอัญมณี

บจ.ไบเวอร์ติเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29
ห้องเลขที่ 2987H ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิต และ จำ�หน่าย สื่อการเรียนการสอน
การฝึกอบรมในทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
แนะปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
บจ.อนูบิส คอนซัลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ เอส-02
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการค้า ภายในและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงองค์ธุรกิจ
บจ.ควีน จีเวลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้นที่ 7 ห้อง 701 ถนน
มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ส่งออกเพชรพลอยและอัญมณีทุกชนิด

บจ.แอล.อี.ไอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
427/22ช2 อาคารไดมอนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
หจ.รัตนา เอ็มโพเรี่ยม
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องอุปโภค บริโภค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399 ห้องเลขที่ 103 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน
บจ.นิวโร้ด ดีเวลลอปเม้นต์ จำ�กัด
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.โคลเวอร์บางกอก จำ�กัด
672/49 ซอยเจริญกรุง 28 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.กำ�ลังดี ครีเอชั่น จำ�กัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้นที่ 3 ถนน
การบริการด้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
199/29 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บจ.ปานาช เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
กทม. 10510
และบริโภค เช่น ขนม เครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจัดการงานกิจกรรมและจัดการงาน
410/67 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์ ชั้นที่ 8 ถนน
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
บจ.ทีเค สตูดิโอ จำ�กัด
สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ
บจ.มีนานา ฮาลาล มีท ซัพพลาย จำ�กัด
487 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10400
บจ.ทีซารีน่า จีเวลส์ จำ�กัด
60/215 ซอยพระยาสุเรนท์ 28 แขวงบางชัน เขตคลอง
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษาและบริหารจัดการ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สามวา กทม. 10510
งานด้านสถาปัตยกรรม
919/226 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนน
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเนื้อวัวแปรรูปและสินค้าแปรรูป
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.แมค ไลฟ์ พลัส จำ�กัด
ประกอบกิจการ ส่งออก เพชร พลอย ทอง นาก เงิน
บจ.กมลธร โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
หินสี อัญมณี และเครื่องประดับ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น 20 ถนน
62/91/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 24 ถนนพระยาสุเรนทร์
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บจ.ซันเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า โรแรมขนาดเล็ก
1249/187 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องบี ถนน คอนโดมิเนียม อพาร์เม้นท์และบ้านอาคารแบ่งเป็น
บจ.ลอส แอนด์ ฟาวน์ อารีย์ จำ�กัด
เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ห้องๆ ให้เช่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป เครื่องใช้ไฟฟ้า
3 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
บจ.พรีเมี่ยม โปรเซสซิ่ง ฟู้ดส์ จำ�กัด
เขตพญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด และ บจ.ซัน ซีรี่ส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
199/105 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10510
919/421-919/422 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น นำ�เข้า ส่งออก ผลิต และ จำ�หน่าย พืชผัก ผลไม้สด
บจ.ยิ่ง เจริญ ฉัตร อินเตอร์ เทรด จำ�กัด
ที่ 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
แปรรูปแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ทุกชนิด ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิกจการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
582/39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง (e-Commerce)และพัฒนาซอฟต์แวร์ ยกเว้นธุรกิจขาย บจ.เพราะดี เรสเตอรอง จำ�กัด
กทม. 10400
ตรงและการตลาด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นำ�เข้าและส่งออกรถเกี่ยวข้าว อุปกรณ์เสริม อะไหล่
428/39-94 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขต
ต่างๆของรถเกี่ยวกับข้าวและรถยนต์ไฟฟ้า
บจ.ทีนิสชิน จำ�กัด
คลองสามวา กทม. 10510
บจ.แบทเทิล-ชีลด์ อีควิปเม้น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
การบริการด้านอาหารใรภัตตาคาร ร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160/613 ช26 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้นที่ 26
213/4-5 ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.ฟาซลานี จำ�กัด
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้าย ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับ ยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์
120/35 ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
รถยนต์ เครื่องยนต์
กทม. 10510
บจ.แฟมิลี่ แอนด์ เฟรนส์ จำ�กัด
นายหน้า ซื้อ ขาย ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
บจ.พิงค์ เพาเวอร์ เทคโนโลยีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร กสิกรรม อุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก
กทม. 10500
บจ.บาบลู สโตร์ จำ�กัด
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บริการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับส่งข้อมูลโดยระบบไร้สาย
30 ถนนราษฎร์นิมิตร แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
บจ.ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์
สามวา กทม. 10510
เทคโนโลยี จำ�กัด
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
บจ.ไอพีซี อิมเพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
38/34 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
บจ.ไท่ หงษ์ เม่ย จำ�กัด
226 อาคารวิเศษศิริ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 502 ถนน
10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ประกอบกิจการแนะนำ�นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1087/36 หมู่บ้านปรีชา ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลอง
เป็นนายหน้าตัวแทนการค้าซึ่งเกี่ยวกับสินค้าอย่างใดๆ
สองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดข
บจ.อินไซท์เอเชีย รีเสิร์ช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่อง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
56 อาคารญาดา ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 306-308 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.นิกโคลัซ มาฮะดี อิมเพ็กซ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36/10 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเสื้อผ้ารองเท้าและอาหาร
สำ�เร็จรูป
บจ.บลูโลวา ซันเซ็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
600 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่าง
ประเทศ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
กรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการ
หจ.อำ�นวยดุจเทพ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
85/39 ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งปลูก
สร้าง
บจ.คิวบิค 36 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
1769/1 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ
ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร บ้านเรือน สถาน
ที่อื่นๆ

บจ.เอส.เค.วาย โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
64 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
บจ.เอกเขนก เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
65 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 ถนนนราธิวาสราช
บจ.ทริปเปิ้ล ที ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำ�กัด
นครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เหล้า บุหรี่ และอื่นๆ
188/79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.พาวิทย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่มและ ขนม
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
47 ซอยรามคำ�แหง 43 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
บจ.ซัคเซส สตาร์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
455/527 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.คุริโอเนะ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก จำ�หน่ายพืชผลทางการ
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
เกษตร
29 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ
บจ.บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรี แอนด์ คอนซัลแตนท์
จำ�กัด
บจ.ศุภกฤต ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
268/22-23 ซอยสามแยกเตาปูน-บางโพ แขวงบางซื่อ 133/204 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
เขตบางซื่อ กทม. 10800
10510
กิจการรับเป็นที่ปรึกษา
ประกอบกิจการบริการรับจ้างติดตั้ง ดุแลซ่อม
บำ�รุง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบ
อิเล็กทรอนิก
บจ.เอ๊กซ์คลูซีฟ โค๊ทติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89 ซอยวัฒนคาม ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
บจ.ดิจิตอล เฮลธ์ พาโธโลจี จำ�กัด
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
การซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับพ่นสี
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เอ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
บจ.เอมิรอล ริเวอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
46 ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
บจ.ห้างทองศรีโต๊ะกัง สาขาดินแดง จำ�กัด
ปลูกข้าว และทำ�ฟาร์มปลาทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
154 ซอยตลาดศรีดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
บจ.อีโวค จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อัญมณีอื่น
999/101 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการถ่ายทำ�ภาพยนตร์
บจ.ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
688/209 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
บจ.พัฒนาการ 69 จำ�กัด
วา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
35/171 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ที่ใช้กับพลังงาน
แสงอาทิตย์
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน เป็นนายหน้า
รับซื้อ ขายที่ดิน
บจ.เอชเอส พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1100000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
บจ.เอ็กซ์เซีย คอร์ โปเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
74 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขต
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแต่
ไม่จำ�กัดถึง การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์
บจ.บีพี ไฮดรอลิค สเตเบิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1100000 บาท
22,24 ซอยเอกชัย 104 แขวงบางบอน เขตบางบอน
บจ.ทีเจน ไบโอเทค จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1530000 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 จำ�หน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิคนิว แมติค และอะไหล่อื่นๆ ที่
ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่ 2987J ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจ ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือ

242

เพจเจส

บจ.ซีฟู้ด คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1100000 บาท
162 ถนนกำ�แพงเพชร 7 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการร้านอาหารทะเล จำ�หน่ายอาหารทะเล
ปรุงสุก และอาหารทะเลสด
บจ.เอทีซี เอเชีย อสังหาริมทรัพย์ ไอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1100000 บาท
5/24 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพาน
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ขายโอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่าย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น
บจ.ฟิต ทูเกทเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1081100 บาท
429/129 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบโปรแกรมการออก
กำ�ลังกาย โภชนาการ อาหารเสริมให้แก่บุคคล คณะ
บุคคล
หจ.รัฏนะ แบงค์คอก กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46,48 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้บริการที่พัก ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ พร้อม
ทั้งให้บริการเซอร์วิสอพาร์เม้นท์
บจ.จิบฮวดการเกษตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
213 ซอยพันธจิตต์ ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้าพืชไร่ เช่น ข้าวโหพ ข้าว มัน
สำ�ปะหลัง ถั่ว งา
บจ.ไท้ฮวด ฟิชชิ่ง แทคเกิ้ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
563 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ขายปลีก ขายส่ง เครื่องมิอและอุกรณ์ ในการตกปลาทุก
ชนิด รสมทั้งบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ตกปลา
บจ.เอ แอล จี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
205 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
การลำ�เลียงสินค้าทั้งขึ้นและลงยานพาหนะขนส่งโดยไม่
คำ�นึกถึงรูปแบบการขนส่ง การขนถ่าย
บจ.เอ็ม.อี. ทูเก็ตเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
280 ตรอกมะขาม 1 ถนนเจริญกรุง 25 แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประมูลงานทั้งสถานที่เอกชนและราชการ
บจ.อาร์.เอส ยานยนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
634 ถนนบำ�รุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อะไหล่
รถจักรยานยนต์
บจ.ไรคม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/14 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
บจ.บูทรูม แอพพาเรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92/17 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการขายเสื้อผ้ากีฬา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับกีฬาทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.แอล.เค.เอส. อพาร์ทเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าที่จอดรถ ให้เช่า
เฟอร์นิเจอร์

บจ.เอส. เค. แอล. เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/5 ซอยโกมลกนก แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเฟอร์นิเจอร์ที่ทำ�จากวัสดุอื่น
(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือ เซรามิก) รวมทั้งการผลิต

บจ.พอดีสุข จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการโรงแรม โฮมสเตย์ สถาานที่พักและ
บริการสุขภาพ

บจ.บีน แกลเลอรี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/125 อาคารสุุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 13 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าเกษตรกรรมทุกชนิด เพื่อ
จำ�หน่ายในประเทศ และส่งออกสินค้าเกษตรกรรมทุกนิด

บจ.ลิขิต อพาร์ทเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าที่จอดรถ ให้เช่า
เฟอร์นิเจอร์
หจ.สินไชย อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1045 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ (อพาร์เม้นท์
ห้องพัก)สังหาริมทรัพย์ (เฟอร์นิเจอร์)
บจ.เอ็มพีโกลด์ (2015) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอย
สุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ทองรูปพรรรณ ทองแท่ง เครื่อง
ประดับทุกชนิด
บจ.สกาย รีสอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 ซอยสุุขุมวิท 63(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับทำ�ความสะอาด บริการด้าน
สาธารณูปโภค บริหารงานอาคาร โรงแรมที่พักอาศัย
บจ.เบ็น-เอ็ซเซ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/74 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกจำ�หน่าย อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านอุปกรร์จัดสวนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านทุกชนิด
บจ.แอดเลอร์ เรียลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับทำ�ความสะอาด บริการด้านสาธรณูป
โภค บริการงานอาคาร โรงแรมที่พักอาศัย
บจ.จ๊อบส์ ดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/83 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการบริการบุคคล และ
บริการรับทำ�บัญชี
บจ.ธัญรัศมิ์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
194 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ซอยจิตรวารี) ถนนสุขุมวิท
71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้คำ�ปรึกษาและวางแผนธุรกิจ และสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

บจ.โลคัลไลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/8 ซอยสุขุมวิท 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการแปลไฟล์เอกสาร หนังสือ เสียง
และการจัดทำ�เนื้อหาที่พร้อมตีพิมพ์
บจ.ขอนแก่น สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170/68 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการสโมสรกีฬาอาชีพ และส่งสโมสรกีฬา
อาชีพแข่งขันกีฬาอาชีพ

บจ.แฮนเดิล ไฮ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/7 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
บจ.เน็กซ์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เสื้อแจ๊กเก็ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่
บจ.คอร์เนอร์ เรสเตอรอง จำ�กัด
2901-2904 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
115 ห้องเลขที่ 201-203 ซอยสุขุมวิท 26 แขวง
ประกอบจัดทำ� ซอฟแวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้น ซอฟแวร์
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เกมส์สำ�เร็จรูป)
ประกอบกิจการค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการขาย
เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ หรือสินค้าบริโภคอื่นใด
บจ.เมจิก แกรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โชว์ บีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด
99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองเตย กทม. 10110
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง โรงแรม อพาร์ทเม้นท์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เกสเฮ้าส์ ที่พักอาศัย ทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการรับจัดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคคลากรทั้งในและนอกสถานที่
บจ.ไทยแชน เทรดดิ้ง เน็ทเวิร์ค เอสอีเอ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
บจ.ไชน่า โลจิสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/28 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
77 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ตลับหมึกพิมพ์ หมึก
ประกอบกิจการขนส่ง
เลเซอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ หมึกองค์เจ็ท และอื่นๆ
บจ.บ็อกซ์ แปดแปด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/1 ซอยสุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) ถนนสุขุมวิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการออกแบบโฆษณา

บจ.สเตคอน เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/59 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
พลังงานไฟฟ้า พลังงานทุกชนิด
บจ.ซิตต้า 39 จำ�กัด
บจ.ครบ อรรถรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/1 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ 59/3 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวง
เขตวัฒนา กทม. 10110
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารพร้อมปรุง
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
บจ.ไอคอน ป่าตอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
175/162 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ที่พักอาศัย และทรัพย์สิน
บจ.มิกซ์ แลบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการค้าสารเคมี ห้องปฏิบัติการ สารเคมี
สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.ไบโอ แฮร์ แคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/104 ซอยสุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกชนิด เช่น
แชมพู ครีมนวดผม สีย้อมผม เป็นต้น

บจ.อินฟินิต สปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1000/9-10 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 18 ซอยสุขุมวิท
55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
บจ.บ้านสุขุมวิท จำ�กัด
10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า และส่งออกเสื้อผ้าทุกชนิด
735 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
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ประกอบกิจการให้เช่าชุดวิวาห์ เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า
เครื่องประดับ

บจ.สมคิด แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
725 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการนับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับการบริงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต
บจ.รอยัล แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทาวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
รับซื้อขายที่ดิน
บจ.เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
เพื่อการพักอาศัย การทำ�โรงแรม
บจ.เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล แอสเซท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การซื้อและการขายอสังหาริมทรพย์ที่เป็นของตนเองและ
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บจ.เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การรับซื้อขายที่ดิน

บจ.ไฟเบอร์ เน็ตเวิร์ก เคเบิล ทีวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการติดตั้งระบบเคเบิลทีวี

บจ.เดอะ แพชชั่น ฟรุ้ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
725 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ โรง
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น

บจ.ชัวร์ครับ.คอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
211 อาคารเท็ดส์เฮ้าส์ ห้องเลขที่ 2 เอ ชั้นที่ 2 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บจ.ไซออน เจนเนอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1000/137 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจัดเวที แสง สี เสียง บูธ งานออกา
ไนซ์ งานอีเว้นท์ พีอาร์ วีดีโอ โปรดักชั่น งานเลี้ยง

บจ.เอเชีย เวลท์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการส่งออกพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงาน
ทดแทน เช่น น้ำ�มันเตา น้ำ�มันไบโอดีเซล

บจ.เดอะ ธัมส์ อัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/1 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกอาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารแห้ง อาหารบรรจุภัณฑ์ อาหารแปรรูปต่างๆ

บจ.พิซาว่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า จัดเก็บ จัดจำ�หน่ายค้าปลีก
ค้าส่ง สิ่งทอ เครื่องหนัง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

บจ.อากีร่า บิซ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ พี ห้องเลขที่ พี01 ซอย
สุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจรับบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

บจ.331 โซล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการลงทุน ผลิต ส่ง และจำ�หน่ายกระแส
ไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ ทุก
ชนิด

บจ.อภิภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/10 ซอยสุขุวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูป
บจ.ไซเบอร์ทูฟิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/45 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
บจ.เอพริล เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/5 ชั้นที่ 2-3 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการจัดหาดอกไม้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
บริการจัดแสดง จัดงานอีเว้นท์ งานโฆษณา
บจ.แมนฮัตตัน ริชเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2134 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
การบริการเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนที่

บจ.เฟรช เอ็มไพร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/17 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม
สินค้าแปรรูปหรือสินค้าอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
บจ.ร้านหมูทอดเจ๊จง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
348 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเช่นหมูทอด
เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชน์สินค้าดังกล่าว
บจ.เอชเอ็นเอช แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
772/489 อาคารชุดโนเบิล รีมิกซ์ ชั้น 31 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ผลิตและออกแบบเครื่องประดับที่ทำ�จากทอง นาก เงิน
เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ

บจ.เกรท แวลู โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
253 ชั้น 11 อาคาร253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและออกแบบระบบงานโดย
ใช้วิธีเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.ทรีท18 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
320/1 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการเสริมสวย ทำ�ผม ทำ�เล็บ

บจ.สตอรี่ ไลน์ แบงค์ค็อก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/3 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เทรด ฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
289/1010 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การขายปลีกน้ำ�หอมหรือเครื่องหอมอื่นๆ
บจ.เอเอ็นพีที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ P ห้องเลขที่ P01 ซอย
สุขุมวิท 25(แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บรนิโภค และสินค้าอื่นๆ
ทุกชนิด

บจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170/87 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 32 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
บจ.แกรนด์ เอ็กซ์คลูซีฟ เอเจนซี่ จำ�กัด
10110
บจ.พ.สมบูรณ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตขวด และผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/96 อาคารเดอะ เทรนดี้ ห้องเลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท จากแก้วทุกชนิด และประกอบกิจการอุตสาหกรรมทุก
16-16/1 ซอยสุขุมวิท 7 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต ประเภท
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ วัฒนา กทม. 10110
เป็นนายหนา ตัวแทน ในการรับจองโรงแรม ที่พัก การ หจ.อ่วมส้มกิจ ทรานสปอร์ต
เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพยืสิน
ท่องเที่ยว ตั๋วเดินทาง ตั๋วการแสดงทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
448/53 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 22 ถนนพระรามที่ 3
บจ.คัมปานี จำ�กัด
บจ.มิสเตอร์ ซี บางกอก จำ�กัด
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง ทั้งรถบัส รถตู้
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 2-28 ถนน
10/13 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ และรถยนต์ โดยสารทุกชนิด
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เขตวัฒนา กทม. 10110
ที่ปรึกษากฏหมาย
ประกอบกิจการโรงแรม และเกสต์เฮ้าส์
บจ.ท่าเตียน เทอร์เรส ออฟ มานี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วายเอ็นซี โลหะกิจ จำ�กัด
บจ.เอเวอเร็กซ์ เอเซีย จำ�กัด
497/1 ห้องเลขที่ S105-S106 ถนนพระรามที่ 3 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
611 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/52 ตึกเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
10110
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี
บจ.มิลาด้าโซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริโภค ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอม 31 ซอยจันทน์ 2 แยก 7 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
บจ.พิทติ จำ�กัด
เมิร์ซ
เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พิงค์ ปาลกี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
259/116 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ให้คำ�ปรึกษาทางด้าน 75/51 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
การออกแบบกราฟฟิก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�และรับจัดงานอีเว้นท์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
175 ชั้นใต้ดิน 1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 10120
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.กัน แอนด์ เพาว์เดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/27 ซอยวัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ให้คำ�ปรึกษาและบริหารจัดการทางการตลาด รับจัดงาน
พิธีการต่างๆ
บจ.แม่คิ้มเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
413/31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก ทอง ทองคำ�ขาว
นาก เงิน
บจ.เอแอนด์เอ็ม โปรเฟสชั่นนอล เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/580 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ให้บริการติดตั้งซ่อมแซมบำ�รุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร
อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ โทรคมนาคมทุกชนิด
บจ.โฟกัส แบตเตอรี่ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
522/151 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
นำ�เข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่
บจ.โต๊ะกังกรุงเทพฯ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
597/3 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก ทอง ทองคำ�ขาว นาก
เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นที่มีลักษณืะเดียวกัน
บจ.แอลฟ่า อินเตอร์คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
311 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหาอุปกรณ์การศึกษา

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ชิปสเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179 ซอยศรีบำ�เพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
บริการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด

บจ.เอฟโค่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2773
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ออกแบบ ผลิต วิจัยและพัฒนา นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย
ให้เช่า และติดตั้ง แบบหล่อเหล็กและคอนกรีต

บจ.เดอะ แบรนด์เอ็กซพีเรียนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/5 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการจัดแสดงทางธุรกิจและการจัดแสดง
สินค้า

บจ.ดับเบิลเซเวน คอร์ป. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
186/2 ซอยตลาดศธรทิพย์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
สินค้าพรีเมี่ยมนำ�เข้า ส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.นรินทรา คลินิก เวชกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1338/952 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
สถานพยาบาลฯ รักษาคนไข้ ฝึกอบรมฯ

บจ.แฮปปี้ริชชี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้
อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องบริโภคอื่น

บจ.เอธีน่า (เอเชียแปซิฟิค) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
362/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ในการเช่าพื้นที่

บจ.ซี ทเว่นตี้ ไนน์ เซเว่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวข้องกับ
สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด รวมทั้งนำ�เข้าและส่งออก

บจ.มิลเลี่ยน คิดส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179/39 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการการศึกษาระดับก่อนประถม
บจ.เอ็นวีวี ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน
จำ�นอง โอน ทำ�สัญญาหรือนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน
บจ.สมาร์ท เวิร์ด โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
903/11 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้

บจ.มหาสวัสดิ์ แมนชั่น (1999) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยอร่ามดวง ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ให้เช่า หอพัก อพาร์ทเม้น คอนโดมิเนี่ยม แมนชั่น
บจ.ตัวกว้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
243 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
การขายปลีกเสื้อผ้า
บจ.บันดี้ บักส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารและเครื่อง
ดื่ม ทุกชนิด

บจ.ทริปเปิ้ล บูม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
156 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 14 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัด
ดอน เขตสาทร กทม. 10120
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�

บจ.อีเว้นท์ โอคล็อค โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการ รับจัดและออกแบบกิจกรรมการแสดง
สินค้า ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย

บจ.เอสทีเค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย เครื่องมือช่าง อุปกรณ์
ไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า

บจ.ไทยรุ่งโรจน์ ผลิตภัณฑ์เกษตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ห้อง 317 ชั้น 31 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับซื้อ จำ�หน่าย สินค้าเกษตร

บจ.กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2258/369 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
การผลิตและขายอาหาร ขนม

บจ.ป.แก้วก้าวไกล ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161 ซอยนิมิตใหม่ 36 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวัน
ออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.สร้างบ้าน รวย รวย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยวัดสุขใจ 6 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง

บจ.ซีเค พาราวู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/256 ซอยพระรามที่ 3 ซ.28/1 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ การผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ทุกชนิดจากไม้ยางพารา
บจ.ฟิตชอยส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
196 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

บจ.นานาสารพัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
389/238 ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่ายสินค้าหลากหลายประเภท

บจ.สมูท สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอส เอส ดับเบิลยู.อินจิเนียม จำ�กัด
12 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10120
42/628 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมางานวิศวะกรรมระบบประกอบ
อาคาร โรงงานและงานวิศวกรรมระบบทุกประเภท
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บจ.แอร์บิลิตี้ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/59 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายระบบปรับอากาศทุกชนิด

บจ.พีทู โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
571/5 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการผลิตละคร และรายการบันเทิง
บจ.พร้อมใจ พร้อมใจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79 ห้องเลขที่ 511 ชั้นที่ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พระราม 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิด
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บจ.ไทย ทีพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
จำ�หน่ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบประตูอัติโนมัติและระบบ
รักษาความปลอดภัย
หจ.วัชรพงษ์ แอร์ คอมเพรสเซอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
519/292 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
จำ�หน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม ปั๊มลม อะไหล่ปั๊มลม

บจ.ฟลิ้นสโตนออโต้พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยเย็นจิต 7 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร บจ.แม็กซิมั่ม เจอซี่ จำ�กัด
กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ล้อรถและอุปกรณ์ประดับยนต์
134/572 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
บจ.อินโนเวทีฟ เคมีคัลส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตเครื่องแต่งกาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/53 ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง บจ.ฮอไรซอน พริ้นซิเพิล จำ�กัด
สามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าและหรือการผลิตอุตสาหกรรมด้าน
22 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
เคมีภัณฑ์ สารประกอบด้านอินทรีย์เคมี โพลิเมอร์
10140
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางทรัพยากรบุคคล และ
บจ.เพชรน้ำ�ทิพย์ เกษตรพอเพียง จำ�กัด
ด้านทรัพย์กรมนุษย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
273/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.ยู เค เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จัดหา เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 5 แขวงบางปะกอก เขต
ครอง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบ
บจ.เอ็น เค เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
273/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.บีเนเจอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดหา เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ 86/2 ซอยประชาอุทิศ 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
ครอง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
กทม. 10140
ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
บจ.พีแอนด์พีเอ็นเค พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มงคลพานิช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
273/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยานนาวา กทม. 10120
54/1 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด เขต
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดหา เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ ทุ่งครุ กทม. 10140
ครอง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก อุปกรณ์รถยนต์
ก่อสร้าง และฮาร์ดแวร์
บจ.แม๊ด อะเบาท์ เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ศูนย์สอนขับรถดี จำ�กัด
1010/1 ซอยสวนพูล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10120
68 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
รับสร้าง พัฒนา ออกแบบ และให้คำ�ปรึกษาด้านเว็บไซต์ 10140
ประกอบกิจการสอนขับรถทุกชนิด
บจ.ท๊อปบิส แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พับบลิค อพาร์ทเม้นท์ จำ�กัด
1444 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10120
70 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 6-1 แขวงบางปะกอก เขต
ประกอบกิจการรับจัดทำ�งานศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ และ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ฝึกอบรม
บริการให้เช่าห้องพัก
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ก่อสร้าง ประกอบและจำ�หน่ายบ้านน็อคดาวน์
บจ.อินเตอร์วินธรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
232/1 ซอยราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการทำ�ธุรกิจซื้อ ขายสินค้าทั่วไป
บจ.เอดูเคชั่น ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-1 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสัญญาณภาพ การเรียนการสอน
บจ.ที.เอ็ม. กรุ๊ปอินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/121 ซอยประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บจ.มาสเตอร์ ซายน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
357/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจออกแบบ ทำ�ป้ายทุกชนิด สื่อโฆษณา งาน
โลหะ สแตนเลสทุกชนิดทุกชนิด ครบวงจร
บจ.ซันต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
258-260 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่าย เคมีผง เคมีน้ำ� ทุก
ชนิด
บจ.ไอแคนซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยประชาอุทิศ 70 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.คอมเมิร์ซ พาร์ตเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
794 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาในการซื้อ ขาย หรือ บริการ
อื่น ๆ โดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
บจ.ที. ดับเบิ้ลยู. ดริลล์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
จำ�หน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่
เครื่องจักรทุกชนิด

บจ.ทีดีเอฟ อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/40 หมู่บ้านอาร์เดนพระราม 3 ถนนยานนาวา แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก ยาต่างๆ

บจ.สำ�นักงานกฎหมายวชิรวิชญ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยประชาอุทิศ 107 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย

หจ.เวนเจอร์ ไทย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
553/212 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น

บจ.ดาว ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์

หจ.ทีเอ็นพี เพ้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/375 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายสีพ่นรถยนต์ อุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวกับการซ่อม
สรรถยนต์ ในศูนย์รถยนต์และอู่ซ่อมสีรถ

บจ.ดีซีวี อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81 ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า น้ำ�มันพืช ข้าวสาร น้ำ�ตาลทราย
น้ำ�ตาลปี๊บ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

บจ.สยาม บอเดอร์แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
การขนถ่ายสินค้า

บจ.ทรัพย์นิติกรรุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง จำ�หน่ายอุปกรณ์

บจ.กีฬาคึกคัก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
532 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
บริการจำ�หน่ายและให้เช่าสถานที่ อุปกรณ์เพื่อการกีฬา

หจ.พีแทค ออโต้เกท แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
162/27 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
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บจ.เอ็ม เอ็ม บิวตี้ แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
525/36 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความ
งามต่างๆ
บจ.เอสเอฟเอฟเอส สตีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ซื้อมาขายไป เครื่องประดับ
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.บีเคเจ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/684 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
การจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค

หจ.ปินกุ(1980)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/72 หมู่ที่ 4 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
จำ�หน่ายปลีก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.คีย์เอดจ์ เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/327 ซอยประชาอุทิศ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการบริการโฆษณา

หจ.บัวเกล บรรจุภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 80 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�กล่องบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ไดคัทติ้ง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษทุกประเภท

บจ.โนคาวิส เคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
525/33 ชั้นที่ 2 หมู่บ้านทาวน์พลัส ประชาอุทิศ ถนน
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าเคมีภัณฑ์ และจัด
จำ�หน่ายภายในประเทศ
บจ.เพ็ทแอนด์อะควอติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
211 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษา
สัตว์ รับทำ�การฝึกสอนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์

หจ.ดี เอ็ม ที เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56 ซอยอนามัยงามเจริญ 27 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการประกอบแอร์ ประกอบ
เครื่องจักรและติดตั้ง ในโรงงานอุตสากรรมทุกประเภท

บจ.จีแอล อินเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/93 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ความปลอดภัย
บจ.บางกอกมาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/302 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
รับดูแลบริหาร การจัดกิจกรรม
บจ.ซีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/195 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าที่ดิน และที่จัดสรรที่ดิน

บจ.สยามคลีนเบด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ให้บริการทำ�ความสะอาด ที่นอน โซฟา ตามที่พักอาศัย

บจ.รวิดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบและพร้อมงานติด
ตั้ง เฟอร์นิเจอร์บิวส์อินดีไซด์และรับออกแบบวัสดุ

บจ.พีเอส เพาเวอร์ หนองปลิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/235 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการคัดแยกขยะเพื่อผลิตปุ๋ย หมักก๊าซชีวภาพ
และเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า

บจ.ลูซี่ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1303 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก รวมถึงจำ�หน่าย เพชร
อัญมณี ทองคำ� เครื่องประดับทุกชนิด

บจ.ลีโอ เมด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการค้าสินค้า ด้านเภสัชภัณฑ์และการแพทย์

บจ.ซิม ออปพิวเลนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
197 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
จำ�หน่ายอลูมิเนียม กระจก ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก

บจ.ยูไนเต็ด ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/1 ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ผลิต จำ�หน่ายกระเป๋า และสินค้าพรีเมี่ยมที่เกี่ยวข้อง

บจ.พี บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/125 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ทวินส์เอวิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 5-4 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา สอนภาษาต่างประเทศ
สอนการบิน สอนคอมพิวเตอร์และวิชาการต่างๆ

บจ.ยูซ ออโต้พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/368 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
สำ�หรับหมวกนิรภัย

หจ.รุ่งสินชวเลิศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
641/86 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมถึงเอกสารทุกชนิด

บจ.บิลเลียนคูซีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/21-22 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการร้านอาหาร วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารและ
บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่

บจ.อินเทอรัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/114 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับออกแบบ และทำ�งานตกแต่งภายใน

หจ.เอส เค ซี อาร์ รับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/28 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กทม. 10150
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

บจ.อาร์ อาร์ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
344,346 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างปั๊มโลหะ

บจ.ก้าวหน้า ก้าวหน้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
267/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าขายผ้ายืด
บจ.เอทีที การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62/132 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ ใน
งานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา
บจ.ทีเอ บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/222 ซอยประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า กาว เทปกาว ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาห
กรรม เครื่องเขียน เครื่องใช้สำ�นักงานทุกชนิด
บจ.ยูอาร์เดอะเลเจนด์เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยสุขสวัสดิ์ 31/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายเครื่อง
สำ�อาง อาหารเสริม ยา สมุนไพร อุปกรณ์ทางการแพทย์

หจ.ส.เจริญรุ่งเรือง การพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/10 หมู่ที่ 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้า เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องใช้สำ�นักงาน
หจ.1 ประกาย การช่าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/1 ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
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บจ.ลาภกิจ อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
459 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการงานออร์แกนไนซ์ จัดงานออกบูท งาน
แสดงสินค้าทั่วไป งานโชว์สินค้าเพื่อกิจการค้าของบริษัท
บจ.ถาวรมั่งคงไรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยท่าข้าม 20 แยก 8-2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง

บจ.อัศดา พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
747 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการซื้อ จัดหาซึ่งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บจ.บาลานซีน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/45 หมู่ที่ 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ครีมบำ�รุง
ผิว ครีมรักษาผิวหน้า ครีมทาหน้า ครีมทาผิว
บจ.ดูคอนโทรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/39 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ควบคุมในภาคอุตสาหกรรม
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/179 หมู่ที่ 3 ซอยเอกชัย 34 ถนนเอกชัย แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทภายในหรือต่างประเทศ
บจ.รักษาความปลอดภัย บ้านเมืองทอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
757 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการระบบรักษาความปลอดภัย
บจ.เฮิร์บทูยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466/39 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
จัดจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
สมุนไพรเพื่อความงาม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ทรัพย์สีสรร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยแสมดำ� 17 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าหมึกพิมพ์ ผงหมึก เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ และเครื่องพิมพ์

บจ.ฟลายอิ้งมังกี้พิคเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตงานทางด้านสื่อภาพยนต์ โทรทัศน์
และดิจิทัลมีเดีย

บจ.ไอ.พี.แวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
270/11 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

บจ.มด เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53-53/1 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ผลิตและจัดจำ�หน่ายตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

บจ.กรีน ฮาเวน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/107 ซอยพระราม 2 ซอย 62 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่าย เครื่องดื่ม หนังสือ

บจ.หิรัญ กรุ๊ป 1959 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
186/1 ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับซ่อมแซม ต่อเติม
ปรับปรุง ตกแต่ง ให้คำ�ปรึกษา อาคาร ตึก สำ�นักงาน

บจ.แฟลร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/1 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 3 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายดอกไม้

บจ.ริช พิซซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
407 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอาหารจานด่วน พิซซ่าและเครื่องดื่ม

บจ.ดับเบิ้ลยู.เค.อาร์. บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
581/717 อาคารซี หมู่บ้านเดอะนิช ไอดี ถนนพระรามที่
2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
จัดหา จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ ในครัวเรือน
เครื่องอำ�นวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า

บจ.สิริ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
622/103 หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้ พระราม 2 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

บจ.วีแอนด์เจ ผลิตภัณฑ์เหล็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยสะแกงาม 13 แยก 2-2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กดัด เหล็ก
เชื่อม รวมถึงเหล็กประเภทอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.ธนวัฒน์อะไหล่ยนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/52-55 ซอยเอกชัย 66 แยก 2 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายชิ้นส่วน อะไหล่รถทุกชนิด

บจ.แอคทิเวท ทรีท วอเทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมทุกชนิดที่ใช้
แล้วนำ�กลับมาใช้อีก

บจ.วาย แอล บี ชัตเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างและออกแบบพร้อมติดตั้งประตู
ม้วนทุกระบบ

บจ.ทีเอ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/17 ซอยบางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า จักรยาน รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วน

บจ.ดาวัลย์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/18 หมู่ที่ 7 ถนนหรรษาพัฒนา แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับขนส่ง ขนถ่าย สินค้าทุกประเภท ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

บจ.แอลเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 46 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ชาใบ ชาผง กาแฟ
กาแฟสำ�เร็จรูป ทุกประเภท

บจ.วอทแวร์เวนวาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107 ซอยบางบอน 5 ซอย 8 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเม็ดพลาสติก
บจ.ไม้ ใหญ่อินเตอร์ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยท่าข้าม 28/1 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มผงทุกชนิด
บจ.ทีซีที ทรีท วอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการปรับปรุงน้ำ�มันใช้แล้วให้นำ�กลับมาใช้อีก

บจ.ซีทรีพี สตาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166 ซอยปริญสิริ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการเป็นผู้จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย บริการ
ให้เช่า ติดตั้ง บำ�รุงรักษา บริการหลังการขายปริ้นเตอร์
บจ.นิว สตาร์ บิวตี้ สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
468/134 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว

บจ.เอสทูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยเอกชัย 66 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
บจ.เฉดส์ สกิน จำ�กัด
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง มัน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สำ�ปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์
9/22 หมู่ที่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.ที-พลัส เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทีเค เซเว่น จำ�กัด
12/41 หมู่บ้านเดอะสมาร์ท คอนโดมิเนียม อาคารซี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
2/4 ซอยอนามัยงามเจริญ 21 แขวงท่าข้าม เขต
กทม. 10150
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ประกอบกิจการให้เช่าสนามฟุตบอล
ทอง จิวเวลรี่ โทรศัพย์ เครื่องสำ�อาง เครื่องประดับ
บจ.เค.เค.อินเตอร์เฟรท จำ�กัด
บจ.ทูด็อทท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-2 แขวงบางบอน เขตบาง
2918 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขต
บอน กทม. 10150
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนในการจัดหาบริการ
ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับ และดำ�เนินพิธีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การจัดทำ�ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
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บจ.แซดเอ็ม เอ็นเทอร์เทน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับจ้างจัดงานด้านประชาสัมพันธ์ งานอีเว้นท์ งานสัมนา
บจ.ชาลอต แอนด์ กาหลิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/73 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.เอส แอนด์ อาร์ท ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171 ซอยเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อ-ขาย ของเก่า เศษทองเหลือ
บจ.อะทรัสที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/51 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และอุปกรณ์ต่างๆ
บจ.ไทยอัลฟา อันดามัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
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หจ.ขจีวรรณ เอ็กซ์เพรส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
909/162 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
หจ.ไทยอาร์เคนสโตน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 2 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า สาร และอุปกรณ์เสริมความงาม
หจ.เอส.เค.พี.คอนแทรคเตอร์ พาวเวอร์ ซิสเทมส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ถนนทวีวัฒนา ซอย 1 แยก 3-9 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร สิ่งปลูก
สร้างต่างๆ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
8 ซอยเพชรเกษม 47/1 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บจ.ห้างทองเซ่งเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทอง นาก เงิน
เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียม
บจ.บานิลลา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
144/37 เมโทรพาร์ค ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.ไทย เกาหลี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ปราชญ์99 ดีไซน์
59/170 หมู่บ้านชนันธร ถนนบางบอน 3 ซอย 7 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
38 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 ประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะทุกชนิด เช่นรถถัง ยาน
ประกอบกิจการรับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน
พาหนะหุ้มเกาะ
หจ.นภาผ่อง
บจ.ยาหม่อง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 13 ถนนเพชรเกษม แขวง 765 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
10160
ประกอบกิจการรับจัดเลี้ยงอาหารแบบบุปเฟ่ต์ รับจัด
ซื้อขาย ส่งออก นำ�เข้า สินค้าทุกประเภท
ตกแต่งสถานที่
บจ.ทรัพย์เพิ่มพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รับเบอร์ 2016
หจ.สร้อยมี
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขต
5 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 แขวงบางแคเหนือ เขต
หนองแขม กทม. 10160
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมา ต่อเติม ซ่อมแซม ทาสี บ้าน ตึก การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
โรงงาน คอนโด รั้ว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารทุกประเภท
บจ.มี ฮอลลิเดย์ จำ�กัด
บจ.อารีฮาลาล ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279/95 หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1 ซอยเพชรเกษม 68
31/828 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขต แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการรังจองตั๋วโดยสาร โรงแรม
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด และบริษัทมหาชนจำ�กัด ที่พัก ทั้งภายในและต่างประเทศ
บจ.อินเตอร์เทค พาวเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/22 ถนนสวัสดิการ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องจักรตามคำ�สั่งซื้อ
บจ.เวลเทจ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/148 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจ

บจ.พีพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
157 อาคารศิริเลิศ บิวดิ้ง ห้อง 803 ชั้น 8 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
10160
นายหน้า ตัวแทน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ และหลัก
ทรัพย์ทุกชนิด
บจ.แชทสติ๊ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาและจัดจำ�หน่าย แอพ
พลิเคชั่น

บจ.พี.เอส.จักรกล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 1 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
บจ.บีทูซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องมือจักรกลโรงงาน
88/378 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
บจ.ทรงรัช โลจิสติค จำ�กัด
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� ปัญหาเกี่ยวกับด้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริหารพาณิชยกรรม
59/309 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
บจ.เจริญถาวร เทรดดิ้งส์ แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ประกอบกิจการรถบรรทุกไม่ประจำ�ทางด้วยรถที่ใช้ ในการ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขนส่งสัตว์และสิ่งของทุกชนิด
102 ซอยกัลปพฤกษ์ 4 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
บจ.เอส ที คอปเปอเรจ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน กรดาษ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องเขียน รวมถึง งานประมูล ภาครัฐ เอกชน
45/1924 ซอย ม.พงษ์ศิริชัย 4 ถ. มาเจริญ แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
บจ.ทริปเปิ้ล เอ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่อง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
มือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกชนิด
66/468 ซอยบางแวก 79 แขวงคลองขวาง เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
บจ.พีเอฟบี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าขายประตู หน้าต่าง ทำ�จากไม้และ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พลาสติก
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บจ.ซอร์ส โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
261/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้
บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
บจ.ไม สคีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/90 หมู่บ้านเพชรทวีสุข ซอยเพชรเกษม 106 แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งและจัดหาเครื่อง
ตกแต่งภายในอาคาร
บจ.สุวัช ผ้าม่าน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
470 ถนนพุทธมลฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับสั่งทำ�และติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์
ฉากกั้นห้อง พื้นไม้ลามิเน็ต ทุกชนิด
บจ.พีค คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51 ซอยกาญจนาภิเษก008แยก8 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิด
บจ.ที.พี.เค.(2559) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1557/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ และ
อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด
บจ.อาร์ วัน ซี เอช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
198/133 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ด้านไอที บาร์ โค้ด
รับทำ�ระบบโปรแกรมรวมถึงการแก้ปัญหาอื่น
บจ.พริตตี้ ควิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
350 ถนนเพชรเกษม 63/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางค์ ทุกชนิด
บจ.ซีจี สปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/11 ซอยเพชรเกษม 67 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการด้านศูนย์ฟิตเนส ศูนย์ออกกำ�ลังกาย การ
อบรมทางด้านสุขภาพและการออกกำ�ลังกาย
บจ.เอเดน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/33 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ผลิต จัดจำ�หน่ายเกม ออนไลน์ ออฟไลน์ และของเล่น
บจ.พี. พี. เพรส มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/1 ถนนทวีวัฒนา ซอย ม.สุชา แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายนิตยสารและวารสาร
บจ.ไบโอ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/25 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศซึ่งสินค้าที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุที่ประสงค์
บจ.มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำ�กัด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239/121 ซอยหมู่บ้านมัณฑนา ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านโฆษณา
บจ.อาร์เอ็ม ประติมากรรมไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/187 ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�หาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บจ.เค.แซมมูเอล อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
835 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ที่ใช้ ในคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พีเคอาร์ 2016 คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/27 ซอยม.พุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
บจ.เน็กซ์ อินโนเวชั่น 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
158 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการพื่นที่ขาย
บจ.ทีเอ็นที สทีวีดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือใหญ่

เพจเจส

แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ จำ�นำ� จำ�นอง
บจ.ฮูพ88 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/78 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา
บจ.เอเชีย เมดิคอล เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/13 อาคารวังเกษมคอนโดทาวน์ ซอยเพชรเกษม
65 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการให้บริการจัดจำ�หน่าย ซื้อ ขาย ให้เช่า
ออกซิเจน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บจ.ซี ซี 2559 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอสที พริ้นติ้งกรุ๊ป จำ�กัด
บจ.เลม่อนเนด จำ�กัด
166 ซอยนครลุง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10160
211 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4 ถนนเพชรเกษม แขวง 516/21 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
กทม. 10160
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน ฯ
ประกอบกิจการออกแบบและพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เอกสาร
เป็นตัวแทนโฆษณาที่ให้บริการด้านวางแผนการโฆษณา
บจ.เอ็น แอนด์ พี เทรดดิ้ง (2559) จำ�กัด
บจ.วิสดอม จีพี พลัส จำ�กัด
บจ.มหานครซักรีด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214 ซอยเพชรเกษม 41 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 77/168 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 27/2 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
เขตบางแค กทม. 10160
10160
10160
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษา เครื่องนุ่งหุ่ม ทุก
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
ชนิด บรการ ซัก อบรีด ผ้าทุกประเภท
บจ.ไฮเทคคลีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดับบลิว.เอส.แอคเซสเซอรี่ จำ�กัด
บจ.เคอร์เบนโดะ จำ�กัด
89 ซอยบางแวก 142 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางแค กทม. 10160
388/18 หมู่บ้านโครงการบีอเวนิว ราชพฤกษ์-จรัญ 13 398/360 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายอุปกรณ์ และน้ำ�ยาบำ�รุงดูแล
ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
กทม. 10160
รักษาเกี่ยวกับรถยนต์ทุกชนิด
10160
บริการจัดทำ�วิดีโอ เพื่อประกอบการโฆษณาขายสินค้า
ประกอบกิจการนำ�เข้าอุปกรณ์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้
ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไฟ้ฟ้า
บจ.ฟรุต ซอส โพรเซสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ปัญญ์ เดคคอร์ จำ�กัด
414/221 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขต
บจ.นู่นนี่นั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61 ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก ผลิต และจัดจำ�หน่าย
89/129 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ซอสปรุงรส
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับออกแบบและตกแต่งภายใน
ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์ น้ำ�มันเครื่อง
ทำ�เฟอร์นิเจอร์
บจ.บี เอ ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โฟกัส โซลูชั่น จำ�กัด
หจ.ซีทูเค 2016 เอ็นจิเนียริ่ง
855/8 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10160
624 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 16/11 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
ประกอบกิจการค้า อาหารแห้ง อาหารสด อาหาร
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
กทม. 10170
สำ�เร็จรูป อาหารกระป๋อง
ประกอบกิจการจำ�หน่ายส่งและปลีกโปรแกรม
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
ระบบแอร์ ครบวงจร
บจ.15 องศา สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ยูช้อยส์ จำ�กัด
หจ.ดี.วี.ที.
212/155 หมู่บ้านเออร์เบิน ถนนราชพฤกษ์ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
14/8 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม 14/1 ซอยบรมราชชนนี 59 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายในและงานรับ
เขตหนองแขม กทม. 10160
กทม. 10170
เหมาก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงอาหารทุก
ประกอบกิจการรับจ้างขนย้ายสิ่งของ เช่น เฟอร์นิเจอร์
ประเภท
อุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.แท็คติคคอล ไฟร์ การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดับเบิ้ลจี โลจิสติกส์ จำ�กัด
หจ.ราชพฤกษ์ อเวนิว 2016
780 ซอยกัลปพฤกษณ์ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
196 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
121/10 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
ประกอบกิจการอบรม สัมมนา ด้านความปลอดภัย ใน กทม. 10160
กทม. 10170
การทำ�งาน
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศทั้งภายในประเทศ ระหว่าง ไว้ ในที่อื่น
ประเทศ
บจ.ออล เดย์ เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โอบีเอส โหนด จำ�กัด
274 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม บจ.เวลธ์ ฟอร์ ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/184 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน อาคาร 678 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค วัฒนา กทม. 10170
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การสิ่งปลูกสร้าง กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขายตลาด
บจ.เบสท์ล็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.นู วี วู จำ�กัด
100 ซอยบางแวก 37 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
บจ.ฐิติภา คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
274-276 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
32 ซอยเพชรเกษม 62/4 แขวงบางแคเหนือ เขต
กทม. 10170
สินค้าแปรรูป
บางแค กทม. 10160
ประกอบธุรกิจ ทางด้านความงาม บิวตี้แคร์ คอสเมติก
ทำ�การค้าที่ดินและทรัพย์สินทุกชนิด และทำ�การซื้อขาย สกินแคร์ ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.โมบิโน่ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/71 หมู่ที่ 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ปลีก ส่ง
อุปกรณ์ โทรศัพท์ มือถือ ทุกชนิด
บจ.ปริ้นต์ ดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/82 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตสือสิ่งพิมพ์ รวมถึงให้บริการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด
บจ.พธูมาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/175 หมู่บ้านบ้านสวนดอกไม้ ซอยบรมราชชนนี 105
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
10170
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่
บจ.สิโรโล่ การ์เมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118 หมู่บ้านบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัลปิ่นเก้า ซอยบาง
ระมาด 9 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการรับจ้าง ผลิต ตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างออกแบบเสื้อผ้าทุกชนิด
บจ.แมกซ์ซีเคียว (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/20 ซอยกาญนาภิเษก 0013 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้า ให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์รถยนต์
ทุกชนิด

หจ.พูนเพิ่ม อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
192 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศในประเทศ ระหว่างประเทศ

หจ.ชุติกาญจน์ ฟลอรีส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
253/8 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ซื้อ-ขาย ผัก ผลไม้ และดอกไม้ทุกชนิด และให้บริการรับ
จัดดอกไม้ทุกชนิด
บจ.เอฟวายไอ การบัญชีและภาษี จำ�กัด
บจ.คาแณลเลโฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
127 ซอยพุทธมณฑลสาย1 14 แขวงบางระมาด เขต 347 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
ตลิ่งชัน กทม. 10170
10200
บริการจัดทำ�บัญชี ให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี วางระบบบัญชี ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.ประภาวัลย์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 หมู่ที่ 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.ท๊อปโซล่าทราฟฟิค ซีสเต็มส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายสื่อการเรียน,อุปกรณ์การเรียน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
365/218 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.เอ ทู พี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ซ่อมแซม โคมไฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จราจร และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด
49/103 ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการรับบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
บจ.ออร์เซย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/40 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
บจ.เชปฟู้ดกรุ๊ป จำ�กัด
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและส่งออก เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์
13/111 ซอยศาลาธรรมสพน์ 9 ถนนศาลาธรรมสพน์
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการบริการรับจ้างถ่ายภาพ ถ่านวิดีโอ
และรับจ้างสอน พร้อมจำ�หน่ายอุปกรณ์ สินค้าที่
บจ.สยาม พลัส มีเดีย จำ�กัด
เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 18 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170
บจ.อันดามันสิงขร จำ�กัด
ประกอบกิจการโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/304 ซอยบรมราชชนนี 64 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.บี.พี. ศุภกิจ จำ�กัด
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ หรือ ส่งออกไปจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยังต่างประเทศ
90 ซอยแก้วเงินทอง 25 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
จำ�หน่าย ผลิต รับจ้างผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
บจ.นภวรรณ ไอพี แอดไวซ์ จำ�กัด
รวมทั้งวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107 หมู่ที่ 7 ซอยสวนผัก 50 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.เอเอ็นเอส โกลบอล จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ
8/75 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ค้า ผ้าทอ จากใยสังเคาะห์ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเเต่งกาย
บจ.เอ็ม.อี.พี ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/3 หมู่ที่ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.เอฟ แอนด์ บี พาราไดซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย สินค้าอุปโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริโภค ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
37 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 53 แขวงฉิมพลี เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการส่งออก อาหารและเครื่องดื่มกระป๋อง
บจ.สมาร์ท อีเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/28 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
บจ.999 มูน เทคโนโลยี่ส์ จำ�กัด
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย รับเหมาติดตั้ง 38 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 28 แขวงทวีวัฒนา
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ โซล่าเซลล์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเหมางานระบบทุกประเภท เช่น งาน
โครงสร้าง ระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
บจ.อัฐมรรค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/17 หมู่บ้านโนเบิล วานา ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 5 ซอยบรม บจ.เวอร์ติคัล ดีไซร์ จำ�กัด
ราชชนนี 74/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
69 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ประกอบกิจการผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
บจ.แอดวานซ์ เอเนอเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ทริป อินฟอร์เมชั่น
67 ซอยราชพฤกษ์ 25 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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7 ซอยสามเสน 4 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการ รับจองและจำ�หน่ายที่พักโรงแรม ตั๋ว
โดยสารเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ เรือ

บจ.ดับบลิว โอ เอ็น อาคิเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/11 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ให้บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน และเป็นที่ปรึกษา
งานก่อสร้างทุกชนิด
บจ.พีค ดีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42 โรงแรมเวียงใต้ ชั้น 8 ซอยรามบุตรี ถนนตานี แขวง
ตลาดยอด เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผล
ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับ
หจ.จอมชาย ปิโตรเลียม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/289 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า น้ำ�มันเเชื้อเพิลง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์
อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการ
หจ.กรรณณิการ์แทรคเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 34 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้าง
หจ.เนกะวัตต์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/127 ซอยพหลโยธิน 71 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ซื้อมาขายไป อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด
บจ.เลอ บีฟินน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/63 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบการค้า บริการเป็นที่ปรึกษาด้านความงาม การ
ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำ�อาง
บจ.ฟลายแอนด์เซนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบินทุกชนิด รับจัดสัมมนา
บจ.999 สุขเจริญผล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/176 ซอยเชิดวุฒากาศ 9 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกเสื้อผ้าแฟชั่นทุกประเภท
บจ.เอ็นพีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
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ธันวาคม 2559
บจ.ตวงศิริโฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000000 บาท
27 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.ซีเค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000000 บาท
581 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล จากมันสำ�ปะหลัง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เค-เอเป็กซ์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 120000000 บาท
163 อาคารไทยสมุทร ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ เอบี ถนน
สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบธุรกิจบริการ เป็นตัวแทน นายหน้า รับจัดหา
ระวาง การขนส่ง ทุกชนิด ทั้งภายในและนอกประเทศ
บจ.โลคัส โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 116900000 บาท
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ บี
1901-02 ทาวเวอร์ บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด

เพจเจส

บจ.ลีฟวิ่งไลท์ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 25000000 บาท
61 ซอยท่าข้าม 9 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.ห้างทองน่ำ�เชียง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 25000000 บาท
85-87 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เงิน ทอง นาก เพชร พลอย
รูปพรรณ เงินแท่ง ทองแท่ง

บจ.เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 21000000 บาท
63-63/1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
บจ.สยาม ซิโน เครือข่ายรถไฟ จำ�กัด
บจ.อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 500000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
251/198 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง
2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ประกอบกิจการทำ�การซื้อขาย ทองแท่ง เงินแท่ง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
กทม. 10310
การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน
ให้บริการโทรคมนาคม
บจ.สมาร์ท ไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
454/162 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขต
บจ.อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำ�กัด
บจ.สุขุมวิท ปรีดาวิว จำ�กัด
บางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 420000000 บาท
ค้าอสังหาริมทรัพย์
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 43 ถนน
71 ซอยปรีดา 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่ดิน สิ่งปลูก กิจการจัดหา ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง จำ�หน่าย เอทานอล บจ.ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำ�กัด
และน้ำ�มันเชื้อเพลิงชีวภาพจากกากน้ำ�มันสำ�ปะหลัง
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
สร้างเพื่อขาย เพื่อเช่า
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำ�กัด
บจ.พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำ�กัด
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น เข้าลงทุน เข้า
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 342000000 บาท
707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน เป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
กทม. 10120
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.แบรนด์ธิงค์ จำ�กัด
การขายยานยนต์ ใหม่ชนิดรถยนต์นั้งส่วนบุคคล รถ
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
กระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
6/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำ�กัด
พญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
บจ.ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน ประกอบกิจการออกแบบและผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
โฆษณา สื่อบันเทิง สื่อดิจิตัล
919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ห้อง 2-6,9 ชั้น 14 ถนน พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
บจ.เอสเจ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
กิจการคลังสินค้า (ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน)
ทุนจดทะเบียน 12400000 บาท
บจ.เวนตุส โซลาร์ จำ�กัด
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
ทุนจดทะเบียน 75000000 บาท
บจ.เบฟเทค จำ�กัด
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
224/78 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการ รับจ้างผลิต และจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์
บจ.ซิลลิค อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด
หีบห่อ ที่ทำ�จากพลาสติก
บจ.เสนา ฮันคิว 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 75000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8-9 ถนนสุขุมวิท
524 อาคารทีเทรเซอรี่ ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนน
บจ.เปรื่องอักษร จำ�กัด
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี่แก่วิ
10310
99 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขต
หากิจในเครือ หรือสาขาของตน
ประกอบกิจการพัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการโฮลดิ้งที่ครอบครองสินทรัพย์ของบริษัท
บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำ�กัด
ในกลุ่มที่ไม่ได้ดำ�เนินงานในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
บจ.ห้างทองชั้งเซ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก
173 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
บจ.จ.เจริญเอ็นเนอร์จี่ จำ�กัด
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
581 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ร้านขายปลีกเครื่องประดับ เช่น ทอง ทองคำ�แท่งและ ผลิต จำ�หน่าย กระแสไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับ
รูปพรรณ หินมีค่า นาก เงิน อัญมณี เครื่องเพชรพลอย พลังงานทดแทน
10120
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำ�กัด
บจ.เดอะ สปอร์ต โซไซตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
บจ.เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์
29/5 หมู่ที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เอ ถนน
แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
ผลิต และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
ประกอบกิจการให้เช่า เช่า และดำ�เนินการเกี่ยวกับ
40,42,44 อาคารสถาบันพัฒนาทองคำ� ชั้นที่ 1 ถนน
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือของผู้อื่น
ทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำ�กัด
10200
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�ทองคำ�แท่ง ทองคำ�รูปพรรณ บจ.คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำ�กัด
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เอ ถนน
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
สำ�เร็จรูป รวมถึงเพชร พลอย
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ผลิต จำ�หน่าย กระแสไฟฟ้า
10900
บจ.แม่ทอง โกลด์ จำ�กัด
ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
บจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำ�กัด
112-114-116 ชั้นที่ 2 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.คาร์พูล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
เขตคลองสาน กทม. 10600
50/201 หมู่ที่ 6 ซอยปัญจทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี
ประกอบกิจการรับจ้างสกัดทองคำ�ให้บริสุทธิ์ และรับจ้าง ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ห้องเลขที่ 505,506,507 ซอย
ผลิตเม็ดเงินบริสุทธิ์
ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร ประกอบกิจการให้บริการรักษาและให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ที่
มีบุตรยาก
กทม. 10900
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อ บจ.ทอร์นั่ม เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
48/72 โครงการพรีเมี่ยมเพลส 8 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน
สำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ออร่า แคปปิตอล ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นที่ 21 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบ

บจ.ออนลี่ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
12/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบธุรกิจให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า

บจ.ที.ซี. เฮลท์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
44/10 ซอยภูมิจิตร ถนนสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

บจ.เอเชีย แอกกรีเกท แอนด์ ซีเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต แข
วงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายซีเมนต์ และสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างครบวงจรอันได้แก่ปูนซีเมนต์ ปูนสำ�เร็จรูป ฯลฯ

บจ.อุดม ซัพพลาย ซีทีไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก สัตว์น้ำ� ผัก ผล
ไม้ อาหาร ทุกชนิดทุกประเภท แช่เย็นหรือ

บจ.บุญพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
77/188 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 41 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
ซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

บจ.ห้างทองชัยเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2301 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ

บจ.วินเทค ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
2/76 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายแผ่นหลังคาเม
คัลชีท หลังคาสรรไท

บจ.ห้างทองอรุณชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
119 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง

บจ.ด้าดิ คอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ลูบริค อินเตอร์พลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
88/30 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
การนำ�เข้า และส่งออก สินค้าประเภท เม็ดพลาสติก
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บจ.โซนุ ซิงห์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
53,55 อาคารบุษราคัม ห้องเลขที่ 1003 ซอยร่มเกล้า
27 ถนนร่มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ

บจ.วัน แอนด์ วัน โลจีสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
16 ซอยเจริญราษฎร์ 4 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัด
ดอน เขตสาทร กทม. 10120
บริการขนส่งสินค้า

บจ.พรประดิษฐ์ เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
14/1 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.แซงชัวรี โฮเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
27/3 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

บจ.คุณสิริธร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
408/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตามวัตถุที่
ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล เอกชน และภาครัฐ
บจ.ตวงสิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/235 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 74 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
จัดจำ�หน่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง น้ำ�มันหล่อลื่น และน้ำ�มันที่
ใช้ ในอุตสาหกรรมและใช้กับเครื่องยนต์ ทุกประเภท
บจ.เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
37,39 ซอยพระยามนธาตุ ฯ แยก 35-2/3 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ส่ง ล้อยางยานพหนะทุกชนิด
แบตเตอรี่ น้ำ�มันเครื่อง ล้อแม็กซ์และอะไหล่ยานพาหนะ
บจ.ไท้หัวฟู้ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
450/41 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถาน
ที่ทำ�การและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บจ.ห้างทอง ต. สุวรรณเยาวราช (2016) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
755,757 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง ทุกชนิด
หจ.ห้างทองแม่ทองคำ�เยาวราช (บางแค)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
265 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ
บจ.โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
11 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายพระพุทธรูป เหรียญ
วัตถุมงคล
บจ.ไทยมิตร (2517) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
247 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องประดับ ทอง ทองคำ�แท่ง

บจ.เกสท์ โชว์ (ไชน่า) เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ห้องเลขที่ 358 ชั้นที่ 3 ถนน
เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องอิเล็คโทรนิค

บจ.บี.บี.การพิมพ์ และ บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
127/1-2 ซอยพระรามสาม 53 (ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ)
ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต พิมพ์ จำ�หน่าย กล่องกระดาษ
ทุกชนิด

บจ.โอต ควิซีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
403 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร

บจ.ห้างทองโต๊ะกังสาธุประดิษฐ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/4 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า ทอง เพชร พลอย

บจ.อะเมซิ่ง บัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
136/28 หมู่ที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมส
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร

บจ.รอยัล ไทย แปซิฟิค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
988/187 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อาหาร และ ขนมขบเคี้ยว

บจ.สายสมบัติ ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
41/10 ซอยนิมิตใหม่ 14 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายไม้แปรรูป วงกบ ประตู หน้าต่าง

บจ.แกรนต์ สยาม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
71/35 หมู่ที่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ค้า จัดหา ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำ�เร็จรูป

บจ.ช่ำ�ชอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/50-51 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
เกสเฮ้าส์ บาร์ ไนทคลับ ให้เช่า ห้องพักอาศัย

บจ.แอลเอสพี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
204 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิตชุดสายไฟ สายปลั๊ก

บจ.เอสซีไอ คอนสทรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
77/33 ซอยเทิดราชัน 1 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกำ�อบกิจการรับเหมาก่อสร้างตึกสูงไม่เกิน 10 ชั้น
และสูงไม่เกิน 10 ชั้น อาคารพาณิชย์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.อะโกรเทค ซัพพลายส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
298 หมู่ที่ 6 ถนนเจ้าพระยาวิลล่า แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตผลไม้แปรรูป
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บจ.โต๊ะกัง แจ้งวัฒนะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
35/22 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด

บจ.เทรเชอร์ โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ให้บริการจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
ทำ�การตลาด การขาย และการบริการหลังการขาย

บจ.เอส.วี.บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
21/67 หมู่ที่ 2 ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.พี.บี.159 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
91/894 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ปลีก ส่ง เครื่องเขียน เครื่อง
ใช้สำ�นักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลิตและจำ�หน่าย ส่งออก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เสื้อผ้ากีฬา
ชุดทำ�งาน ยูนิฟอร์ม ทุกชนิด

บจ.เอส เอ จี กลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40/22 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ผลิตกระจกแปรรูปทุกชนิด และ
จำ�หน่ายกระจกสำ�เร็จรูป รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์
บจ.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
171/2 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ทำ�การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ
ผลิต จำ�หน่าย ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม
บจ.เอสซีไอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
77/33 ซอยเทิดราชัน 1 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างจัดคอนเสิร์ต
บจ.ซี เอส เอ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40/52 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 6 ถนนวิภาวดี แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
นำ�เข้า หรือว่าจ้าง และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง วัสดุเกี่ยวกับการเสริมความงาม
บจ.ฮานาคอสแม็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
77/125 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา)
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ซื้อ ขาย และจัดจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์
ประทินโฉม
บจ.ฮาร์ โมนี่ อะกริ บิสสิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
136 ซอยรามอินทรา 27 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเกี่ยวกับอาหาร เครื่อง
ดื่ม เครื่องบริโภค ทุกชนิด
บจ.เอสดี เฮอบัล โพรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5/158 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสมุนไพรทุกชนิด
บจ.ห้างทองเยาวราชหย่งฮะเชียง(2536) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1024 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน กรอบพระ เพชร
พลอย และอัญมณีอื่นรวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.ห้างทองเยาวราชหย่งฮะล้ง1995 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1008 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ
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บจ.ทริปเปิ้ล ทู 222 แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
48/60 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
บจ.ฆระ ดีเวลลอปเมนต์ (2016) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18/154 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน
บจ.ออ ไนน์เพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
300/11 ถนนกรุงเทพกรีพา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บริการชำ�ระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ชนิดในอนุญาตผู้ ให้
บริการ ซี (3)
บจ.ห้างทองหย่งฮะเส็ง(1990) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3179, 3181 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน กรอบพระ เพชร
พลอย และอัญมณีอื่นรวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.บีเอ็นแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดการจัดสรรที่ดินและ
บ้าน การจัดหาที่และสิ่งปลูกสร้างหรือทำ�การออกแบบ
บจ.ไข่แดง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
8 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 26 (หมู่บ้านอิสระ) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
การเช่า การขาย การซื้อขาย และดำ�เนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
บจ.หย่งฮะเฮง โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
284 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน กรอบพระ เพชร
พลอย และอัญมณี
บจ.ซูเปอร์คอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
191/417 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งรับงานนโยบายทุกประเภท
บจ.ตั้งหมงเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3644,3646 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
จำ�หน่ายรูปพรรณทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม
ทั้งการขายส่วนประกอบ
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บจ.โอ.อี.เอ็ม ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
81 ซอยรามคำ�แหง112 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
นำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์บำ�รุงรักษา ตกแต่งรถยนต์
บจ.เอเชีย แปซิฟิค โฮเท็ลส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
273/38 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพัก พร้อมประปา ไฟฟ้า
บจ.อาซ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
122/10 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคพืชผักผลไม้ทุกชนิด
บจ.มังกรล่ำ�ซำ� (1995) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
400 ซอยลาดพร้าว 101/1 แยก 9 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย ปลีก-ส่ง ทองรูป
พรรณ ทองคำ�แท่ง นาก พลอย และอัญมณีอื่นๆ
บจ.อีอีจี แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
34 ซอยรามคำ�แหง 40 (เสริมมิตร) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผลิตและจำ�หน่ายก๊าชมีเทนแก่บุคคล และหน่ายงานรัฐ
บจ.ประตูน้ำ�วัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
22/26 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงแรม ให้เช่า การขาย การซื้อ
บจ.วัชรินทร์ โกลด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3552-3554 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองคำ�แท่ง
บจ.บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 4
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบภาชนะบรรจุ
ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำ�มันเชื้อเพลิง
บจ.พิโกอ่อนนุช ลิสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1161 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใด
โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
บจ.สมาร์ท คาร์ พาร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 41
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อะไหล่และ
อุปกรณ์ที่จอดรถ อุปกรณ์รักษาดูแลรถยนต์
บจ.เค-เดคคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
53-73/1 ซอยลาซาล 85 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ
บจ.พี ที มัลติมีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
7 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายสามมิติ
จอรับภาพ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ระบบไอที
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.โกลบอลแลนด์ ทริป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
446/2 ชั้นที่ 4 ซอย20 มิถุนา 11 ถนนประชาราษฎร์
บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.หัว ไท้ เซียง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
255/19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่

บจ.เอ้าท์ แธร์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1213/344 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจป้ายโฆษณาสื่อโฆษณา

บจ.ทองเยาวราช (สีลม) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
743 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณี ขายฝากทอง

บจ.ฮุ้ย ซิน แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1213/244 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

บจ.เกิ้ง จิน ชาง ซิน นิว เอนเนอร์จี เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
92/56-57 ซี อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 19
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า

บจ.ฮุ้ย จุ้ย แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1213/244 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

บจ.ซี เอช ซี พรีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
160/117 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ให้บริการเป้นที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทุกประเภทให้
กับหน่ายงานรัฐและหน่วยงานเอกชน

บจ.จิน มินเนอรัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
555 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
การผลิตน้ำ�แร่ธรรมชาติบรรจุขวด

บจ.วศิน แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
42/53 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

บจ.ห้างเพชรทองโต๊ะกังซังฮี้เอ็มบีเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง

บจ.วศิน 999 แอสเซท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
42/53 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัย

บจ.ชัชมณฑ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/3 ตรอกวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ตามวัตถุประสงค์
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและองคืกรของรัฐ
บจ.ฮิวจ์สแทท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
616/5-6 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
บริการทางด้านซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ วางระบบ
งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
บจ.อาเมสซี่ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
67/5 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัทผ่านอินเตอร์เน็ต
บจ.เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ อุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์
บจ.อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
346/136 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง เภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์

บจ.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่
บจ.ทองเยาวราช (พระรามสี่) จำ�กัด
6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
กทม. 10900
1921/44 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บจ.นิดา ฟู้ด จำ�กัด
การสำ�รวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิด
กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ก๊าซ และนำ�มันปิโตรเลียมทุกลักษณะตลอดทั้ง ทำ�การ
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย
133 ซอยราษฎร์อุทิศ 32 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
ค้นหา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ�แปลงสภาพ
กทม. 10510
ให้เป็นของเหลว
บจ.ทรู ไอคอนสยาม จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำ�แร่
บจ.ริชเทรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ยูนิต เอ1/2 บจ.เจริญรัตน์ โกลด์สมิท (ลาดกระบัง) จำ�กัด
16/451 หมู่บ้านเจริญสุข ซอยเสือใหญ่อุทิศ
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการศูนย์ประชุม รับจัดงานหรือรับจ้างทั่วไป 2529 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ค้าพืชผลทางการเกษตร อาหารสัตว์ เครื่องสำ�อางค์
งานแสดงสินค้า ขายสินค้า งานนิทรรศการ งานออกร้าน กทม. 10520
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
บจ.เอ็มไพร์ มีเดีย แอนด์ สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณี รับฝากขายทอง บจ.เกษตรข้าวไทย2559 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4800000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
423/6 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนน
บจ.ห้างขายทองฮั้งเซ่งล้ง จำ�กัด
เขตบางรัก กทม. 10500
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ให้บริการเป็นนายหน้า,ตัวกลาง,ผู้รวลรวม ตลอดจน
ธุรกิจด้านกีฬาทุประเภท จัดหานักกีฬา จัดการแข่งขัน
192, 194, 196 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร
ประสานงานติดต่อระหว่างผู้ชื้อและผู้ขายเพื่อจัดหาข้าว
ทั้งในและต่างประเทศ ให้คำ�ปรึกษา
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบธุรกกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บจ.ลา ไดอามานเต้ จำ�กัด
บจ.ซีวอล์ฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ห้างทองแสงทองใบ บางขุนนนท์ จำ�กัด
556/21 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์)
125 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
10400
1/2-3 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปค้าปลีกค้าส่ง นำ�เข้า ส่งออก
การขายส่งอุปกรณ์สำ�หรับให้แสงสว่าง
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ออกแบบและผลิตตัวเรือนสินค้าประเภทเครื่องประดับ
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง นาก เงิน อัญมณี
บจ.เฟิสท์ ฮอสพิทอลลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บจ.เตียฮ่งซิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เยาวราช ธุรกิจ 9999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
41/8 ซอยสมประสงค์ 4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
กทม. 10400
879 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 4 ซอยมังกร ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการโรงแรม ให้เช่า การขาย การซื้อ และ
กทม. 10700
ดำ�เนินงานด้านอาคารที่อยู่อาศัย
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ขายฝาก ประกอบกิจการส่งออกยางรถยนต์ทุกชนิดไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศ
ทองรูปพรรณ
บจ.ห้างทองโชคอนันต์ จำ�กัด
บจ.ไทยอิตาลี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.การูดา ปูเตะห์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2011/90-91 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40 ซอยพันธจิตต์ แขวงป้อมปราบ
เขตดินแดง กทม. 10400
61/18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
จำ�หน่ายทองรูปพรรณต่างๆ นาก เงิน เพชร พลอย
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ทับทิม มรกต อัญมณีต่างๆ
ประกอบกิจการขนส่งผู้ โดยสารทางบก ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เจเบฟเวอเรจ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 25 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ซื้อขายให้เช่าเครื่องชงกาแฟ
บจ.ไอเบกซ์ ฟิตเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2301
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำ�หรับ
ฟิตเนสและการออกกำ�ลังกายทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ดิอายโกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
310/12 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ นาค เงิน
บจ.ซันโค พาเลท เร้นทอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
61-63 หมู่บ้าน นวธานี ซอยนวธานี 4 ถนนนวธานี
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ให้เช่าและจำ�หน่าย
พลาสติกพาเลท ตู้คอนเทรนเนอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เพจเจส

ประกอบกิจการค้า เงิน ทอง นอก เพชร พลอย และอัญ
มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.ดิ แอทโมส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านและคำ�แนะนำ�ด้านการตลาดและ
การจัดจำ�หน่าย
บจ.ต้นไม้ ไทย เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
15 ซอยร่มเกล้า 38 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่ายต้นไม้ประดับ ไม้ตัด ไม้ตกแต่ง
ทุกชนิด ทุกประเภท

บจ.ดีเอ็ม.บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.เพนกวิน วอเตอร์ จำ�กัด
48/170 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
กทม. 10230
43 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 (พัฒนเวศม์) ถนนสุขุมวิท 71 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่อง บจ.พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นุ่งห่ม เครื่องนอนทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการให้เช่า จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และ
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1108-1110
บำ�รุงรักษาเครื่องกรอกน้้ำ� เครื่องออกกำ�ลังกาย
บจ.กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น
ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
จำ�กัด
บจ.เจเอฟดีอี จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการด้านการนำ�เสนอ เผยแพร่
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ดาวน์ โหลด เนื้อหาวีดีทัศน์(คอนเทนต์) รายการบันเทิง
19/28 หมู่บ้าน ไพรเวท วิลล์ ถนนหัวหมาก
265/2 อาคารโมนา สวีท ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 31
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และซื้อสินค้าประเภท
บจ.บีทู เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องจักร
ทุนจดทะเบียน 3800000 บาท
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้น 4 ห้องเอ4
บจ.เพลย์วิธ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
บจ.พีเคเอสซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 8
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
13 ซอยสิงหเสนี แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขต
10240
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการให้เช่าและดำ�เนินงานห้องพัก
บจ.อิทส์ ลิท จำ�กัด
ประกอบกิจการพัฒนาเกมส์ ผลิตเกมส์และให้บริการ
แบบรายวัน รายเดือน
ทุนจดทะเบียน 3600000 บาท
เกมออนไลน์
60/1 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.เพชรทองสุภา จำ�กัด
บจ.บรันซ์ แอนด์ ลัปเปอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการศูนย์สุขภาพ ฟิตเนส ให้บริการสถานที่
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ออกกำ�ลังกาย
3750/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
19/62 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
กทม. 10240
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายรูปพรรณทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม บจ.ส.เจริญทรัพย์การไฟฟ้า จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ร้านเบ ทั้งการขายส่วนประกอบ
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
เกอรรี่และร้านเครื่องดื่มต่างๆ ทุกประเภท
260/7 ซอยสุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำ�ทิพย์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
บจ.ห้างทองหยงฮุย จำ�กัด
บจ.มหามงคลพร จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3740 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำ�
60 ซอยประชาอุทิศ 19/1 แขวงราษฎร์บูรณะ
10240
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม บจ.ลอนดอน เชฟ กรุ๊ป จำ�กัด
นำ�เข้าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
ทั้งการขายส่วนประกอบ
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
55/93 ซอยวัชรพล 2/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
บจ.โพธิ์มงคล จำ�กัด
กทม. 10220
บจ.เชาซื่อ คอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1511/11 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง
49/165 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
เขตบางแค กทม. 10160
การก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์
บจ.เพชรทองใบ 2004 จำ�กัด
ค้าเครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์ สินค้า
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
อุปโภค บริโภค
97/11 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง
บจ.สโนว์ คอฟฟี่ จำ�กัด
เลขที่ 2 ซีอาร์205 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขต
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.เซ่งเฮงล้ง 3 จำ�กัด
ปทุมวัน กทม. 10330
587,589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
กทม. 10260
100 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
ประกอบกิจการร้านกาแฟ
10210
หจ.ห้างทองจิบเซ่งเฮง เยาวราช
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ นาก เงิน
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.วาซาโย (ประเทศไทย) จำ�กัด
29 ถนนผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.แบล็คเท็ด จำ�กัด
63 อาคารแอทธีนี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
จำ�หน่ายและรับซื้อทองทุกชนิด รับทำ�กรอบพระทุกชนิด
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
19/256 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
อาหาร สารสกัดจากธัญพืช สารสกัดจากสมุนไพร
บจ.ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (22) จำ�กัด
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
215 อาคารข้างแกรนด์ ไชน่า โซน A ถ.เยาวราช
บจ.ทีนิคซ์ ไลฟ์ จำ�กัด
บจ.ยิ่งเฮงโกลด์ จำ�กัด
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
213/4-5 ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
330/5 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 ถนนกำ�แพงเพชร 6 ดินแดง กทม. 10400
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ส่ง ผลไม้อบแห้ง ถั่วแห้ง
ซื้อและจำ�หน่าย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณ นาค เงิน
ต่างๆ เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บจ.แอมเล็ด โซลาร์ ทู จำ�กัด
และอัญมณีอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ พี ห้องเลขที่ พี 01 ซอย
บจ.ฮาริส เจมส์ สโตน จำ�กัด
สุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ห้องJ4122 ชั้น4 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายและให้เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
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บจ.แอมเล็ด โซลาร์ ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ พี ห้องเลขที่ พี 01 ซอย
สุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายและให้เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บจ.ห้างทองพุดเซ่งเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
11 ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายรูปพรรณทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม
ทั้งการขายส่วนประกอบ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.วี ไอ พี ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1134/309 อาคารพรีม่าคอนโด แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
บจ.ห้างทองเกียรตินิยม (ชั้น1) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1930 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่ายรูปพรรณทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม
ทั้งการขายส่วนประกอบ

บจ.คาร์การันตี คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
79/197 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจัดการข้อมูลและให้คำ�ปรึกษา รวมทั้ง
อบรมเกี่ยวกับค่าสินไหม ขอบเขตความคุ้มครองฯ
บจ.เอ็น.ที.เอส.พลาสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
94,95,96 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ผลิตออกแบบ รับจ้างทำ� ซ่อมแซม และบำ�รุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรม

บจ.ห้างทองปิติเจริญ(ราชวัตร) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1412/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
หจ.ห้างทองเฮงเฮง เอกชัย
เขตดุสิต กทม. 10300
บจ.อิ่มบุญ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการค้าขายทองรูปพรรณ และรับจ้างทำ�กรอบ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
88/104 ถนนเอกชัย 36 แขวงบางขุนเทียน
พระ สร้อย แหวน และเครื่องประดับต่างๆ
75/82 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
เขตจอมทอง กทม. 10150
10510
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ
บจ.ห้างทองทวีกิจ จำ�กัด
รับผลิตรายการทางโทรทัศน์และผลิตสปอตโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.คฑาธร คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
766 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
หจ.ห้างทองโจวเซ่งเฮง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม. 10300
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
471/5 ชั้นที่ 1 ซอยพระราม 2 ซอย 69 ถนนพระราม 2 ประกอบกิจการร้านขายทอง
1146/8-9 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ และตกแต่งภายใน
บจ.ห้างทองเยาวราชศรีย่าน จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าทอง
อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
73,75 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บจ.เพอร์เฟค มีเดีย โซลูชั่น จำ�กัด
บจ.รวมของโปรด จำ�กัด
กทม. 10300
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการร้านทอง
6-8 ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 ถนนสาธุประดิษฐ์
450/7 หมู่บ้าน เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค ถนนกาญจนา
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
รับจ้างทำ�โฆษณาโดยผ่านสื่อต่างๆ
ประกอบกิจการค้า ผลิต แปรรูป อาหารทุกชนิด
บจ.คอล มี กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.ไอบิสเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
บจ.สิ่งเฮง2 จำ�กัด
67/8 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง
55/34 หมู่บ้านสกุลธร ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เขตบางเขน กทม. 10220
551 ซอยพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. กิจกรรมศูนย์บริการทางโทรศัพท์
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง เวชสำ�อาง
10220
ขายปลีก เครื่องประดับ (ร้านทอง)
บจ.นอนเซนบาว อีคอมเมิร์ช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
หจ.อูโน่ อินน์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
หจ.อานคาง คอนสทรัคชั่น
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1402
1/15-1/16 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
275 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว 10310
ให้บริการที่พักอาศัย
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ขนส่งน้ำ�ตาล
ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
บจ.สตาร์ทรี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ส.เพชรมณี โกลด์ เทรด จำ�กัด
บจ.แม่ทับทิม โกลด์ จำ�กัด
10/148 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 16 ห้อง 1603เอ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
298 ซอยรามคำ�แหง 24 ถนนรามคำ�แหง
444 อาคารมาบุญครอง ห้อง 2บี ชั้น 2 ถนนพญาไท
เขตวัฒนา กทม. 10110
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการทำ�ธุรกิจ
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เพชร พลอย และอัญมณี ค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น
และการจัดการงาน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
อื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.เหรัมภะชัย จำ�กัด
บจ.ชา ยูน จำ�กัด
บจ.เจฟอร์เต้ (โฮลดิ้งส์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
90 ซอยอินทามระ 55 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 46/7 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
3/106 หมู่บ้านกลางเมืองเออบานเนี่ยนศรีนครินทร์ ซอย 10400
กทม. 10110
ศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน
ประกอบกิจการให้บริการห้องพักอาศัย โรงแรม อพาร์ ประกอบกิจการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
เขตประเวศ กทม. 10250
ทเม้นท์ รีสอร์ท
ประกอบกิจการลดทุนการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น
บจ.เอสแอนด์ โอ ไอพี จำ�กัด
บจ.ห้างทอง เอกเจริญ เยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ห้างทองสวนหลวง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
219/2 อาคารอโศก ทาวเวอร์ ชั้น 2 ยูนิต 209
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
2007/210 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน ดินแดง กทม. 10400
เขตวัฒนา กทม. 10110
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการขายทอง
ประกอบกิจการให้บริการและให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชี
ประกอบกิจการค้าทอง
บจ.ห้างทองแม่สวัสดิ์ห้วยขวาง จำ�กัด
บจ.ออพติมาเสิร์ช จำ�กัด
บจ.ทริเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
2000/21 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
109 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9ซ.62 แขวงดอกไม้
ดินแดง กทม. 10400
กทม. 10110
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
นำ�เข้า ส่งออก ผลิต ติดตั้ง เบาะหนังรถยนต์
ซึ่งมิใช่กิจการจัดหางาน
บจ.ดี-เวลล์ คอนเทนเนอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.โกโกเด้ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.มาร์ โค โปโล โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
138/11 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 10 ถนนนเรศ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98/29 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28แยก3 แขวง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ออฟฟิศ 5 ซอย
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าในกิจการขนส่ง
สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องแต่งกายชายหญิง
ทางน้ำ� บก อากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เขตวัฒนา กทม. 10110
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.กานดู คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 ซอยอโศก
ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�ปัญหาด้านการ
บริหารธุรกิจ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ยูบี ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ 15-01 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
การส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ ใน
ครัวเรือน

บจ.เอ็มอาร์.โมบาย นานา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ โซนไนทบาซาร์ โซน บี ล็อคที่
บี 83-84 ซอยสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

บจ.ดูรา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

บจ.ลี่ เวย อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ห้องเลขที่ 07
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินและตั๋ว
โดยสารพาหนะทุกชนิด

บจ.เมท คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
918 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
กิจการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งในและนอกสถานที่

บจ.โฮฟมันน์ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ห้อง 3366 ชั้น 33 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร บาร์ ไนท์
คลับ อพาร์ตเม้นท์ บ้านพักตากอากาศ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

บจ.เอธิโอไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 7) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการนำ�ผู้ป่วยมารักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย

บจ.เอลเลเวท เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/175 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2202B
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
การดำ�เนินกิจกรรมบันเทิงทุกประเภทที่สร้างสรรค์ศิลปะ
และความบันเทิงเพื่อตอบสนอง ความบันเทิงของลูกค้า

บจ.มายด์ชิฟท์ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการทำ�การตลาดออนไลน์

บจ.ดีดีฟิตเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การดำ�เนินงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย
บจ.เอสเตท เอ็มไพร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
42 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการห้องพักรายเดือน รายวัน ห้องจัดประชุม
สัมมนาต่างๆในลักษณะโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด

บจ.เซเว่นเอทไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ซีไอซี ไดนามิก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
6/1 ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10110
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ประกอบกิจการร้านอาหาร (คาเฟ่)
บจ.อีลีท เซอร์วิสเซส แบงค็อก จำ�กัด
ห้องเลขที่ 30109-30110 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.โอลิวาเรียส เอเชีย จำ�กัด
10/175(2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�การยื่นขอ อนุญาต ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. องค์การอาหารและยา (อย.) ประเภท สมุนไพร เครื่อง 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 170310110
สำ�อาง ยา
1704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
การให้บริการด้านคำ�ปรึกษา ดูแล แนะนำ� และช่วยใน
10110
การออกกำ�ลังกาย รักษาสุขภาพ
บจ.ช็อคโคนัท จำ�กัด
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและส่งออกสินค้าอุปโภค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอเชีย มีเดีย เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
3/29 ห้องเลขที่ D74/4 ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนง บจ.จัส อะ ดริ้งค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้อง 2937 ชั้น 29
ขายส่งน้ำ�ตาลช็อคโกแลตและลูกกวาด
44/3 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
กทม. 10110
บจ.พี.ดี. อินเตอร์คอนติเนนตัล จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์
ประกอบกิจการโฆษณาโดยใช้ โปรแกรมระบบซื้อขาย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แลกเปลี่ยนโฆษณาโทรทัศน์แบบอัตโนมัติ
956/5 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บจ.รอว์ โปรดักชั่นส์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.หรง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการรับทำ�วีซ่าทุกประเภท
10/175 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2200
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
B ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
10/169 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 20 เอ ซอยสุขุมวิท บจ.เรนโบว์(โฮลิสติก) จำ�กัด
กทม. 10110
13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ดำ�เนินการผลิต ตัดต่อ แก้ไข มิวสิกวีดีโอ โฆษณา
กทม. 10110
306 ซอยพานิชอนันต์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
ประกอบธุรกิจด้านการจัดหา การนำ�เข้า การส่งออกและ กทม. 10110
การค้าระหว่างประเทศ
ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย
บจ.ฟุกุดะ เซอิเมน จำ�กัด
เส้นใยจากสินแร่ธรรมชาติเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ฮาราเคน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
883/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.พรีดิกทิฟ สเตรทเอไจล์ จำ�กัด
กทม. 10110
118/11 อาคารยังเพลส ซอยสุขุมวิท 23
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการร้านอาหาร
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
10/175 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2202
การบริหารจัดการสำ�หรับสนามกอล์ฟ
เอ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ บจ.พาริน่า คอฟฟี่ แอนด์ ที จำ�กัด
และสนามไดร์กอล์ฟ ศูนย์กอล์ฟ หรือ สตูดิโอ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ วางแผนงาน ด้านการตลาด
170 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
บจ.ออร์คิด สปา แอนด์ มาสสาจ จำ�กัด
ประชาสัมพันธ์
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเม็ดกาแฟคั่วอบเม็ด
18/13 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บจ.เอสอีเอ ฮันเทอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กาแฟสดบดกาแฟสำ�เร็จรูปชาขี้เหล็กขาวอินเดีย
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการสถานบริการ สปา
159/28 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1702 ชั้น 17 บจ.เฟรนด์ บริสโตร จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.กราวิตี ฟิล์ม จำ�กัด
เขตวัฒนา กทม. 10110
555/22(209) โครงการทากะทาวน์ ซอยสุขุมวิท 39
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
(พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
94 ซอยสุขุมวิท 23(ซอยประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
10110
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.เคฟ แบงคอก จำ�กัด
ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม
ประกอบกิจการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แสดง งานด้านบันเทิง งานด้านสันทนาการทุกรูปแบบ 1 ยูนิตที่ 4 ชั้นจี และยูนิตที่ 5 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 22 บจ.กุนกรูส์ ไนท์คลับ จำ�กัด
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 93 ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาาหารและเครื่องดื่ม
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.โกโนจิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
810/2 ซอยธารารมย์ 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ไอศกรีมและเค้ก มีหรือ
ไม่มีที่นั่งก็ตาม
หจ.จันดานิ - ท็อป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2835/5 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ขายส่ง ขายปลีก เพชรพลอยทุกชนิด
บจ.ฟิเดลิตี้ ไดมอนด์ เวลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 175-178 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตและขาย เพชร พลอย อัญมณีและ
เครื่องประดับ
บจ.อาร์ โนส์ บิสโทร แอนด์ ไวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2090/2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการขายอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
สำ�เร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ น้ำ�ดื่ม น้ำ�ผลไม้ บุหรี่
บจ.ฮุนได เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
80 อาคารเค.เอ.เอ็น.เพลส ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 303 ซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ ชิ้นส่วน
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และสินค้าอื่นๆ
บจ.ไฟว์ทีมพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
620/55 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการอพาร์เม้นต์ ให้เช่ารายเดือน
บจ.ห้างทองแสนดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
504 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
จำ�หน่ายรูปพรรณ เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้งการ
ขายส่วนประกอบ
บจ.แคลิโดเนียน เคเบิ้ลส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
173/18 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 104
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายสายเคเบิ้ล อุปกรณ์เชื่อม
ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ ในงานสายเคเบิ้ล สายไฟ และ
อุปกรณ์
บจ.แอทลาสไออีดี(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
595/9 ชั้น 3 และ ชั้น 5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องเสียงและระบบเครื่อง
เสียงทั้งภายในและภายนอกสถานที่
บจ.อิหร่าน เตซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
215 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้เช่ารถบัส รถตู้ และให้บริการขนส่ง
บจ.ไพรม์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดหา รับซื้อ สินค้าเกษตรอินทรนีย์และ
ธรรมชาติ พืชผัก ผลไม้
บจ.เกียรติมงคล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
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712/7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสีทาบ้าน สีน้ำ�มัน

บจ.คอร์เทค สยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
189/17 ซอยวัชรพล 1/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ผลิต ติดตั้ง
วางท่อ เพื่อกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

บจ.เรียล เนเชอรอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/73 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
บจ.เมอร์ซี นัมเบอร์ 1 จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริม ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
4/53 หมู่ที่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ยา ยา
รักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำ�อางค์
บจ.โกลเด้น รับเบอร์ พิลโล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 2 แขวงแสมดำ�
บจ.อวาลอน แอ็ดไวเซอร์ส์ จำ�กัด
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการโรงงานผลิตหมอนทุกชนิด
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับ
บจ.เพื่อนกัน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ธุรกิจ การบริหารจัดการเศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
110 ซอยปริญสิริ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
บจ.มู้ด เมคเกอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบและติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ไฟฟ้า ประปา แอร์ ทุกชนิด
5 ซอยรามอินทรา 47 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ให้บริการด้านการสื่อสาร ผลิตและให้บริการข้อมูล
บจ.ไตร อกริ กรุ๊ป จำ�กัด
ข่าวสาร ด้านการบันเทิงการสื่อสารมวลชนมีเดียดิจิตอล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
133 ซอยเพชรเกษม 90 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
บจ.ทริป แอดไวซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงงานน้ำ�ตาล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.เหลียงเหว่ย เน็ตติ้ง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
88/155 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้ามาเพื่อจำ�หน่าย ผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้า
ทอลายพิมพ์ เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย
บจ.ห้วยตง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
บจ.วี.ไอ.พี. อินเตอร์การ์ด เซอร์วิส จำ�กัด
กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการออกแบบเว็ปไซต์ พัฒนาโปรแกรม
89 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ
ออกแบบเว็บ โฮลดิ้ง เขียนโปรแกรม
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับ
บุคคล นิติบุคคล อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินต่าง ๆ
บจ.เดอะ ไซเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
440/1 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
หจ.เดลิ วิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่งจักรยาน อะไหล่อุปกรณ์อื่นๆ
30 ซอยอินทราวาส 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักรใช้ผลิตกล่องกระดาษ บรรจุ บจ.ไท เหมย อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ภัณฑ์ประเภทกระดาษทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
388/23 หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรีย ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
บจ.ไทย ซีซั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98/76 หมู่บ้านคาซ่า เลเจ้นด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
บจ.กว่างสี จิ่วกุ้ยเจต้า อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต
10170
เทรด จำ�กัด
นำ�เข้า ขายส่ง ขายปลีก กาวที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
111/37 หมู่บ้าน ไซมิสบอลสซั่ม แอท แฟชั่น ถนน
บจ.ฮุ่ย ไทย เอเซีย จำ�กัด
รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10230
161/229 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคาร
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
การให้คำ�ปรึกษา จัดหา ซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้
เช่าซื้อ ขายฝากและจำ�นองที่ดิน อาคารโรงงาน
บจ.โปรเฟสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไอพีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
48/170 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10230
219/199 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 แขวงตลาด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เสื้อผ้า
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
สำ�เร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอนทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยแสง
อาทิตย์ แผงโซล่าร์เซลล์ จำ�หน่ายให้แก่หน่วยงานของ บจ.แอดอีฟ จำ�กัด
รัฐและเอกชนทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
224/101 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
บจ.เอ เอ็น เอส บียอน พลัส จำ�กัด
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตสื่อและจัดเตรียมช่องทางสำ�หรับ
18/174 ซอยรามอินทรา 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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บจ.เทรเชอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ให้บริการบริหารคลังสินค้าและขนส่งสินค้าสำ�เร็จรูป
บจ.เอ เอ แอนด์ เจ อินเตอร์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
664 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ส่งออกสินค้า ทั้งต่างประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
เสื้อผ้า เครื่องหนัง
บจ.บลู ออลเวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขนมหวาน ไอศครีม เครื่องดื่ม
บจ.ซีทีเอ เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
119/134 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจัด
จำ�หน่ายในประเทศ
บจ.วาลีด แอลทิกานี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
187/30 ซอยเสรีไทย 25 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก และขายปลีก ขายส่ง เพชร พลอย
อัญมณี และจิวเวอรี่ทุกชนิด
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บจ.ดิฟเฟอร์เร้น เรสเตอรอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2071
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านชาบู ขายอาหารทุกชนิด

หจ.ห้างทองแม่มะลิ เยาวราช
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3543 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ เช่น ทอง
ทองคำ�แท่งและทองรูปพรรณ

บจ.วู จิน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
37 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1-7 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
การนำ�เข้า ขายปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
รวมทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส เเละเครื่องดื่ม

บจ.เวิล์ด เทรด แปซิฟิค (ไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านสินค้า
เคริื่องใช้ทางครัวเรือน เสื้อผ้า สิ่งทอ จักรยาน

บจ.มี ทู(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ซื้อมาขายไป นำ�เข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกชนิด ทุเรียนสด ทุเรียนทอด เครื่องนอนจากยางพารา

บจ.แบงค็อก กอล์ฟ วีโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
193/7 อาคารบุญทิมา ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 4203-4204
ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการ ให้บริกาจองสนามกอล์ฟ

บจ.จีวีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แยก 6 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ผลิต จำ�หน่ายทั้งส่งและปลีก เครื่องดื่มทุกชนิด สุรา
ประเภท ขนมและของหวานทุกประเภท ไอศครีม

บจ.ซีนารัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
104 ซอยแบริ่ง 33 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.แบรนด์ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
299/4 หมู่บ้าน บุราสิริอ่อนนุช-บางนา ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการทำ�การตลาดสินค้าทุกประเภท
รับจัดทำ�โฆษณา ทำ�สื่อโฆษณา

บจ.อาลิฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
80 ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
บจ.ชาคามบรี ดาต้า แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ตัวแทนนายหน้า นำ�เข้า ส่งออก อะไหล่รถ อะไหล่
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เครื่องจักร ทุกชนิด
80 อาคารบีเอ็ม บิวดิ้ง ชัน้ ที่ 2 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นผู้บริหาร จัดการ ดูแลประโยนช์ท่า
บจ.ไทยพลาย วีเนียร์ แอนด์ พาเนล อินดัสตรีส์
อากาศยานและสนามบิน
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เบส เนอเชอรัล ฟู้ด จำ�กัด
251/62 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตสะพานสูง กทม. 10240
103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 แขวงสวนหลวง
ประกอบกิจการค้าไม้แปรรูป ผลิตเพื่อส่งออก
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ผลิต นำ�เข้าส่งออก สินค้า
บจ.บลู ไอดีล เรียล เอสเตท คอนซัลแทนซี่ จำ�กัด
ทุกชนิด ทุเรียนอบแห้ง น้ำ�ผึ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1056/46 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บจ.ซีซีบี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10240
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.คานูจา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
34/77 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 นิคส์ มือถือ คอมพิวเตอร์
เป็นตัวแทน นายหน้า นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.คาร์ซีเอ็นซง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เออีเค อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตประเวศ กทม. 10250
5/117 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายเสื้อผ้า รองเท้าและ
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
กระเป๋าเดินทางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าจำ�พวกเสื้อผ้า

บจ.เกรท วอยาจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1948 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ประกอบกิจการให้บริการรับจองโรงแรม ที่พัก ห้องพัก
รีสอร์ท ร้านอาหาร และภัตตาคาร
บจ.ออพโพส กราวิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2626 ซอยเปี่ยมทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการฝึกอบรม และฝึกสอนการออกกำ�ลังกาย
บจ.สยามบำ�รุง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 11 ซอยลาซาล 49 ถนนสุขุมวิท
105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานและการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม
บจ.แฮนด์ทูแฮนด์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
907 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
บจ.ไทย ติ่ง เซียว อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
251 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการภัตตาคาร

บจ.หม่ามิ้ แอนด์ ไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
88/76 ไพรเวท เนอวานา เรสซิเดนท์ ซอยโยธินพัฒนา
11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย เช่าสินค้าเด็กและสตรี

บจ.เบทเทอร์ มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับติดตั้ง

บจ.ยู้ ออนไลน์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/6 ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
จำ�หน่าย ปลีก ส่ง ชุดที่นอน ยางพารา ครีมบำ�รุง
บจ.ซิง เหอ เชิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
177 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการบริการ ซื้อ ขาย เติมเงิน เกมส์ออนไลน์
และเกมส์มือถือ

บจ.เชียนหยวน เวดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
200/133 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บริการให้เช่าชุด แต่งหน้า ทำ�ผม ถ่ายภาพทั้งในและ
นอกสถานที่ บริการจัดงานหมั้น งานแต่ง ตกแต่งสถานที่

บจ.เอเชี่ยน ไบร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
713 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคทุกชนิด เช่น เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บจ.เอ เอส เบส แอสเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
91 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินฯ
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บจ.แฮชดัสทรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/80 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ให้คำ�ปรึกษาทางด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ฯ
บจ.บีเอส อินมายฮาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2539 อาคารอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้นที่ 4 ห้อง
เลขที่ ดี-15 ซอยลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อางค์ อุปกรณ์เครื่องมือ
และเครื่องใช้เสริมความงาม ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.วาเคชั่น เอเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23/113-114 อาคารจี รอยัลซิตี้ อเวนิว ชั้นที่ 2 ซอย
ศูนย์วิจัย-พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทน
จำ�หน่ายสินค้าต่างๆ เครื่องอุปโภค
บจ.สำ�นักงานกฎหมาย ลีกัลลิสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
617 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
กิจกรรมทางกฎหมาย
บจ.ซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
240/6 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ซอย
รัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บจ.วีเอ็กซ์เท็นซีฟว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบธุรกิจ ให้บริการยื่นขอใบอนุญาติทำ�งาน
บจ.มีดี โกลบอล โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29
ห้องเลขที่ 2987 ยู ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999 อาคารเกษร พลาซ่า ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เข้าถือและจองซื้อหุ้นในบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด
เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
บจ.อัลดามา โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการลงทุนและเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นซึ่งมี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึง หรือแตกต่างกับวัตถุประสงค์
บจ.แอล คอนเซ็ปส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหานชนจำ�กัด
บจ.วาโกะ โชจิ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่
29 ห้องเลขที่ 2940 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และบริการอื่นๆ
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บจ.ดารู ซาลาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
38/5 อาคารเดชฟูล เอ็กซ์ปอร์ต ห้องเลขที่ G 005 ชั้น
1 ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า โดยสารทั้งทาง
บก ทางอากาศ ทางน้ำ� ทั้งภายในประเทศ
บจ.ทริปเปอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
77/110 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจกรรมและ
ธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
บจ.อาร์บีจี เฮาส์ออฟแฟชั่น แอนด์ พอนชอพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/5 ซอยอินทามระ 27 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบธุระกิจการขายปลีกและขายส่ง เบอร์ไมบาย

บจ.ออโต้ แอนด์ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98 อาคารสาทรสแควร์ ห้องเลขที่ 3752 ชั้นที่ 37 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.เจเนซิส คลินิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 1 ห้อง G5 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าประเภทคลีนิกผิวหนังและความงาม
บจ.พิกซ์ตา(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
281/19-23 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 604 ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่าย ให้ ใช้ลิขสิทธิ์ เผยแพร่ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
บจ.แวลลู พลัส บางพลี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
344 ซอยมเหสักข์1 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กทม. 10500
ซื้อ ขาย เลกเปลี่ยน โอน เงินตราต่างประเทศ ตลอดจน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศทุกชนิด

บจ.ซิตี้ สวีท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
833 อาคารกรุงทองพลาซ่า 2 ชั้นที่ บี ห้องเลขที่ บี08
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายส่ง-ปลีก อาหารสำ�เร็จรูป บจ.เค แอนด์ เอช เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.อีเอสซี เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
90/40-41 ชั้นที่ 15 อาคารสาธรธานี 1 แขวงสีลม เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางรัก กทม. 10500
128/222 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 20 ห้อง เจ ถนน รับเป็นที่ปรึกษาและการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายขนมปัง ขนมหวาน เค้ก
ไอศครีม อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.คอลเลคท์ เจม โฟร์ ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โกลด์ ทาวเวอร์ ซิทที่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
388 อาคารสีดา ชั้น 3 ห้อง 301 ถนนมเหสักข์ แขวง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
582/39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง ประกอบกิจการค้าขายเพชรพลอย จิวเวลรี่ และอัญมณี
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง บจ.พาวเวอร์ ไอที ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ในวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารใน ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
การออกแบบ การพัฒนา
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 30-01
ยูนิต 3042 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
บจ.สถาปัตย์ อาคาร จำ�กัด
กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า และตัวแทนค้า
37 ถนนสุทธิสารแยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
ต่างในธุรกิจต่างประเทศ
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ บจ.เอคเซลเลนท์ ฟอร์จูน คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ใช้ ในการก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1-7 อาคารซูลิค เฮ้าส์ ห้องเลขที่ 0826 ถนนสีลม แขวง
บจ.เดอะ บันจู จำ�กัด
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
99/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
บจ.แอลไปน์ เจมส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร โดยจำ�หน่ายอาหารและ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอร์ทุกชนิด
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ห้อง J4169 ชั้น
4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.ไท่ ลิขิต โปรดักส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
มณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
99/12-13 ชั้นที่ 5 ซอยจุลดิส แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
บจ.เอโอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ขายปลีก ขายส่ง อาหารแห้ง ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภค
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ ยูนิต 8 อี
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.เอเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย ประกอบ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วน
141/59 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 เอ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้บริการในการสนับสนุนและโฆษณา
บจ.อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
สินค้าของไทย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98 อาคารสาทรสแควร์ ห้องเลขที่ 3752 ชั้นที่ 37 ถนน
บจ.ดีดับเบิ้ลยูพี อิลิแกนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้นที่ 11 ยูนิตเอ ถนน
พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.คอลเลคเตอร์ เจมส์ จำ�กัด
ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ตกแต่งภายใน และ ภายนอก
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สำ�นักงาน อาคาร โรงแรม รวมถึงการออกแบบ
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต
ผลิตภัณฑ์
3054 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

10500
บจ.ลาดหญ้าแก๊สและเคหะภัณฑ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าขายปลีก ส่ง เพชรพลอย และอัญมณี ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ต่างๆ
345 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กทม. 10600
ประกอบกจิการจำ�หน่ายเตาแก๊ส หม้อหุงต้มไฟฟ้า
บจ.เอโธท จำ�กัด
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น วิทยุ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
142/24 ชั้น 5 ห้อง 5/2 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.ไกรสรวารินทร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า-ส่งออก อุปกรณ์ชักโครก
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
514/1 ซอยนพเก้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
บจ.ยอกีโย จำ�กัด
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภท จัดงาน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นิทรรศการ งานเปิดตัว งานแสดงทุกชนิดทุกประเภท
150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่อง บจ.สยามเพลย์เฮ้าส์ จำ�กัด
ดื่มประเภทแอลกอฮอล์และบุหรี่
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1411/204 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
บจ.โมเดิร์น โฮม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการรับผลิตสื่อโฆษณา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
805/19-20 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลอง และดิจิตอลทุกชนิด
สามวา กทม. 10510
ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
บจ.กรีน ลาโบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ห้องเลขที่ 701-702 ซอย
บจ.น้อง เทีย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
778/132 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม กทม. 10900
บริการรับทำ�สื่อโฆษณาทุกประเภท
วา กทม. 10510
พืชผลทางเกษตร ผลไม้ตามฤดุกาล
บจ.มาม่า เคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.นิติธรรม กรุ๊ป จำ�กัด
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 12 ซอยลาดพร้าว 3 แขวง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/40 ซอยคู้บอน 40 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ซื้อมา-ขายไปเคมีภัณฑ์
กทม. 10510
ประกอบกิจการด้านกฎหมาย บัญชี เร่งรัดหนี้สิน หรือ
ติดตามทวงถามให้ชำ�ระหนี้ สืบทรัพย์บังคับคดี
บจ.ไนซีทิ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3/90 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
บจ.เก้า สมบูรณ์ซัพพลาย จำ�กัด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
95/358 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 22 ถนนสุวินทรวงศ์
วัตถุประสงค์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาต่อเติม
ซ่อมแซมงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน
บจ.กีแกนติกซ์ ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บจ.พี. เอ็น. เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ชั้นที่ 20 ห้อง 2027A ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตจตุจักร กทม. 10900
309 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานแสดงรื่นเริงต่างๆ งาน
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารทุก แสดงเปิดตัวสินค้า งานคอนเสิร์ต
สายการบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บจ.แฮปปี้ มายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แมน คราฟท์ อินดัสทรี่ จำ�กัด
61/70 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10900
627/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
กทม. 10520
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.การ์ดีเนีย คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/215 ซอยคุ้มเกล้า 11 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง เวชสำ�อาง
อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและความงามทุกชนิด
บจ.โปรเฟสชั่นแนล ไลฟ์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49/18 หมู่บ้านสุขใจ วิลเลจ 2 ซอย35 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงและไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง
บจ.ยู ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยพาณิชยการธนบุรี 19 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคคลซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

262

เพจเจส

บจ.ไฉไล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1450000 บาท
65 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
อาบ อบ นวด
บจ.บุบผาภักดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
56 ซอยพาสนา 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นต์
บจ.ลาดปลาเค้า สปอร์ตเซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1170000 บาท
6 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้เช่าสนามแบดมินตัน
บจ.เบญจสิริ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1111100 บาท
8/12 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการขนส่งพัสดุต่างๆ และสินค้าทุกชนิดทั่ว
ประเทศ
บจ.เอเชียเอ็มเอ็กซ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1020000 บาท
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้อง 2937 ชั้น 29 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.โปโล ซุปเปอร์ทีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
488/534 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ อาคาร 1 ชั้น 5 ถนน
ดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
ประกอบกิกจกาาร ซื้อขายผ้า เสื้อ และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�
จากเส้นด้ายทุกชนิด
บจ.เนเจอร์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
417-419 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต และจัดจำ�หน่าย ค้า
ปลีก ค้าส่ง ยา อาหาร เครื่องสำ�อาง ทุกประเภท
บจ.เนเวอร์ลูสเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
495 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก น้ำ�ยาเคมี
เคมีภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ และ
ยานยนต์

บจ.พีทีซี โปรซัพพลิเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอฟแอนด์เอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
1244-1246 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขต
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
88/292 ซอยรามอินทรา 65 แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขต ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
บางเขน กทม. 10220
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไใ้ ใน
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย น็อต น็อตสกูร งานชุบ สกูร ที่ประสงค์
เกลียวปล่อย น้อตเกลียวมิล น็อตเกลียวหุน
หจ.808 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต
บจ.ประภาศิริฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
7 ซอยวัดคลองเตยใน 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
91 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 แขวง
กทม. 10110
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จัดจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย พันธุ์ปศุสัตว์ พันธุ์สุกร พันธุ์ไก่ และบริโภค
อาหารสัตว์ ยา และเคมีภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
หจ.ณัฏฐนันท์ ขนส่ง
บจ.ศุภชัยอีควิปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
4/202 ซอยดำ�รงลัทธพิพัฒน์ซอย 4 แขวงคลองเตย
3/64 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนอง
เขตคลองเตย กทม. 10110
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการประกอบกิจการขนส่งและขน
ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถตัก รถ ถ่ายสินค้าและผู้ โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ� ในประเทศ
ยก และรถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่ดัง ต่างประเทศ
กล่าว
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เอเอ็นพีซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ P ห้องเลขที่ P01 ซอย
สุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าอื่นๆ

บจ.เดอะเพ้นท์ 33 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สถานบริการไนท์คลับ

บจ.โกลเบิล รีซอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42 ซอยนภาศัพท์ แยกที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ไอทีทุกชนิด

บจ.คอสมาเนีย อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 อาคารบี.บี. ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1215 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าเพื่อจำ�หน่ายประเภทเครื่อง
สำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด

บจ.นานา มันนี่ เอ็กเช้นจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93/1 ชั้น 1 ห้องหมายเลข E2 ซอยสุขุมวิท 5 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
บจ.สามเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ก่อสร้าง งานสร้างขาย
สายเคเบิลของระบบเครือข่ายโทรศัพท์

บจ.ละเอียด เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
158/4 อาคารอเนกวณิช ห้อง บีดี ซอยสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความสะอาด

ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.จี-แลนด์ เมดิคอล ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/4 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
จำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด รวมถึง
บริการติดตั้งระบบทางการแพทย์
บจ.อธิศรา เฮลท์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/3 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการคลินิกโรคทั่้วไป
บจ.มาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการเพื่อให้คำ�ปรึกษาและบริการด้านธุรกิจ
ต่างๆ (ยกเว้นเรื่องการลงทุน)

บจ.เอ็กซ์คลูซีฟ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/2 ซอยพัฒนเวศม์ 6 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บจ.โปร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำ�กัด
นำ�เข้า ส่งออก เพื่อจำ�หน่าย เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และเครื่องตกแต่งบ้านทุกชนิด
33/34 ซอยสมานฉันท์-บาร์ โบส แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
บจ.สยามโคโคนัทไฟเบอร์ จำ�กัด
บจ.สิบ เก้า เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
ให้บริการรับเหมาแรงงานในกิจการทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/103 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 19/27-28 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตย
บจ.สเตย์ โคลด์ จำ�กัด
กทม. 10110
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการค้า ด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า
604/24 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ขายฝาก จำ�นอง ฯ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.จินเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสี อุปกรณ์ ในการสักและเพ้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พีแอนด์เอ็ม ฟู้ด โปรดักชั่น จำ�กัด
219/22 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เซเว่น สตาร์ มีเดีย จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
41 อาคาร39บูเลอวาร์ด ซอยสุขุมวิท39 ถนนสุขุมวิท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่าย
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
125/27-28 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวง
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และรับจ้างผลิตงานโฆษณา
บจ.เจเอส. แลมป์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.เอส.เอ.บี.คอฟฟี่ (2016) จำ�กัด
เผยแพร่ ออกแบบ สื่อโฆษณา ประกอบกิจการบริการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เพื่อบริหาร สำ�นักงานแบบเบ็ดเสร็จ การวางแผนการ
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901/1 ซอย
6/65 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต เงิน
สุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า สินค้าพืชไร่พืชผลทางเกษตรกรรม
บจ.โคเรียน อิเลคทรอนิคส์ พาวเวอร์ ซอร์ส อินเตอร์
ประกอบกิจการ ขายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด
เนชั่นแนล จำ�กัด
ส่งออก และนำ�เข้า ไปยังต่างประเทศและในประเทศ
บจ.คอมมู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
บจ.พริมโรส กรุ๊ป จำ�กัด
808/10 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วัฒนา กทม. 10110
กทม. 10110
68/2 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขต ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทำ�รายการสื่อโทรทัศน์ การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
วัฒนา กทม. 10110
วีดีทัศน์ มัลติมีเดียทุกประเภท
ประเภทไว้ ในที่อื่น
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
บจ.รีฟู อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.สุทธิพร เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บจ.ซูกาวาร่า บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/1 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต 17/48 ซอยเคหะคลองเตย 3 ถนนอาจณรงค์ แขวง
2/17-2/19 ชั้น GF ห้องเลขที่ 3-4 ซอยสุขุมวิท 24
คลองเตย กทม. 10110
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการแต่งผม เสริมสวย
บรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และบรรทุกขนส่งสิ่งของ
ประกอบกิจการเสริมสวยความงามทั้งสุภาพสตรี และ
ต่างๆทั่วประเทศ
สุภาพบุรุษ นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้าและกิจการอื่นๆ
บจ.เอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ ไพรเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ชัยสิทธิ 2017 จำ�กัด
บจ.แชมป์คลีน แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองเตย กทม. 10110
11 ซอยพัฒน์เวศม์ 4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง 100/608 ซอยเคหะคลองเตย 4 ถนนอาจณรงค์ แขวง
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและบ้านและ เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
การจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ
ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความสะอาดอพาร์ท
เม้นท คอนโดมิเนียม หมู้บ้านจัดสรร สถานที่ต่างๆ
บจ.เพอริเนทัล แคร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.เอ.เอส. พัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เบบี้ แอน โค จำ�กัด
5/5 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
17 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
คลองเตย กทม. 10110
6 ซอยฟาร์มวัฒนา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทุกชนิด
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน อาคาร โรงเรียน
กทม. 10110
อสังหาริมทรัพย์ และ เครื่องมือ เครื่องจักรทุกชนิด
ผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำ�หรับเด็ก
บจ.ภูเก็ตทาวน์ ฟู๊ดแอนด์เรสโตรองต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อิเล็คทริค ซิสเต็ม โซลูชั่น จำ�กัด
บจ.สเปคตรัม เพาเวอร์ จำ�กัด
126/2 ซอยทองหล่อ 4 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
390/16 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ จี ถนนสุขุมวิท แขวง
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
คลองเตย กทม. 10110
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สพูน เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บจ.ซีที เวิลด์ จำ�กัด
กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่า
ตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและบริหารงานด้านธุรกิจ
และให้คำ�แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
บจ.ซี.วาย บิ้วดิ้ง ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/122 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
บจ.แบลคพิงค์ จำ�กัด
สามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ตกแต่งภายนอกและ
ภายใน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการสปา และคลีนิคเวชกรรม
บจ.สมบารมี เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เซเลบอีสาน จำ�กัด
677 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ กทม. 10120
การจัดสรรและพัฒนาที่ดิน
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ออล ซี เวลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ชาแบลม คอสเมติกส์ จำ�กัด
12/314 ซอยพระรามที่ 3 ซ 28/1 ถนนพระราม 3
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/1 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
กทม. 10110
นำ�เข้าผลิต และจัดจำ�หน่ายอาหารเสริม
บจ.ไข่ แอดวานซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.19 เมษา วอลล์ แอนด์ เซอร์วิส ( 2016 )
548/25-27 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45/51 ซอยประชาร่วมใจ 19 แขวงทรายกองดินใต้ เขต บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
นำ�เข้า ซื้อ ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งห้องเย็นด้วยแผ่นฉนวน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งอะไหล่
สำ�เร็จรูป ติดตั้งผนัง ฝ้า เพดาน ติดตั้งห้อง
บจ.ดับบลิวแอนด์วี คอนแมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไทย-ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำ�กัด
889/219 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องโลหะอุปกรณ์,
ยานนาวา กทม. 10120
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการวางท่อและการทำ�ความร้อน
ประกอบกิจการผลิตและค้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้า เพื่อการขาย
บจ.9 คาร์ตัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แหลมศอก ซีฟู้ด จำ�กัด
367 ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์) ถนนสาทร แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
42 ซอยเจริญราษฎร์ 5 แยก 4 แขวงบางโคล่ เขต
การขายส่งบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
บางคอแหลม กทม. 10120
ผลิตและจำ�หน่ายอาหารทะเลสด แช่แข็ง และปรุงเสร็จ
บจ.ดาต้า ฮันเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซี โอ ดี จำ�กัด
99/297 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10120
54 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
จำ�หน่ายและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับด้านบริหารงานในด้านต่างๆ (ยกเว้นด้านการ
บจ.โอ ฟู้ดส์แอนด์เฮลท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ลงทุน)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
425/146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.รักเก้า พอเพียง จำ�กัด
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/2 ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าประเภท พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขายของเก่า
บจ.ไอเดีย เฮ้าส์ 27 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
375/203 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.ทรัพย์ โกศล เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง
ยานนาวา กทม. 10120
อีควิปเม้นท์ จำ�กัด
เป็นที่ปรึกษางานวิจัย และพัฒนาแบรนด์สินค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1479/182 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
บจ.สไมล์ทาเล้นท์ จำ�กัด
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือดับเพลิงทุกประเภท รวมทั้ง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/258 ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวาตะวันออก เขต
อะไหล่ของสินค้าประกอบธุรกิจบริการรับฝึก
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า จำ�หน่ายสินค้า
บจ.ทีดีซี ดิจิตอล จำ�กัด
อุปโภคและบริโภคทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
889/111 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
บจ.โอพี ครีเอเตอร์ จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบการเพื่อประสานงานในการจัดการแข่งขันเกมส์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
160/368 ชั้น 7 อาคารบี คอนโดฟิวส์ จันทน์-สาทร
ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120
กิจกรรมสร้างสรรศิลปะ
ให้บริการจัดการด้านพลังงาน ออกแบบ สร้าง บริหาร
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บจ.ชมมาศ โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
127,129 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการค้า ทอง เงิน นาก เพชร และอัญมณี
บจ.ไดนามิก สปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการบริหารและจัดการสโมสรฟุตบอล
บจ.นคราชัย พัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/1 ซอยอรรถการประสิทธิ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการโรงแรม สถานที่ออกกำ�ลังกาย สปา และ
ห้างสรรพสินค้า
บจ.นาชู (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/189 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
เป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้า
เวชภัณฑ์ สินค้า อุปโภค บริโภค ตามที่กฎหมายอนุญาต
บจ.ลีฟยัง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/12 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริม
บจ.ทรัพย์เชียงใหม่ แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
664/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน
ที่ดิน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ อาคารชุด
บจ.โปรอาร์ต ดีไซน์ แอนด์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
564 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 10120
จำ�หน่ายหนังสือ นิตยสาร ตำ�ราเรียน สิ่งพิมพ์
บจ.ไวซ์ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
608/9 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับออกแบบโปรแกรม ติดตั้ง และวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงติดตั้งระบบเครือข่าย
ระบบซอฟต์แวร์
บจ.โตโกวากะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/279 อาคารลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3
ซอยพระรามที่ 3 ซอย 28/1 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร
บจ.ไอดี สเตชั่นเนอร์รี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
425/216 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจกาารรับออกแบบ ผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท
หนังสือ ปฎทิน แผ่นพับ โปรเตอร์
บจ.ดีดาต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
629/652 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
บจ.มั่งมี ทวีมงคล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1338/6 ศุภาลัย พรีมา ริวา ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย จิวเวลรี่และ
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บจ.เอสเคเค โคลด์ สโตเรจ แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 ซอยจันทน์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่
แข็งหรือแช่แย็ง
บจ.เอนริช มอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
450/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกรถยนต์ รถจักรยนต์
รวมถึงการจำ�หน่ายรถในประเทศ
บจ.ดับบลิวเอ็น โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า อาหารและเครื่องดื่ม
หจ.โอเค ดี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/74 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2 แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
หจ.มิสรา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 แยก 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่าย ส่ง ปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไอรา เอ็นเทอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/107 ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.ธนาสิริ พรีเมี่ยม แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยสุขสวัสดิ์ 52 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
บจ.พี เอ ดับบลิว กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
525/89 หมู่บ้านทาวน์ พลัส ประชาอุทิศ ถนน
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหา เพาะเลี้ยง เพื่อ
จำ�หน่าย(นำ�เข้า-ส่งออก) สัตว์ที่ใช้ ในการทดลองทุกชนิด
บจ.สินชัย มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
553/201 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.ไทยนา ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/37 ซอยประชาอุทิศ 84/3 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่ายเกี่ยวกับ
มอเตอร์ รถยนต์ และเครื่องยนต์

บจ.ไทยโมลด์ดิ้งพลาสโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/3 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
รับผลิตปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.ไดมอนด์ ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107 ซอยประชาอุทิศ 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ให้เช่า ออกแบบ ตกแต่ง
ติดตั้ง ก่อสร้าง ร้านแสดงสินค้าและพิพิธภัณฑ์
หจ.ภูทิศทวีทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร และอัญมณี
บจ.สหปัญญา เบสท์ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
617/5 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
จำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
มือสื่อสาร ก่อสร้าง เครื่องมือช่าง อิเล็กทรอนิกส์
บจ.ไผทภักดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
271 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ให้เช่า ซื้อ ขาย จัดสรรอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน เพื่อขาย

หจ.ดูเบย์ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 แยก 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายส่ง ปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกชนิด

บจ.ทัมบ์ อัพ พลัส โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/190 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
ให้คำ�ปรึกษา-ออกแบบหลักสูตรการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านบริการ-การขาย พัฒนาทักษะการทำ�งาน

หจ.วินีต (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 แยก 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายส่ง ปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่ง
ห่ม ทุกชนิด

บจ.ที.พี.เค. คอนสตรัคชั่น โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก นำ�เข้า ส่งออก ตู้เชื่อม
แผ่นตัด เครื่องจักร ลวดเชื่อม

บจ.กรีนเนอรี่ เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/93 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการ ผลิตและจัดจำ�หน่ายยา อาหารเสริม
สมุนไพร และเวชสำ�อาง

หจ.โกลบอลบิสสิเนส แลนด์ โอเปอร์เรเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า(ตัวแทน)รับจองและ
จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร

บจ.โนวา รีเสิร์ช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/306 อาคารคอนโดโอวี่ริเวอร์ ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อม บำ�รุงรักษา
โปรแกรม ซอฟต์วแร์ สำ�หรับงานระบบคอมพิวเตอร์

บจ.ช. โชติการพิมพ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
981/103 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�กล่องเครื่องสำ�อาง กล่องอาหาร
เสริม กล่องแพ็คเกจจิ้งต่าง ๆ

หจ.จิกะ โอห์ม อิเล็คทรอนิคส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
877/18 หมู่ที่ 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ซื้อจัดหา จัดจำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต
ออกแบบ ซ่อมแซมติดตั้งบำ�รุงรักษาที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

บจ.กอป กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/59 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

บจ.ดิ เอาท์สเปส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/81 ซอยครุใน 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างงานเกี่ยวกับสื่อ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตทุกชนิด

บจ.บานานา ซอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
130/14 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ผลิต และจำ�หน่ายสินค้า แปรรูปจากกล้วย ผลไม้อื่นๆ

บจ.ฉัตรนคร ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/79 หมู่ที่ 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
การรับเหมาก่อสร้างอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�ตกแต่ง ต่อเติมอาคาร

บจ.ไซด์บาวน์ แอนด์ อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

บจ.เอ็นเอฟ อินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องปรุงรส ได้แก่ ซอส
ซีอิ๊ว น้ำ�มันหอย และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

บจ.ไทฟอนเอ็นจิเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/123 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการตัวแทน จำ�หน่าย ซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์
ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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บจ.ทรีโอ้ กรุ๊ปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษีและการวางระบบบัญชี

บจ.บีวีจี กรีนไลท์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466/11 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับขนส่งคนโดยสาร ทั้งทางน้ำ� ทางบก

บจ.ไอโคสท์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
484 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก ซึ่ง
สินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด
บจ.ไอแปดสิบเจ็ด สตูดิโอดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187 ซอยบางบอน 5 ซอย 18 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ออกแบบ งานสถาปัตย์ภายนอก ภายใน รับเหมา
ก่อสร้าง
บจ.เติมทรัพย์คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1 ถนนพระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิตและจัดจำ�หน่ายนำ�เข้าส่งออกสินค้าสุขภาพ
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บจ.ไฟเนสท์ เทสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/1509 หมู่ที่ 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการร้านอาหาร

บจ.ซีซี แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
625/266 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
การซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ของตนที่ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย

บจ.เคเค แกรนดิออส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
702/90 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การขายส่งเสื้อผ้า

บจ.ที เค ริช อินเตอร์ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/4 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย เคมีภัณฑ์
และเครื่องสำ�อางทุกชนิด

บจ.เดอะ มี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/57 หมู่ที่ 2 ซอยจอมทอง 3 (ภาณุมาภรณ์) แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
จำ�หน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม

บจ.อภิญญา พริ้นติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/120 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ผลิตกล่องกระดาษ และสิ่งพิมพ์

บจ.ณฎา วีเคเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตอาหาร และอาหารเสริม

หจ.โชคพัฒนทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1095/8 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ขนส่งสินค้า เครื่องใช้สำ�นักงาน เฟอร์นิเจอร์

บจ.โดสเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 36 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

หจ.ทีจี ออโต้คาร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
855/14 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุง เครื่องยนต์
และรถยนต์ทุกประเภท

บจ.อินดี้คริสตัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/12 หมู่ที่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตาม
วัตถุประสงค์ ให้แก่นิติบุคคล

บจ.ทิพย์สินธุ์สมบูรณ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/190 ซอยเอกชัย 66 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการด้านรับจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จัดประชุม จัดนิทรรศการ จัดประกวดจัดงานเลี้ยงจัด
บจ.ที.แคนดู โปรดักส์ จำ�กัด
แสดง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/406 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
บจ.ออโต้เฮ้าส์ ไทร์ จำ�กัด
10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายสินค้าพรีเมี่ยม ของ
117,119 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
ชำ�ร่วย และของแถม
กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อขายล้อแม๊กซ์ และยางรถยนต์ รวมถึง บจ.ธริศรา ซัพพลาย จำ�กัด
อุปกรณ์ที่ใช้ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 15 แขวงบางมด เขต
บจ.ท็อปวัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
จอมทอง กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ขายสินค้าประเภทโอริง ออลซีล
103/1 ซอยสะแกงาม 28 แยก 1 แขวงแสมดำ� เขต
ไฮดรอลิคซีล แม๊คคานิคิลซีล
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการพัฒนาและลงทุนในที่ดินและ
บจ.คว้อนท์ เอ็กซ์ จำ�กัด
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/77 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบาง
บจ.ไหซัน รีซอสเซส จำ�กัด
บอน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บเพจและ
10 ซอยเอกชัย 94 แยก 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน เครื่อข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
กทม. 10150
ผลิตและจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริม
บจ.ทุ่มทุน เทคโนโลยี จำ�กัด
อาหาร เครื่องสำ�อาง นำ�เข้า ส่งออกทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
926 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขต
บจ.เอ็ม.เอ็น.เน่ เอ็นเตอร์ ริช จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
11/1 ซอยเทียนทะล 20 แยก 9-3 ถนนบางขุนเทียน- อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
จำ�หน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าส่งส่อง
บจ.อาร์ แอนด์ ยู เบสท์ เทรด ซัพพลาย จำ�กัด
สว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
829 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ มือถือ
466/34 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บจ.พาซโซ เทค จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า จำ�หน่ายไส้เทียมเพื่อผลิต ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ 46/67 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
บจ.ฮอฟฟ์แมน จำ�กัด
ค้า นำ�เข้า ส่งออก วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ระบบกรองน้ำ� และบำ�บัดน้ำ�
55/402 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กทม. 10150
บจ.ทรัพย์รุ่งเรืองชัย เม็ททอล จำ�กัด
ให้บริการด้านโฆษณา ในการเป็นตัวแทนดำ�เนินการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สร้างสรรค์งานโฆษณาและวางแผนการใช้สื่อต่างๆ
44/459 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.ไทม์ วาเคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีกวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/99 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6 ถนนบางขุนเทียนบจ.เอฟฟี่เพาเวอร์ จำ�กัด
ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้าส่งออกสินค้าทุกชนิดตามที่กำ�หนด
31 ซอยเอกมัย 94 แยก 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
นำ�เข้า เป็นตัวแทนจำ�น่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภทและให้คำ�ปรึกษาวางระบบไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุง
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บจ.เดชอนันต์ค้าส่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1011/1 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการพาณิชย์อิเลคทรอนิค สำ�หรับธุรกิจ
บจ.เสาสร้างสรรค์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/108 ซอยม.ชัยพฤกษ์ ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ น้ำ�ยากันซึม แผ่นคาร์บอนด์
ไฟเบอร์ อีพ็อกซี่ อุปกรณ์ไฟฟา ประปา
บจ.ที เอช เค วีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/19 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการผลิตและบรรจุน้ำ�พริกสำ�เร็จรูป เครื่อง
ปรุงรสสำ�เร็จรูป สำ�หรับอาหารประเภทต่างๆ
บจ.ริชมาย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46 ซอยเพชรเกษม 39/5 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจำ�หน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนด
บจ.ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1730/366 หมู่บ้านพฤกษา 61 ซอยเพชรเกษม 63 ถนน
เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.นาเม็กซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
144/78 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดงานสังสรรค์ งานประชุมสัมนา หรือ
กิจกรรมพิเศษต่างๆตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
บจ.ดี. กีรติเก้าทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/183 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ขายส่งอาหารเสริมผลิตภัณฑ์
บจ.เอิร์ธ ทีช (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1348/53 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร
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บจ.วินน์ แอนด์ วีด้า ไทยเฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
952 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้ายา เครื่องสำ�อาง สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด

บจ.ปฏิวัติ(2559)ปิโตรเลียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279/66 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ขนส่ง น้ำ�มันเชื้อเพลิง และ
ก๊าซธรรมชาติ

บจ.ที.พี.เอส. โอเปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
469/71 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
หลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย ติดตั้งหลอดไฟ
อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

บจ.โรโบคลาวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยเพชรเกษม 19 แยก 4 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง
อื่น ๆ

บจ.ทิพย์อมร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
868 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษา
คนไข้และผูัป่วยเจ็บ
บจ.ตันติสุขเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยอัสสัมชัญ 13 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการติดตั้งสัญญาณและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยทางจราจร
บจ.มิสเตอร์ 6565 ชิปปิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
450/63 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
จำ�หน่านเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม
บจ.นงนุช กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต และประกอบจักรยานประเภทต่างๆ
บจ.สินในน้ำ� จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
435 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า แร่ แยกแร่ บดแร่ แปรสภาพแร่
วิเคราะห์และสำ�รวจแร่ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.ทอมแอนด์เฟรนด์เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/610 ซอยเพชรเกษม 98 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบซอฟแวร์
บจ.ฮอป คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142/205 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
บจ.อันซัน สตีล แอนด์ แมชินเนอรี่ (เอชเค) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 2 ถนนเพชรเกษม แขวง
ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดอื่นและบริษัทมหาชนจำ�กัดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
บจ.ที.บี.เอส. สปอร์ตติ้งกู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/3 ถนนราชมนตรี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย ค้าปลีก ค้าส่ง
อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิดทุกประเภท
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บจ.โฮมเซ็นเตอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/5 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ทรัพย์พูนฟ้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยเพชรเกษม 52 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พืชสวน น้ำ�ดื่ม

บจ.ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สุมาลีแลนด์ จำ�กัด
39/259 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
9/251 หมู่บ้านหนองแขม ถนนคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
ประกอบการซื้อ ขายที่ดิน
บจ.ทีจี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.เทคนิโอเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
855/14 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค
15 ซอยเพชรเกษม 92 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค กทม. 10160
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุง เครื่องยนต์
ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง และวางระบบ และรถยนต์ทุกประเภท
เครือข่ายองค์กร ทดสอบ และพัฒนาโปรแกรมทางด้าน
เทคโนโลยี
บจ.เกลือเซเว่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดับบลิว อี ดี ไอที โซลูชั่น จำ�กัด
235/175 หมู่บ้านธนทองซิตี้ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
72 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขต ขายปลีก ขายส่ง เกลือบริสุทธิ์
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย วางระบบ ให้คำ�ปรึกษา ดูแล บจ.เจซี มิราเคิล จำ�กัด
แก้ไขปัญหา พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คอมพิว
9 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
บจ.เอสที9299 กรุ๊ป จำ�กัด
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/170 ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขต บจ.เจริญทรัพย์ โปรดักส์กรุ๊ป จำ�กัด
บางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 59/91 ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขต
ทุกชนิด
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต สินค้าประเภทกระเป๋า
บจ.ที เอส อี แอสเซท จำ�กัด
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค บจ.กรคเนศ จำ�กัด
เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อขายทั่วไป เป็นนายหน้าซื้อขายหรือ
1060 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
เช่า
10160
ประกอบกิจการตกแต่งภายใน และออกแบบผลิตภัณฑ์
บจ.เอ็ม.ซี.ฟอร์ ซี.เอ็ม. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.8888 วิศวกรรม จำ�กัด
161 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
161 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ควบคุมงาน
กทม. 10160
ก่อสร้างและบริการงานก่อสร้าง อาคารโรงงาน
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ควบคุมงาน
ก่อสร้างและบริการงานก่อสร้าง อาคารโรงงาน
บจ.เอ็นพีอาร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.เอ.อี.เอ็ม.เอ็กซิบิชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์
301 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
532 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
ประกอบกจิากรค้า นำ�เข้า ส่งออก ตู้ดูดควัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการในการบริหารจัดการ การแสดง
บจ.789 เพรสทีจ จำ�กัด
สินค้าเพื่อกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดงานอีเว้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
374 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
บจ.เทสท์ฟูล จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น
138 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 10 แขวงบางระมาด
อพาร์เม้นท์ โรงแรมห้องเช่า อาคารสำ�นักงาน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เอ็ม เอส พี โกลบอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ภูมิ โดราโต้ จำ�กัด
66/333 ซอยบางแวก 79 แขวงคลองขวาง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ภาษีเจริญ กทม. 10160
592/9 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขต
นำ�เข้า ส่งออก เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายทั้งปลีกและส่ง น้ำ�
ผึ้งธรรมชาติ
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บจ.อนันท์ธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/61 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 25 แขวงศาลาธร
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า อีเล็ค
ทรอนิกส์ทุกชนิด
บจ.ซัม วอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43/4 ซอยชัยพฤกษ์ 10 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
นายหน้าตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
บจ.ฟ้าห่มดิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
202 ซอยสวนพัก 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย นม นม
เม็ด นมผง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมทุกชนิด
บจ.มินดา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ซอยราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการรับจัดทำ�สื่อโฆษณา สื่อบันเทิง
และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท สร้างภาพยนต์ ละครทีวี
บจ.ฟังกี้บิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/16 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเทียนจำ�ลอง ป้ายไฟ ที่ตั้งเทียน
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.รุ่งวรกุล โปรดักส์ พรีเมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/9 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.กริตธาดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการเสริมความงามครบวงจร
บจ.เค.บี.ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ และรับประมูล
ยานพาหนะทุกชนิด
บจ.ดิน น้ำ� ไฟ ลม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยบางเชือกหนัง 6 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
บจ.เอสพีที ไบโอ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยบรมราชชนนี 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
นำ�เข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
บจ.อินโฟ แพนนี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 หมู่ที่ 12 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ทูเอทีพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/74 หมู่ที่ 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการเป็นผู้ ให้บริการทางด้านบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บจ.พัชรีชา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยแก้วเงินทอง 33 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภทกับส่วน
ราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
บจ.วีแกรนด์ ดีเวลล็อปเม้นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
143 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
จัดสรรที่ดินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.อะฮ่า เฮ้าส์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 49 แขวงฉิมพลี เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
การจัดพิมพ์จำ�หน่าย หรือ เผยแพร่งานอื่นๆ
บจ.เวลท์ เอ็กซ์คลูซีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/127 ซอยบรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บจ.วี ไดมอนด สตีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62/1 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายอุปกรณ์เคหะภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
บจ.ฮอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/6 ถนนมหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บจ.ณาณาภัทร แอซโซสิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
488 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจ
สอบบัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.มาร์ติน เอ็กซ์เชนจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
บจ.89 โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ตรอกวัดราชนัดดา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา ให้เช่า สถานที่พัก ห้อง
พัก อาคารพาณิชย์ ที่ดิน
บจ.คลาสสิกแอนด์สปอร์ตคาร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
211/23 ซอยดำ�เนินกลางเหนือ แขวงบวรนิเวศ เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบธุรกิจนำ�เข้ารถยนต์ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์
ตกแต่งเกี่ยวกับรถยนต์ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
หจ.นิว 22
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/212 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 36(ม.ระเบียงทอง)
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายส่งออก วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ช่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำ�ความเย็นทุกชนิด
หจ.โปรเซล ซิสเทม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/142 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการการค้าเครื่องมือการจัดการด้านการขาย
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หจ.แอท เฮ้าส์ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/425 ซอยโกสุมรวมใจ 43 ถนนโกสุมรวมใจ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และเภสัชกรรมทุกชนิด
หจ.เงินทองทวี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91 ซอยประชาอุทิศ 5 (พลอยไพลิน-เสริมปรีดี) แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
บจ.ต้อม คาซาวา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/71 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 (มีสุข) แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต รับจ้าง จำ�หน่าย กัมมันต์จากเหง้า
มันสำ�ปะหลัง
บจ.จาเม่ คอสแพ็ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187/55 ซอยสรงประภา 24 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ นำ�เข้าเครื่องสำ�อาง, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว,
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม, ผลิตภัณฑ์
บจ.ณ.นคร ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
96/330-331 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กทม. 10210
ขายอะไหล่รถแทรคเตอร์
บจ.อินเทลอะโกร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/48 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 14 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการติดตั้งระบบควบคุมและดูแลการเกษตร
บจ.ทรี อินสตอลเลชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/171 หมู่บ้านเดอะคอนเนค ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการ ตกแต่ง ติดตั้ง ภายใน เช่น วอลเปเปอร์
กระเบื้องยาง ผ้าม่าน
บจ.ฟอสเตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92/182 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการค้าที่ดิน
บจ.วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/37 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15-6 แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายตั๋ว เครื่องบิน จองที่พักโรงแรม
รับแปลเอกสาร รับทำ�วีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก
บจ.ซี ยา เวิลด์ เทรด เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/24 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 8/1 ซอยวัดเวฬุวนาราม 15
ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก สินค้า
บจ.ไฮ แองเกิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา
บจ.รักษาความปลอดภัย เจ.ไนน์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/61 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.บีเอส บางไทร โซลาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

บจ.เอ็นบีเค คาร์ วอชชิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/104 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 7 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10210
ทำ�ความสะอาดและดูแลรถ ทุกชนิด ครบวงจร

บจ.อามิทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/101 ซอยสขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.ไทย อาร์เอเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279/66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า ในการซื้อ ขาย
เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ดีว่า คอสเมติกแอนด์สกินแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
209/68 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-12 (ร่วม
กิจ) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
เป็นที่ปรึกษาด้านความงาม

บจ.วินเนอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/731 สรงประภา 14 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
รับจ้างผลิต และประกอบชิ้นงานเครื่องจักรและไฟฟ้า

บจ.เซ็นทรัล มีเดีย ดีสทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/36 หมู่ที่ 4 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 44 แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท และการ
บริหารจัดการสื่อโฆษณาให้กับโครงการต่างๆ

บจ.ทรี ลีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา

บจ.แอดวานซ์ เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนีย
ริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179/58 ซอยพหลโยธิน 75 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
การติดตั้งไฟฟ้า
บจ.เค.ซี.บี ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
226/179 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์สำ�นักงาน เครื่องจักร
บจ.ทัช ออฟ อาร์ทิซาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/64 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแบเกอรี ขนมปัง แยม ไส้กรอก
ชีสฯ
บจ.สมศักดิ์ศรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา
บจ.ดับเบิ้ล เอส ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/50 หมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวง
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการขายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
บจ.ตื่น ดีไซน์ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/25 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบธุรกิจบริการ ออกแบบอาคารพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์ทุกชนิด
บจ.เฟิร์ส มูฟเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา

บจ.อีเธอร์ เอนเนอร์ยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/82 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และ
ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
บจ.เอสอาร์ เอ็กซ์ซี๊ด อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.ลิเคอร์ แพลนเน็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
570/185 ซอยสรงประภา 5 ถนนสรงประภา แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสุรา

บจ.เลโก้ คลาวด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/416 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10210
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
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บจ.สยาม เนเชอรัล ออยล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/80 ซอยช่างอากาศอุทิศ 13 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค
เครื่องสำ�อาง เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม กาแฟ อาหารเสริม
บจ.เอเซีย ท๊อป สปีด เลเบอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/131 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง วิภาวดี ซอย
วิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กทม. 10210
รับทำ�วีซ่า ต่อหนังสือเดินทาง พิสูจน์สัญชาติแรงงาน

บจ.ท็อป แองเกิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา

หจ.ปลายกนก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33 ซอยพหลโยธิน 50 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการประมูลรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ
ตกแต่งภายใน ภายนอกอาคาร

บจ.ลองลาสติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/249 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายชา

บจ.มานา 56 อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/11 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการ นำ�เข้า-ส่งออก ข้าว ข้าวโพด มันสำ�ประ
หลัง ชา กาแฟ พืชไร่ สมุนไพร อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/262 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ให้บริการออกแบบก่อสร้างงานด้านโครงสร้าง ระบบ
งานไฟฟ้า ระบบประปาและเครื่องปรับอากาศ ให้บริการ
ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่

บจ.เครื่องถ่ายเอกสาร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วิสดอม แคปปิตอล จำ�กัด
83/147 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการเป็นสถานศึกษาเอกชน สถานฝึกหรือ
กทม. 10210
อบรมวิชาชีพเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร
ซื้อ ขาย เช่า ที่ดิน จัดสรรที่ดิน
บจ.ซิปเดอะเบสท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/7 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการข้อมูล ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
เช่า ให้เช่า ใช้ ให้ ใช้ กับบุคคลและนิติบุคคล

บจ.เอ.เค.ที.ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-6 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ออกแบบตกแต่งต่อเติมภายนอกภายในอาคารสำ�นักงาน

บจ.ไทย ไพโอเนียร์ อินดัสตรี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/57 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ทองสมพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/39 หมู่บ้าน พฤกษาไลท์ ดอนเมือง ซอยเทิดราชัน
45 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บจ.องค์อินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/32 ซอยลาดปลาเค้า 87 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ
บจ.กล้า มะเล็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104/384 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป สินค้าประเภทอาหารสำ�เร็จรูปและไอศครีม
บจ.เอ็น.พี. ลิงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
รับเหมาติดตั้ง และ เดินสายไฟเบอร์ออพติค
บจ.ไอ.ซี.48 คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/315 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานโยธา
ทุกประเภท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.รักษาความปลอดภัย ทีทีเอส การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/60 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-2-2 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการงานด้านรักษาความปลอดภัย
บจ.บีทูจี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/25 ซอยลาดปลาเค้า 89/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
การก่อสร้าง
บจ.เจ้าคุณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/116 ซอยสายไหม 43 (ทัศนารมย์) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งทางบก น้ำ� อากาศ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ประเภทสุขภาพความงาม เครื่องสำ�อางค์ อาหารและ
เครื่องดื่ม
บจ.แกรนด์ มาเก็ตติ้ง 168 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/36 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ ซอยรามอินทรา 23
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อางค์ และโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำ�
อางค์ ทุกชนิด
บจ.มิสเจ คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/149 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 64 ถนนสายไหม แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน และเครื่องสำ�อางทุกชนิด

เพจเจส

สภาพสีรถยนต์ ซักเบาะ ซักพรม ล้างท้องเครื่องรถยนต์
บจ.เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยรามอินทรา 57 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท อาหารญี่ปุ่น และอื่นๆ
บจ.เอ็นเอ็นพี คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/11 ซอยสายไหม 56/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ขายปลีกเครื่องโลหะ

บจ.ไทประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อินเตอร์ทรานสปอร์ต(ประเทศไทย) จำ�กัด
3/52 ซอยสายไหม 44 (ทัพฟ้า2) แขวงสายไหม เขต
บจ.สยามนิปปอนคังโกะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/934 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 แขวงสายไหม รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า อาคาร
78 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
เขตสายไหม กทม. 10220
โรงงาน ที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งคนโดยสารและขนถ่าย
จำ�หน่ายตั๋วเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถ สินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งในและนอก
บจ.ซันไชน์ เวิลด์ จำ�กัด
ทัวร์หรือตั๋วโดยสารอื่นๆ
ประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139/94 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
บจ.เฮลท์ที่ ช้อยซ์ เอเชีย จำ�กัด
บจ.พาวเวอร์ ครีเอทีน จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก ประเภทอาหาร อาหารเสริม และเครื่อง
222/157 หมู่ที่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
139/94 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต ดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิด
10220
บางเขน กทม. 10220
การขายส่งผักและผลไม้
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภทอาหารเส บจ.สตีมเวล จำ�กัด
ริมและเครื่อดื่มเพื่อสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เวิลด์ เอเซีย เอ็นพี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
2 ซอยรามอินทรา 19 แยก 12 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดิจิทัล ตักศิลา จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
9/65 ซอยวัชรพล 1/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการร้านกาแฟ จำ�หน่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง
10220
97/68 หมู่บ้านสราญวงศ์ปาร์ค ซอยสายไหม 61 แขวง และมีบอร์ดเกมให้เล่น
นำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ (ไม่ใช่
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
กิจการจัดหางาน)
สอนหลักสูตรวิชาชีพ ธุรกิจ
บจ.อาร์ท็อป เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สุวรรณภูมิ ๙๙๙ จำ�กัด
บจ.เออีซี อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
9/447-8 หมู่ที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนนรามอินทรา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
41 ซอยรามอินทรา 13 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
28 ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษา แนะแนว ฝึกอบรม ด้านการ
บางเขน กทม. 10220
กทม. 10220
สอบเข้ารับราชการทหาร-ตำ�รวจ
ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่นการค้าที่ดิน
ค้า นำ�เข้า ส่งออก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
การจัดสรรที่ดินฯ
กระป๋อง ฯลฯ
บจ.โกล แกรนด์เนสส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอฮับ ฮอสปิทาลิที จำ�กัด
บจ.ทริปเปิ้ล พีเค ซัพพลาย จำ�กัด
200/72 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางเขน กทม. 10220
17 ซอยรามอินทรา 23 แยก 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
10/13 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 17 แขวงท่าแร้ง ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์
บางเขน กทม. 10220
เขตบางเขน กทม. 10220
และบริการนายหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตสิ่งพิมพ์และ
ประกอบกิจการจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวัน
ประกอบกิจการขายพลาสติก ผ้า พี.ซี.หนังเทียม ผ้าบุบ สื่อต่างๆ
สัปดาห์ เดือน สำ�หรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้นและยาว
เฟอร์นิเจอร์
บจ.ฟอร์ซิส จำ�กัด
บจ.แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำ�กัด
บจ.ไฮ ไอเดียล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/99 หมู่บ้าน ไพรเวทพาร์ค ซอยคู้บอน 27 แยก 11
1/12 ซอยสายไหม 55 แขวงสายไหม เขตสายไหม
29/44 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
กทม. 10220
10220
ประกอบกิจการให้บริการเสริมสวย เสริมความงาม และ
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย นำ�เข้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บิวท์ กิจการสปาทุกประเภท รวมทั้งตัดผม แต่งผม ซักรีด
เครื่องมือวัดไฟฟ้าฯ
อิน ที้งภายและภายนอกทุกประเภท
เสื้อผ้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านเสริมสวย ความงาม
บจ.เรดดอท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/172 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าเครื่องสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
กล้องวงจรปิดฯ

บจ.ดี.พี.แอคเซส เพ้นท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
244/33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมา
ก่อสร้าง และงานโยธาทุกประเภท รับทาสี

บจ.เสริมบูรพา โอเชี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/126 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 12 A ถนนสายไหม แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจัดจำ�หน่าย กุ้งแม่น้ำ� อาหาร
ทะเลทุกชนิด อาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด

บจ.ทรานเอ็กซ์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/73 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายผลไม้สดตาม
ฤดูกาลรวมถึงพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

บจ.คลาวด์พอยซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
859 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร
อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

บจ.อินไนน์ เมด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53/11 ซอยสายไหม 73 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและนำ�เข้ามาจำ�หน่าย ยา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

บจ.ไทยเวลเนสโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
180/238 ถนนพหลโยธิน 50 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ผลิต จ้างผลิต นำ�เข้า ส่งออกและจำ�หน่ายผลิตภัณพ์

บจ.คิว คาร์ สปา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
450 ซอยพหลโยธิน52 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
บริการพ่นสนิมและเคลือบรถยนต์ ซ่อมแซมบำ�รุงรักษา

บจ.ไซเบอร์เนตีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/50 ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ไชน่าไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/151 หมู่บ้าน กัสโต้ พหลโยธิน 48 ซอยพหลโยธิน
48 แยก 26 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อขาย ขายส่ง นำ�เข้า ส่งออก เช่า ให้
เช่า ระบบอุปกรณ์ที่ตามกำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.บีบี เฮ้าส์168
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
769 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
ให้บริการเช่าพื้นที่สัมมนา ประชุม อบรม จัดกิจกรรม

บจ.จอม พาวเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/170 สวนสยาม 11 แยก 16 (อมรพันธ์นคร 6) แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้างออกแบบ ติดตั้งโครงข่าย ระบบสื่อสาร

หจ.บริสุทธิ์มาร์เก็ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ห้างทองวัชรพล จำ�กัด
8/9 ซอยสวนสยาม 9 แยก 2 (อมรพันธ์นคร 8) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
19/89 หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ วัชรพล ซอยวัชรพล 2 แขวง นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง และ
ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
อาหารเสริม ยาเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์
ซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจำ�นำ� อัญมณี และเครื่อง
ประดับ
บจ.ริคโค่ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอสเอสเอ็น โกลบอล คอมพานิ จำ�กัด
429/11 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
486 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา
10220
ประกอบกิจการทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้าง บจ.เมจิก เวลธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทำ�ของและสินค้า ตามวัตถุที่ประสงค์ ให้แก่บุคคล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/205 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขต
บจ.เมตา 888 จำ�กัด
คันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานขาย และการขยายตลาด
127/114 ซอยสายไหม 64 (หมู่บ้านณัฐกานต์) แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
บจ.ศิริโชค เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการ นำ�เข้า นำ�เข้าเพื่อจำ�หน่ายและจำ�หน่าย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซึ่งอุปกรณ๋ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์
44/501 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
บจ.เรียลแมนเทค จำ�กัด
ประกอบกิจการ บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยรามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. บจ.แอ๊ดดี้ ไอด้า นิวทรีชั่น จำ�กัด
10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สำ�รวจ วิจัย วางระบบ ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการ
354 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จำ�หน่าย ให้ เช่า อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
กทม. 10230
นำ�เข้า ทำ�การตลาด และจัดจำ�หน่ายเวชภัณฑ์และเวช
บจ.กรีนโอ อินโนเวชั่น เทค จำ�กัด
สำ�อางให้กับบริษัทชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บจ.ภาธร เวนเจอร์ จำ�กัด
กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการติดตั้ง และปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องทำ�หมอก
74/39 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
สำ�หรับเพิ่มผลทางเกษตร
กทม. 10230
บริการที่ปรึกษาการลงทุน
หจ.พรีคู อินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.789 สตูดิโอ แอนด์ ออแกไนซ์ จำ�กัด
48/45 ซอยนวมินทร์ 157 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
29/137 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขต
รับออกแบบและจัดงานอีเวนท์รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆให้ คันนายาว กทม. 10230
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานแสดง นิทรรศการ
จัดกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
หจ.อัลทิเมท บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจมส์ คอสเมติกส์ จำ�กัด
59/106 ซอยรามอินทรา 103/1 แขวงคันนายาว เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
403/94 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง
กทม. 10230
ออกแบบตกแต่งภายใน
นำ�เข้า ผลิต จำ�หน่าย เครื่องสำ�อางค์ และอาหารเสริม

บจ.พรอฟ คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/82 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนู
กิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการ นำ�เข้า จำ�หน่าย ติดตั้ง ดูแลรักษา
ซ่อมแซม ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

หจ.กุลธิณัทฐ์ 98
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
889/97 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ดรามอินทรา
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำ�หน่าย
หจ.ตรีปาทิ (2522)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/277 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่าย ปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับสตรี
หจ.อุปเดีย (2524)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/277 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับสตรี
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บจ.วายบี อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3 ถนนเสนานิคม 1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบการด้านวิศวกรรมทุกสาขา
บจ.จี สตาร์ บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/26 ซอยสวนสยาม 11 แยก 1 (อมรพันธ์นคร 6)
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้าและจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง
บจ.ไรค์ เวิลด์ ไวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/1512 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
รับเหมาติดตั้ง ออกแบบงานระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์

บจ.ด้วยรักและรู้สึกดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
บริการให้คำ�ปรึกษา จัดการ เกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์
ด้านพิธีกร งานวรรณกรม
บจ.ศิริรุ่งเรือง วี.โอ.เอ็ม. อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�น่ายสินค้าประเภท
น้ำ�ตาลทั้งภายในและต่างประเทศ
บจ.เวิลด์ เซ็นเตอร์ ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้บริการ จองตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก โรงแรมฯ
บจ.เอสทีซีพี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.เอสทีซีซี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.เอสทีซีบี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.เอสทีซีวี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.เอสทีซีเค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.เอสทีซี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
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บจ.เอสทีซีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เจทีพีดับบลิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บจ.เดอลาริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
429/37 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการสปา การอาบ นวด ซาวน่าและอื่น ๆ

บจ.มาดาม คิดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129 ซอยลาดพร้าววังหิน 68 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเครื่องสำ�อางค์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารที่บำ�รุงสุขภาพ

บจ.เวท เอเชีย เมดดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146 ซอยลาดปลาเค้า 52 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้าง

บจ.บาทสตาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/144 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
บริการโฆษณา กระจาย เผยแพร่ ให้ผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นผลสำ�เร็จ

บจ.โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
429/48 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่า บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร
บจ.เคเอ็มจี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/304 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-5 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ค้า ผลไม้อบแห้ง สินค้าเกษตรแปรรูป
บจ.วี มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/15 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้บริการตลาดกลางในการซื้อ-ขายทางอินเตอร์เน็ต
บจ.เฮอริเคน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216 ถนนสังคมสงเคราะห์ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งตามสั่ง

บจ.ที ดับบลิว พาวเวอร์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-10-8 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายและผลิต น้ำ�ยา
ดับกลิ่น น้ำ�ยากำ�จัดวัชพืชและปุ๋ยชีวภาพ
บจ.เวลล์ เพลย์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-1 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร
บจ.รักษาความปลอดภัย พลีเมคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยเสรีไทย 32 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย

เพจเจส

บจ.ยูเพ่นบ๊อกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74/38 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ โครงการ1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ให้บริการระบบปฏิบัติการ สำ�หรับควบคุมและสั่งการ
เปิด - ปิด กล่องส่งสินค้าถึงผู้รับแบบปลอดภัยด้วย
ระบบไร้สายผ่านโทรศัพท์สมาทโฟน
บจ.โมเมนตัม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับออกแบบ ติดตั้ง รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
อาคารสำ�นักงานออฟฟิตบ้านและที่อยู่อาศัย
บจ.เค.เอ็น.เอส. คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถนนลาดพร้าว แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.เคพิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถนนลาดพร้าว แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.วี อาร์ เอส สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
181/83 ซอยนวลจันทร์ 32 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ออกแบบคิดค้น พัฒนา จัดสร้างและเป็นที่ปรึกษาแก้
ปัญหาเกี่ยวกับงานกระบวนการผลิตในระบบเกษตรกรรม
บจ.ห้างทองโต๊ะกัง รามอินทรา กม.7 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
163 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร และอัญมณีอื่น
รวมทั้งวัตุที่เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.ไซน์แอนซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/119 หมู่บ้านเดอะเซนโทร รามอินทรา ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.พีอาร์ ดับเบิ้ล พีอาร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ลีน แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
20 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 17 ถนนนาคนิวาส แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
11 หมู่บ้านแก้ววิลล่า 2 ซอยลาดพร้าววังหิน 68 ถนน บจ.เวย์สโตน จำ�กัด
นำ�เข้าพร้อมทั้ง ขายส่งและขายปลีก ผลิตผลทางการ
ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เกษตร
10230
8/53 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� คันนายาว กทม. 10230
ปัญหาเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการรับบริหารงานร้านค้าดูแลผลประโยชน์ บจ.เวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
และทรัพย์สินให้บุคคลอื่น(ร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นสโตร์) ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/121 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขต
บจ.เดอะ เบสท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
คันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไทยชนะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทั่วไป เช่น
181/225 หมู่บ้านพลัส ซิตี้พาร์ค ซอยนวลจันทร์ 32
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อุปกรณ์กีฬา
ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 126/262 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขต
ประกอบกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิ้น
บึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการ ที่พักอาศัย และอื่นๆ
บจ.ชานเนิล ดี ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ราชพฤกษ์ สยาม จำ�กัด
7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 2 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พรีเมียร์ เทลลิเจนท์ จำ�กัด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
49/29 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการธุรกิจบริการออกแบบบูธ ออกแบบและ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
15 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-20 แขวงรามอินทรา
ตกแต่งร้าน
ขายส่ง วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
เขตคันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ให้บริการ ซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบเก็บตั๋วอัตโนมัติ
บจ.ไวท์เฮาส์ คอนสตรัคชั่น ไลน์ จำ�กัด
บจ.พีดับบลิวเจ แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
บจ.ดาต้า เชน จำ�กัด
กทม. 10230
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
32/144 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย คอนโด รวมทั้งงานก่อสร้าง
กทม. 10230
ประกอบกิจการการพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำ�
บจ.พีดับบลิวเจที จำ�กัด
แนะนำ�ในการจัดการปัญหาโดยอาศัยความรู้ของผู้
บจ.อัพ แอนด์ อัพ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เชี่ยวชาญ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
69/554 ซอยนวมินทร์ 153 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ผลิจและจำ�หน่ายน้ำ�ยาดับกลิ่นและผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น
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บจ.ณฐธนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/14 ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ต่อเติม และตกแต่ง
ภายในบ้าน อาคาร สำ�นักงาน ร้านค้า รับเหมาก่อสร้าง

บจ.อ๊อคโทพัส เอ๊กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยรามคำ�แหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
การให้บริการจัดกิจกรรมด้านการตลาดทุกประเภท การ
เผยแพร่ข้อมูลสินค้า และข้อมูลโครงการประชาสัมพันธ์

บจ.รวยนิรันดร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222 ซอยลาดพร้าววังหิน 83 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.อ๊อคโทพัส เอสอาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยรามคำ�แหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดทุกประเภท จัด
งานแสดงสินค้าและรับจัดงานอีเวนท์ต่างๆ

บจ.พีแอนด์ดับบลิว วอช กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/188 ซอยเสรีไทย57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ผลิตสบู่ สารซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด ขัดเงา
บจ.เจริญสุข 3ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103 ซอยรามคำ�แหง 50 (สหกรณ์ 1) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บริการรับ-ส่ง พนักงาน เข้าทำ�งานตามสำ�นักงาน

บจ.ฟลีทลิ้งค์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ไทยรีเฟอร์ แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส
บจ.เพียงพอใจ จำ�กัด
59/171 ซอยรามคำ�แหง 140 แขวงสะพานสูง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตสะพานสูง กทม. 10240
21/539 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 152/560 อาคารบี ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชั้นที่ 8 ห้องเลข ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน จัดเก็บ รวบรวมจัด
ให้บริการรถพยาบาลรับจ้างเคลื่อนที่ทั่วไปเช่นให้บริการ ที่ 560 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ทำ� วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลทางการเงิน
ตามชุมชน โรงเรียน กองถ่ายละคร สถานที่มีกิจกรรม กทม. 10240
ให้เช่าห้องประชุม พื้นที่ เพื่อทำ�กิจกรรม จัดสัมมนา
บจ.ถง คาง จำ�กัด
หจ.พรพรหมธนทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไพร์ม คาร์ เรนทอล จำ�กัด
1056/46 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
650/103 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10240
10240
79/121 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ซิมพลีส รามคำ�แหง118 ให้คำ�ปรึกษา บริการและโอนเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาด้วยแบคโฮ ขุด เจาะ ซอยรามคำ�แหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
ขุดดิน
กทม. 10240
บจ.จี-พาวเวอร์ เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่า รถหรู และรถยนต์ทุกประเภท ทั้ง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ในและต่
า
งประเทศ
หจ.เกษมมาร์เก็ต
49/555 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 7 แขวงคลองกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
267/318 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
บจ.คอนเซ็ปต์ ไอเดีย จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
สะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้บริหารงานด้านการบริหาร 144/17 อาคารเอ คลองจั่นเพลส ชั้นที่ 6 ถนนเสรีไทย บจ.3วี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาดและ
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การจัดจำ�หน่าย
ประกอบกิจการ ให้บริการเช่าพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์
27 ซอยรามคำ�แหง 60 (สวนสน) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
หจ.ฤทธา กรุ๊ป 2016
บจ.108 เพาเวอร์ คลีน จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และส่งออก น้ำ�ผลไม้ทุกชนิด
332/2 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น 196 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ กทม. 10240
กทม. 10240
บจ.ฟาสท์ แท็คซ์ แอคเค้าท์ติ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างเหมาทำ�ความสะอาด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ได้แก่ น้ำ�ปลา
8/27 ซอยรามคำ�แหง 30/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บจ.สำ�นักงานกฏหมายและธุรกิจศรีทอง จำ�กัด
กทม. 10240
หจ.เบลล์ ช็อป ทเวนตี้วัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับทำ�บัญชีและภาษีอากร งาน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก
บริการรับยื่นจดทะเบียนทางธุรกิจ
36/4 ห้อง 3 หมู่บ้านสัมมากร 112 ซอย 3 แขวง
เขตบางกะปิ กทม. 10240
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี
บจ.เอส.เอ็น.ยู. อิเล็คทริค จำ�กัด
ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(เมื่อได้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับอนุญาตจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
บจ.ดราก้อน แท็คติกส์ จำ�กัด
90/22 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10240
บจ.รักษาความปลอดภัย วี เอส เอ็น โปรเทคชั่น
4/722 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 รับเหมางานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานระบายอากาศ
ประกอบค้า อุปกรณ์ โปรเจคเตอร์พกพา
รับเหมาก่อสร้าง งานซ่อมแซม
แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยรามคำ�แหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขต
บจ.ชอยซ์ วัน พรีเมียม กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.โอจีโบะ ฟาวเดอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด
บางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการด้านรักษาความปลอดภัย สถานที่
19/141 ตรอกการเคหะหลังที่ 19 ถนนนวมินทร์ แขวง 1 ซอยรามคำ�แหง 38(กานดา) แขวงหัวหมาก
หมู่บ้าน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทันตกรรม ประกอบกิจการบริการ ทำ�บัญชีและภาษีรวมทั้งกิจการ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอกนิกส์
บจ.แมนดาลา บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มอร์นิ่งสตาร์ ออนเนอร์ จำ�กัด
48/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซี ออลสกินแคร์ จำ�กัด
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
11/107 ซอยรามคำ�แหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการดำ�เนินการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา
บางกะปิ กทม. 10240
644/145 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม
รายการ สารคดี วีดีโอ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
ให้คำ�ปรึกษาธุรกิจกฎหมายการบัญชีการขออยู่ต่อใน
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติ
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว เครื่อง
สำ�อางทุกชนิด เวชสำ�อาง อาหารเสริม คอสเมติกส์
บจ.แอ็กเซลเล้นท์ เอสเอสอีเอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อีสท์ ฮิวแมน บิสซิเนส โซลูชั่น จำ�กัด
92/390 ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็ม วาย โซลูชั่นส์ จำ�กัด
กทม. 10240
74/176 ซอยนวมินทร์ 85 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกตระแกรงรั้วสำ�เร็จรูป เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
79/20 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ซิมพลีส ซอยรามคำ�แหง
ตระแกรงกั้นพื้นที่ ตระแกรงถาดวางเคเบิ้ล
ประกอบกิจการแปลภาษา แปลเอกสาร ให้บริการล่าม 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางการเงิน
บจ.พอชนิคค์ จำ�กัด
บจ.รีกัล กรุ๊ป คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/299 ซอยรามคำ�แหง 140 แขวงสะพานสูง
บจ.ดีทีพี คอนเนคชั่น จำ�กัด
213/13 ซอยรามคำ�แหง 112 ถนนรามคำ�แหง แขวง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการจัดหา รับทำ� สั่งทำ� และให้เช่า
63/2850 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง ของตกแต่งจัดงาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์
เขตสะพานสูง กทม. 10240
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธา
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บจ.พัทธนันท์ แฟมิลี่ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/236 หมู่ที่ 13 ถนนประเสริฐมนูญกิจ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการ รับออกแบบ และตกแต่งภายในอาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ พร้อมทั้งคำ�นวณงาน
ก่อสร้างทั่วไป
บจ.วี แอดไวซอรี่ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/93 ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.สำ�นักกฎหมาย วรรณศักดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 1 ถนนนักกีฬาแหลมทอง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยรามคำ�แหง 157/4 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ

ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
495/6 หมู่บ้านวิรัลพัชร ซอยอ่อนนุช 39 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง ออแกไนซ์ และจัดหา
เครื่องตกแต่งภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น

บจ.3แมงโก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155/29 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

บจ.ธิงค์ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
760/39 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ให้บริการทำ�การตลาด สื่อโฆษณา และเป็นที่ปรึกษา
ทางการตลาด

บจ.ช้อปฟีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/223 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์ 26-1 ซอย 8 ถนนนวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดทำ�ซอฟแวร์ ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต

บจ.ซีนอน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
768/254 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 73 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของรถยนต์
อุปกรณ์ประดับยนต์

บจ.มุกดา 45 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269/49 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการซื้อน้ำ�มันอเนกประสงค์ทุกชนิดและ
จำ�หน่ายน้ำ�มันอเนกประสงค์

บจ.พร็อพ คอมพาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยรามคำ�แหง 16 (แม้นเขียน 2) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และ
บริการสารสนเทศ
บจ.ฮับ ไอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ต้องสยาม จำ�กัด
254/121 หมู่บ้าน สัมมากร รามคำ�แหง 112 ซอย48/5
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
41/48 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 3 แขวงนวมินทร์ เขต 10240
บึงกุ่ม กทม. 10240
จำ�หน่ายและติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทันตกรรม
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุข
ภาพเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้าและผิวกาย
หจ.โบห์เลนาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เคเคเค คาร์ช็อป แอนด์ แอสเซสเซอร์รี่ จำ�กัด
24 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 4 แขวงประเวศ เขตประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
233 ซอยรามคำ�แหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน จำ�หน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
สูง กทม. 10240
จำ�หน่าย หรือเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า สินค้าประดับ หจ.มาฮานานด์(1977)
ยนต์ และอุปกรณ์แต่งรถ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
388 ซอยอ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
บจ.ทริปเปิ้ล เค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำ�กัด
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายส่ง-ปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม
233 ซอยรามคำ�แหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
หจ.ปานเดย์ (1986)
จำ�หน่าย หรือเป็นตัวแทนจำ�หน่าย สินค้าประดับยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และอุปกรณ์แต่งรถ ทุกชนิด
83 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30 แยก14 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.ห้างทองทิพย์ทองใบ จำ�กัด
จำ�หน่ายส่ง ปลีก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม สินค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อุปโภค บริโภคทุกชนิด
23/22 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
หจ.ดี.พี.ไบรท์ มาร์เก็ตติ้ง
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เพชร และอัญมณีอื่น รวม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทั้งวัตถุที่เทียบสิ่งดังกล่าว
28/55 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แยก 9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.เจพีเค สตาร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ขายส่งเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยศรีบูรพา 14 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. บจ.พาร์ทเนอร์ อิเล็คทริค โมบิลิตี้ จำ�กัด
10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการในด้านการนำ�เข้า ส่งออก โดย 3 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 24 ถนนรามคำ�แหง 2 แขวง
ผ่านพิธีการศุลกากร และการบริการขนถ่ายสินค้า
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้ารถกอล์ฟ รถเอวี ยานพาหนะทุกชนิด
บจ.นิว นอร์มอล จำ�กัด
ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวให้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/5 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2 แขวงคลองกุ่ม เขต บจ.ก็อดส์เพาเวอร์ฟูล จำ�กัด
บึงกุ่ม กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 9/5 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 7 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดแสดงนิทรรศการ
บจ.อีเว้นท์ แอนด์ ออกาไนซ์ จำ�กัด
บจ.วาฬแสนสุข จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269/384 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 50/1 ถนนราษฎร์พัฒนา 85/1 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เป็นตัวแทนส่งเสริมทางการตลาดของบริษัทและห้าง
การดำ�เนินงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย ประเภทสระ
เช่น การแจกสินค้าตัวอย่างงานเปิดตัวสินค้า
ว่ายน้ำ� เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
บจ.ปิยะ-ภัทร 59 จำ�กัด
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บจ.ดอท ดีไซน์ จำ�กัด

บจ.สยาม เอ็กซ์ฮิบิชั่นแอนด์บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการจัดงานแสดงสินค้า
บจ.ไอบา คอมโพเน้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อิเล็คทรอนิกส์คอมโพเน้นท์
บจ.ที 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
754/148 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ รับงานแสดง และงานโฆษณา
บจ.89 พลัส เอ็นจิเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
635 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ควบคุมงาน ออกแบบ จัดหา ให้คำ�ปรึกษารับเหมา
ก่อสร้าง งานระบบพลังงานทุกประเภท
บจ.ปั้นใหม่ เอดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
515 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้่า/บริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
บจ.ลูเมนพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/88 ซอยอ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บิรการ นำ�เข้า จำ�หน่าย ขายส่ง ปลีก
หลอดไฟแอลอีดี ไฟฉาย ให้บริการให้คำ�ปรึกษา
บจ.จีเคเอสเอช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยหมู่บ้านผกามาศ ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทำ�การขาย เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์
บจ.ทเวนตี้ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776/20 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ผลิต จำ�หน่าย รวมไปถึงติดตั้ง วอลล์เปเปอร์ มุ้งลวด
บจ.กัมพล โลหะกิจ 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12 แยก 1 ถนน
สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
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บจ.ป.ศิริ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 แยก 20 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการค้าขาย นำ�เข้า และส่งออกโทรทัศน์
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ กล้อง กล้องถ่ายรูป

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
202/74 ซอยพัฒนาการ 67 ถนนพัฒนาการ แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ
บจ.เอมี่ ไวน์ เฮาส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/75 ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา
เบียร์ ไวน์ อาหารสด อาหารแห้ง

บจ.พีทีเอส แมชชินเนอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 9 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.อนารีบา อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และอะไหล่ พร้อมทั้งจำ�หน่ายและบริการ
595/49 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บจ.โอเชี่ยน ฟอเรสต์ จำ�กัด
การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134 ซอยรามคำ�แหง 4(สมานมิตร) ถนนรามคำ�แหง
บจ.ดิซิสส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
567/71 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
บจ.เกษตรไทย แมซซีนเนอรี่ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าเสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
356 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขต
บจ.ทีแอลเอชเอส โกลด์ จำ�กัด
สวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายส่ง ขายปลีก เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ 196/1 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง
ทางเกษตรทุกชนิด
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าซื้อขายทองคำ� ทองคำ�แท่งและทองรูป
บจ.ลักซ์ ดีไซน์ ดิสเพลย์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด พรรณและเงิน เงินรูปพรรณนาคเครื่องเพชรพลอย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155 โซนบี ซอยหมู่บ้านเลคไซค์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ บจ.เร็ปท์เอฟซี จำ�กัด
เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย ออกแบบโลโก้ แพคเกจ 18/141 เดอะ เมทโทร (พระราม9) ถนนมอเตอร์เวย์
จิ้ง ทุกชนิด
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการในการเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง/ประสาน
บจ.ทองอาสา จำ�กัด
งาน ที่ช่วยให้นักฟุตบอลกับสโมสรทำ�งานกันได้ง่ายขึ้น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/1 ซอยริมคลองเจ็ดขนัด แขวงสวนหลวง เขต
บจ.ไฮโซ มาร์เก็ต เอ็กซิบิชั่น จำ�กัด
สวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู
6 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-2 แขวงประเวศ เขต
หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำ�จาก ประเวศ กทม. 10250
โลหะ
ให้บริการจัดสรรพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์
บจ.ห้างทองเยาวราช คลองตัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1210 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่ายรูปพรรณทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอื่นๆ รวม
ทั้งการขายส่วนประกอบ
บจ.จิรัชชา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน นิทรรศการ อาคาร สิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ บริหารโครงการก่อสร้าง

บจ.วัชร คาร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1168 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
รถยนต์ทุกประเภท ประกอบกิจการ ติดตั้งและตกแต่ง
อุปกรณ์รถยนต์ ทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/75 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่ายเวชสำ�อาง น้ำ�หอม
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
บจ.จีเนียส คาร์ พาร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อะไหล่และ
อุปกรณ์ที่จอดรถ อุปกรณ์รักษาดูแลรถ บำ�รุงรถยนต์
บจ.เอสเอสแอนด์เจอาร์ เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2017 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
อพาร์เม้นท์ ใหเช่ารายเดือน พร้อมบริการสาธารณูปโภค
บจ.สโนว์ดรอป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
83 หมู่บ้านเสรีวิลล่า ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
จำ�หน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ซื้อจะสินใจซื้อโดย
พิจารณาจากโฆษณษและข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
บจ.พีเพิล อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
758/5 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 57 ซอยพัฒนาการ 38 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา และขายผลิตภัณฑ์
ทางด้านดิจิตอลทุกชนิด
บจ.นีราภา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1240/30 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการดำ�เนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า
ส่งออก ตัวแทนจำ�หน่าย ตัวแทนนายหน้าและจำ�หน่าย
เหล็ก
บจ.พาราทีค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1240/30 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการดำ�เนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า
ส่งออก นายหน้าและตัวแทนจำ�หน่ายเหล็กทุกประเภท
บจ.เฮกซากอน แลบส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66 ซอยวชิรธรรมสาธิต 39 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์

บจ.โปรบิซพัทธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ� บจ.อธิวรรธก์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ผลไม้ อาหารแห้ง และเครื่องบริโภคอื่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สหมิตร ออโต้ แอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
51 ซอยบางนา-ตราด 42 ถนนบางนา-ตราด แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไดมอนด์ เรน อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำ�กัด
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
1246 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือวัดและควบคุม รวมทั้ง
กทม. 10250
144/38 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
การซื้อขายแลกเปลี่ยน ชิ้นส่วนหรืออะไหล่แอร์รถยนต์ สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
แอร์บ้านหรือแอร์สำ�นักงานทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไปหลายชนิดตามออเดอร์ โดยไม่
บจ.กว้างขวาง จำ�กัด
เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.หลานบุญทรงเรียลเอสเตท จำ�กัด
1295 ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.1981 เทรดดิ้ง จำ�กัด
กทม. 10260
16 ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ สายสัญญาณ สายเคเบิ้ล
เขตสวนหลวง กทม. 10250
99/4 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ (ประกอบกิจการจัด เขตสวนหลวง กทม. 10250
บจ.โน๊ตพลาสแพค จำ�กัด
ซื้อที่ดินเพื่อทำ�การจัดสรรแบ่งขาย)
บริการจัดการดูแลทรัพย์สิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วาซาน่า อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด
บจ.เมตา เอสเทติก จำ�กัด
232/44 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10260
40 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขต
455/32 โครงการ บิซ พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนน
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก
ประเวศ กทม. 10250
พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ประกอบกิจการ ธุรกิจยา-เคมี-เครื่องสำ�อางทุกชนิด
นำ�เข้า ผลิต ประกอบ จัดจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ บจ.โรแมนซ์ อพาร์ทเม้นท์ จำ�กัด
ทางการแพทย์ กลุ่มเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (2559) จำ�กัด
430 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ด๊อกเตอร์ เอ็ม จำ�กัด
เขตพระโขนง กทม. 10260
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.โรแมนซ์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
430 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.โรแมนซ์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
430 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.เวลธ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2034/28 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
รับเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน การลงทุน ฯลฯ
บจ.ซีซั่น บุฟเฟ่ต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยวชิรธรรมสาธิต 39 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบอเกอรี่ สุรา
บจ.อินเตอร์กรุ๊ป จัดเลี้ยงอาหารญี่ปุ่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/14 หมู่บ้านนิรันดร์ฯ โครงการ 1 ซอยพึ่งมี 50
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเหมาจัดเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นในและนอก
สถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั่วราชอาณาจักร
บจ.เอฟเอสดีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
บริการในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
พาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรมวิศวโยธา
บจ.ดิฟเฟอร์ชีต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยประวิทย์และเพื่อน 8/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรมสมุด
บันทึกดิจิตอลสำ�หรับเด็กนักเรียน
บจ.เนินพระ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/2 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการซื้อ ขาย ให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง ตลอดจนบริการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.พรีมพอยท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2154/60 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ให้คำ�ปรึกษา จัดจำ�หน่ายและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในส่วนของ Software และ Hardware
บจ.ซูชิ ฮิโระ บางนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
587, 589 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้นที่ 5
ห้องเลขที่ 555 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทอาหารญี่ปุ่น และอื่นๆ
บจ.ไอแคร์ เบเนฟิตส์ ไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/8 หมู่บ้านโอเอซิสลอฟท์ ซอยโรงเรียน
พงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ถือหุ้นในบริษัทอื่น
บจ.เดอะ คาร์เทีย คลีนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยอุดมสุข 30 แยก 11 แขวงบางนา เขตบางนา
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กทม. 10260
ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทคลินิกเวชกรรม
คลินิกดูแลผิวพรรณ สุขภาพแบบครบวงจร
บจ.บีโฟร์ สตาร์ทอัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/401 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องตกแต่งอาคาร

เพจเจส

ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป เลขที่ 914 ชั้นที่ 3 ถนนพระราม 5
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค และอุ
ปกรร์เครื่องใช้ สำ�หรับแม่ และเด็ก
บจ.ร่วมจิตต์ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
369/1 ซอยร่วมจิตต์ 2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
จำ�หน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์
อาคารสำ�นักงานเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ทำ�การ

บจ.ไทยเจริญ 101 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3037/16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
บจ.ฟูจิพิมพ์ บิสซิเนส จำ�กัด
การขาย นำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศและติดตั้งอุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ไฟฟ้าประปาสีเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างน๊อต สกรู 242/3 ถนนอำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กทม. 10300
ประกอบกิจการฝึกสอนการเล่นฟุตบอลให้ถูกต้อง และ
บจ.อินเตอร์คอลเล็คท์ จำ�กัด
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพฟุตบอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/67 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
หจ.ฐานิภัท พาณิชย์การช่าง
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้าต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
505/4 ซอยรามคำ�แหง39 (เทพลีลา1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บจ.รักษาความปลอดภัย เอส.พี.ซี.แคร์ เซอร์วิส
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.3พีเอ็น68
40 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10260
กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน 545 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์) แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
บจ.ซีอาร์บิซ จำ�กัด
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/91 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
หจ.อเวนเจอร์ ทีม
10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการเครื่องมือทางการตลาดทางด้านดิจิตอล
99/209 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บจ.โอเอ็กซ์เอ็ม จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับอบรม ฝึกอบรม ให้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ความรู้ และให้คำ�แนะนำ�ด้านการขาย บริหารงาน และ
291/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย
10260
ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ภายใต้แฟรนไซส์ของ
หจ.ศิริทรัพย์ (2507)
familymart(แฟมิลี่มาร์ท)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
255/359 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขต
บจ.อู่ ส บริการ 2017 จำ�กัด
ห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86-88 ซอยลาซาล 19 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. จำ�หน่ายปลีก สัง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับ
10260
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ทุกชนิด
บจ.โซลาร์ ชายน์ โฮลดิ้ง ทู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สวีต เชียรี่ จำ�กัด
3 ซอยลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
60/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท แขวง
ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และ
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ประกอบกิจการโฆษณาสินค้าทางวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เช่าเหมาเวลาจากสถานี
บจ.โซลาร์ ชายน์ โฮลดิ้ง วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สโนโลยี โซลูชั่นส์ จำ�กัด
3 ซอยลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/68 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและติด
กทม. 10260
นำ�เข้า-ส่งออก อุปกรณ์เสริมความงาม เครื่องมือแพทย์ ตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องผลิตกระแสไไฟ้า
บจ.เอส มู แอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
998/288 อาคารบีรีพับบลิก ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 714
ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
นำ�เข้า ส่งออก สัตว์น้ำ�บรรจุกระป๋องที่ผ่านการแปรรูป
บจ.ชุมพิชญ์พัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/1 อาคารศรีดุสิต ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่บ้าน ศรี
ดุสิต ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
ซื้อจัดหารับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ และจัดการประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บจ.เอ็ม พรอฟิท จำ�กัด

บจ.ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
240/60 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ซอย
รัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
การรับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการบริหารงาน
บจ.ดอกเตอร์เป็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
558/338 อาคารคอนโดริธึ่ม-รัชดา ห้อง 338 ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการคลินิกให้คำ�ปรึกษาและตรวจรักษาโรค
ผิวหนังเพื่อความงามโดยแพทย์เฉพาะทาง
บจ.เอกซ์แทรคโซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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มกราคม 2560

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แว่น ออโต้พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
606/3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก นำ�เข้าและเป็นตัวแทน
จำ�หน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

บจ.ซุปเปอร์ เคมิคอล สยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 105000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์,
ชั้นที่ 20, ห้องเลขที่ 2004 Register06, ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 บจ.ซีอาร์อี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายแอลกฮออล์ที่ใช้เป็นยา ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ และเมทิลไอโซบิวทิล คาร์บินอล 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 17 ซอยสุขุมวิท
23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.ซีพีไอ โกลว์ จำ�กัด
ซื้อขายให้เช่า นายหน้า บริหารจัดการุรกิจอ
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าหรือพลังงาน บจ.สเพซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
525 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
บจ.ดีเอ็นวี จีแอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายชิ้นงานโลหะ เช่นโครงสร้างอาคาร
ทุนจดทะเบียน 27500000 บาท
แผ่นหลังคาโลหะ
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 15 ห้อง 1501-1503 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
หจ.ร้านทองทองใบเจริญ
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการสำ�รวจ ตรวจสอบเรือเพื่อประเมินความ 52/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
ปลอดภัยพร้อมออกใบสำ�คัญรับรองตามข้อกำ�หนดของ เขตดินแดง กทม. 10400
กฎหมาย ฯลฯ
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ
บจ.ฮ่งเฮงไถ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 25000000 บาท
755-757 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

หจ.ห้างทองโชควัฒนา
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
52 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ

บจ.แน็บเทสโก้ เซอร์วิส เซาท์อีสท์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 15000000 บาท
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 18 ห้องเลข
ที่ 1808 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
จัดซื้อ นำ�เข้า ออกแบบ ผลิต บำ�รุงรักษา บรรจุหีบห่อ
เครื่องจักร เครื่องขนส่งทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเรือ

บจ.เค แอนด์ เค บราเธอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41/3 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ

บจ.ฮอไรซัน เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แอนพาริโอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
599/58 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
เขตยานนาวา กทม. 10120
65/152 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ ชั้นที่ 18 ถนนพระราม ประกอบธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การตลาด
9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ผลิตและจำ�หน่ายสารเติมแต่งอาหารสัตว์จากธรรมชาติ บจ.เบเคอร์ ทิลลี่ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส
เพื่อสุขภาพอนามัยและโภชนาสำ�หรับสัตว์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แม่รวย รีเทล จำ�กัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21/1 ถนนสาทรใต้
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
11/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
ให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าของขวัญ ของที่ระลึก สินค้าอุปโภค บจ.ควอลิตี้ อินเตอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
337 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว
บจ.ห้างทองเพชรยินดี ดินแดง จำ�กัด
เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ตามวัตถุประสงค์
1022/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
บจ.มิยาอูจิ แอ๊ดวานซ์ จำ�กัด
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชร พลอย และ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อัญมณีอื่นๆ
36 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
บจ.ห้างทองเพชรยินดี รัชดา จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
1010 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
บจ.เวลล์เมทัล จำ�กัด
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอยและ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อัญมณี
594/24 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.พาเนล ทรานสปอร์ต จำ�กัด
การก่อสร้างอาคารทุกชนิด ทั้งการก่อสร้างใหม่
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ซ่อมแซม ต่อเติม ดัดแปลงและอื่นๆ
222 อาคารวรวิทย์ ชั้น 20 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.ดีทีแอล ลอว์ แอนด์ แท็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวน์เวอร์ส พระราม 9 อาคาร
เอ ชั้นที่ 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี กฎหมายและอรรถคดี
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บจ.ซี.เอส.บี. เฟรช ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53 ซอยรัชดาภิเษก 19 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการนำ�เข้าและการส่งออก สินค้าเบ็ดเตล็ด
ทุกชนิดและเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคทุกชนิด
บจ.ฟิตแฟค (ซีคอน สแควร์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
720 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการ ศูนย์ออกกำ�ลังกาย กีฬามวยไทย
บจ.ริชาร์ด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
548/2-3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการสื่ออิเลกทรอนิกส์ เวปไซด์ต่างๆ นำ�เข้า
ส่งออกสื่อบันเทิงทุกประเภท
บจ.สะวรลักซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ตรอกสีดา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
ขายส่ง ขายปลีก ขนตาปลอม
บจ.นิดา จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4004/559 อาคารลุมพินีเพลสพระราม 4 - กล้วยน้ำ�ไท
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ
บจ.มายด์ฟูลมายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170/61 อาคารลิเบอร์ตี้พาร์ค ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 25A
ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการ ค้า ลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ์
บจ.เดหลุน โกลบอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
การขายส่งและขายปลีกเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
บจ.ไซเบอร์ ไดน์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1053/23 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการพพัฒนา software ให้กับโบรคเกอร์
บจ.อีซีจี เวสท์ เมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/560 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
บริการให้บริการเกี่ยวกับการรับบริหารจัดการขยะ
บจ.แกรนด์ แอสเสท แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/560 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ให้บริการซื้อ-ขาย ให้เช่า ขายฝาก ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
หจ.เอแอนด์วาย โคลทติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
641/88 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่าย เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับ
บจ.บี.เอ.เอ็น.วัสดุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/23-25 หมู่ที่ 3 ถนนกำ�นันแม้น แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150
จำ�หน่ายปลีกและส่งวัสดุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์
บจ.ซีซี พรีเมี่ยม จำ�กัด
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ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/60 ทาวน์อเวนิวโคโคส ซอยพระรามสอง 50 ถนน
พระรามสอง แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการรับผลิตและสกีนโลโก้ สินค้าสั่งทำ� สินค้า
พรีเมี่ยม สินค้าส่งเสริมการขาย

บจ.สี่สองสี่สี่ โปรเกสซิฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115 ซอยรามคำ�แหง 54 (มหาสิน) ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการสถานเสริมความงาม ให้บริการทำ�เล็บ
นวดหน้า นวดตัวและบำ�รุงผิวกาย

หจ.สิตาวีร์ แอนด์ แสง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/163 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

บจ.เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212/49 หมู่บ้านบลู ลากูน 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อ-ขาย-เช่าและบริการ
อสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง

บจ.เอ็นจีสโตร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
374/4 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทั้งส่งและขายปลีก นม อาหาร
เสริม ของใช้เด็ก รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด
บจ.สายรุ้ง โภชนาการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
293/11 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
บจ.โคโค่ โฮมเดคคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/181 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจัดแสดงสินค้าพร้อมจำ�หน่าย ขายปลีก
ขายส่ง สินค้าของแต่งบ้าน แต่งสวน และเฟอร์นิเจอร์
บจ.ออล ดีไซน์ อาร์คิเทคท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/119 หมู่บ้าน พฤกษา ไลท์ ดอนเมือง ซอยเทิด
ราชัน 45 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้
คำ�ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
หจ.เฟล็กซ์2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/210 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ไอร่า เวลเนสสปา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/196 หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ซอย
สายไหม 13 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการเสริมสวย เสริมความงาม และ
กิจการสปาทุกประเภท
บจ.ณัฐชนน บิลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
602/21 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุกประเภท
บจ.อั้ง อำ�พร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
542/81 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุกประเภท
บจ.บรูฮับ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/144 โซนเอฟ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้
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บจ.เบสท์ออพส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่าย ยา และอาหารเสริม
บจ.อุตสาหกรรมกล้วยไม้ ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
144 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการปลูกกล้วยไม้ เพื่อจำ�หน่ายต้นกล้วยไม้
และออกไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจ.ดวงรักษ์ มาร์เก็ตติ้ง 2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
287/80 ซอยรามคำ�แหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาดและจัดจำ�หน่าย
บจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ขายบ้านและที่ดิน
บจ.ซินหยวน แรร์เอิร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
184/77 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น17 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง นำ�เข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ โลหะหายาก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของธาตุโลหะ
บจ.ไทยเอฟดี ฟาร์มา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
425/13 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
จำ�หน่ายยาสำ�เร็จรูปแผนปัจจุบัน แผนโบราณ เครื่องยา
เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด
บจ.มุนเตอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/107 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40 โซนบี
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง บำ�รุงรักษา
ซื้อขาย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องป้องกันความชื้น
บจ.โพรเกรสซีฟ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/262 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท และ ห้องชุด

เพจเจส

บจ.ที.คิว.คอสมิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
594/143 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้า ผลิต เครื่องสำ�อาง
บจ.ชะนะไชย ร่วมสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/150 ซอยรามคำ�แหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่อยู่อาศัยและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
หจ.แม่น้ำ� (2017) ขนส่ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
35/586 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
รับส่งเอกสาร สิ่งของ
หจ.เดอะ ฟูล สกรีน ดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
8 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 3 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ ในครัวเรือน
หจ.บี.โฟน
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
104 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและออกแบบ ติดตั้งระบบ
ซอฟต์แวร์และเว็ปไซค์ต่าง ๆ
หจ.สหมิตรเจริญซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
160 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าเศษโลหะ เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ
บจ.เจ๊มะลิอาหารเวียตนาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
96 ซอยอ่อนนุช 11 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการร้านอาหาร
หจ.เทพทีรุ่งเรือง
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
73/1 ซอยแสมดำ� 3 ถนนแสมดำ� แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายแผ่นป้ายพลาสติก
ซองพลาสติกทุกชนิด
บจ.เมดิเซเลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
455/578 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำ�อางค์
หจ.อริยะทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
198 ซอยประชาอุทิศ 98 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า
แอมเวย์ ให้คำ�แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่าย จัดอบรมสัมมาผลิตภัณฑ์แอมเวย์
บจ.เอสจีเอฟ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
2 ซอยร่มเกล้า 25/2 แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ผลิตและจำ�หน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำ�เข้า ส่งออก
ชิ้นส่วนอะไหล่ วัสดุที่ใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ดีไซน์ แอนด์ โปรเจคส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.ฟ้าประทานแผ่นดินทอง จำ�กัด
จำ�หน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรสำ�หรับงานอตุสาหกรรม ทุนจดทะเบียน 581000000 บาท
285 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบการธุรกิจ ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
การหาสมาชิกในสมาคม และการค้าหลักทรัพย์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.สิยวริญญ์ เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด

บจ.ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น นัมเบอร์ 18 (ไทย
แลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
184/112 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ดีน แอนด์ เดลูก้า แอร์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
723 อาคารเตียวฮงสีลม ชั้นที่ 5 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

หจ.ห้างทอง ไฮ่ เฮง เฮง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
579 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� ขายฝาก
แลกเปลี่ยนทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี

บจ.พีทีเคเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 35 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายพืชผลทางการเกษตร
บจ.เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
1 ซอยรามอินทรา 34 แยก 3 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็คทรอนิกส์ที่ใช้ ในครัวเรือน
บจ.จิวเซ่งเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
65/13-14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าวทั้งเก่าและใหม่
บจ.บีโอแอล ดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
900/10 ชั้น 14 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ให้บริการระบบข้อมูลทางธุรกิจ อนุญาตให้ ใช้สิทธิเพื่อ
ขยายโอกาศทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บจ.แหล่งทองรักษ์น้ำ� จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
80/10 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บจ.ห้างทองทวีทรัพย์ ทองดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
462/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง

บจ.ห้างเพชรทองบุญวิชิตเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
64/10-12 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน
ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและอัญมณีอื่นๆ

บจ.โซฮะร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3788/11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด
บจ.ธัญญะ ไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
184/23 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการลงทุนเข้าซื้อขายหุ้นในบริษัทอื่นและ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกประเภท

บจ.ไฮโดรเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
190 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
การเข้าถือหุ้น ในธุรกิจต่างๆ

บจ.ห้างทองร้อยเปอร์เซ็นต์เยาวราช
(เอสแอนด์เค) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2495 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย รับทำ� ทองนาก เงิน
เพชร พลอย และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียม

บจ.พี.พี.พี. รีไซเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
22 ซอยทุ่งมังกร 10 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการโรงงานรับซื้อของเก่าทุกชนิดได้แก่
กระดาษพลาสติกเศษโลหะเหล็กทองแดงทองเหลือง

บจ.เบเลซ่า บิวตี้ แอนด์ สลิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1400000 บาท
45 ซอยเปรมสมบัติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการให้บริการเสริมความงามและให้คำ�ปรึกษา
ด้านความงาม

บจ.สปินซา เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1055/218 อาคารอาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าขายเพชร พลอย จิวเวลรี่ และอัญมณี

บจ.ไลฟ์วิชั่นพาวเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 แยก 3-2 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

บจ.เจทีเค ยูนิฟอร์ม ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
40/742 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 1 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเสื้อแฟชั่น เสื้อผ้าเด็ก
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เสื้อกีฬา ชุดพละ ชุดยูนิฟอร์ม
บจ.ยูอูซู แพลทฟอร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
รับออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น

บจ.ห้างทองทวีทรัพย์ ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
988 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม บจ.เดอะ ไฮ เอส จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง
75/10 ถนนสุขุมวิท 26 (อารีย์) แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
บจ.ห้างทองโต๊ะกังกิมล้วง จำ�กัด
เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประเภท ยกเว้นธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม
4 ถนนลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
บจ.โซล บีบีคิว จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน และค้าของเก่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
54 อาคารบี.บี.เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
บจ.ไทรทองคำ� ค้าไม้ จำ�กัด
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารประจำ�ชาติเกาหลี
9/999 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.พีโน่แอนด์ซู อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก ไม้อัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
386/1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
บจ.กรทอง666 จำ�กัด
เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
727 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
บจ.สเว็ทอิทเอาท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณี
399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการสถานออกกำ�ลังกาย และให้คำ�ปรึกษา
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บจ.ทรานส์ โคเรีย โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
30 ซอยนาคนิวาส 1-8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการโลจิสติกส์

บจ.เดอะซีเล็คทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
274 ซอยบรมราชชนนี 6 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
การค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.เจริญวัฒนา คอนสตรัคชั่น(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109 ซอยศรีบุญยืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ บ้านพัก
หมู่บ้าน คอนโดอพาทเม้น
บจ.แอคคิวรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยประชานุกูล 1 ซอย 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบธุรกิจรับทำ�บัญชี วางระบบบัญชีและภาษีอากร
ทุกประเภทธุรกิจ แบบครบวงจร
บจ.พรีเมี่ยมไลฟ์ 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1895/100 ซอยโรงภาพยนตร์ โคลัมเบีย ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการบุคลากรประจำ�สำ�นักงานทั้งในและต่างประเทศ
ทุกสาขาอาชีพทั้งประจำ�และชั่วคราว
บจ.มีทรัพย์ โกลเด้นแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/2 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้
บริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.สิริ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/8 ซอยป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนเสือป่า แขวง
ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์
นำ�เข้า ส่งออกซึ่งสินค้าที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์

บจ.เอ.พี.จิระเสฐ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/1 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและประกอบกิจการค้า น้ำ�ยา
ทำ�ความสะอาด เช่น น้ำ�ยาล้างจาน น้ำ�เช็ดกระจก

บจ.โอพีเค พาแนล แอนด์ อลูกลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
323/512 ซอยสายไหม 33 ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียม และ
กระจก

บจ.อินฟินิท บิวตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/11 อาคารเดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 ซอย
ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ขายเครื่องสำ�อาง

หจ.สมาทอง ขนส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170 ถนนสวัสดิการ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

บจ.68 ซิกเนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/68 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ซอยนาคนิวาส 4 ถนน
นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายอาหารเสริม และสินค้า
แปรรูป

บจ.ทาร์เก็ต พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/377 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการจัดหา จัดซื้อ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

บจ.กฎหมายและบัญชี ธนเสฏฐกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
398/322 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
การให้บริการด้านติดตามทวงหนี้ทุกประเภท รวมถึงรับ
หรือ โอนสิทธิเรียกร้อง

บจ.อมรา แอนด์ เวลท์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
575/89 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
จำ�หน่ายตลับลูกปืน เฟื่อง โซ่ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน

บจ.วิณณ์เทคฟาร์อีสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/51 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่อจักร
ทุกชนิดทุกประเภท

บจ.ดาวเต็มฟ้า บิซทรอนิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
209/87 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก3-12 (ร่วมกิจ)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการซื้อ ขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด งานระบบ
วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควม

บจ.รักษาความปลอดภัย ยศพิทักษ์กิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/33 หมู่ที่ 12 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการรับพิทักษ์และรักษาความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินให้กับบุคคล นิติบุคคล สำ�นักงาน องค์การ ณัฐ
วิสาหกิจ กระทรวง ทบวง หรือหน่วยงานราชการอื่นใด

บจ.เวนดิ้งแมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/25 โครงการบี-อเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�ผลไม้ น้ำ�อัดลม ตู้
น้ำ�ดื่ม หยอดเหรียญอัตโนมัติ

บจ.เจ เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 7 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการลงทุนและเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์

บจ.เจริญสุข เจริญพร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/28 ซอยวัชรพล 10 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
การผลิตและรับจ้างทำ�รายการโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์
ละคร สารคดี กีฬา และรายการต่างๆทุกประเภท

บจ.ทีเค แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บริการทางด้านบัญชี กฎหมาย รับเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

บจ.ขุนพล อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
984/35 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บจ.เดอะ เซาเออร์ บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 8 ออฟฟิศ
2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ และเป็ฯ
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา
หจ.บ้านกอบแก้ว เนอร์สซิ่งโฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1477/119 หมู่บ้านพนาลี25 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทราย
กองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และเด็กอ่อน
บจ.สคูออลา(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/66 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ
บจ.อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/87 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 17 ซอยพุทธบูชา 36 ถนน
พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
การบริการให้คำ�ปรึกษา วิเคราะห์และออกแบบ จัดทำ�
รายงานและวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.แม็คทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยพระรามที่ 2 ซอย62 แยก 1-11 ถนนพระรามที่
2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการกระจาย จำ�หน่าย
สินค้าจากผู้ผลิตต่างๆ ช่น อาหารเสริมสำ�หรับผู้ชาย
บจ.ซี.เอ.เอนจิเนีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/41 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 9 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การรับเหมาก่อสร้างอาคาร ออกแบบ ตกแต่งภายในนอกอาคาร
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บจ.สีส้ม ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/96 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 24 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศ

บจ.วี.พี.2559 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 11 ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่มไอศครีม เค้ก
รวมทั้งอาหารพร้อมบริโภคอื่นๆ

บจ.คงทอง 89 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/89 หมู่บ้านพฤกษา 94 ซอยสายไหม 56 ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องตกแต่ง
บ้าน สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และฮาร์ดแวร์

บจ.ดีแอลจีที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอยอ่อนนุช 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ� ออกแบบ
พัฒนา และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ

บจ.ซัฟไฟซ์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/81 หมู่บ้านเดอะวิลล่า ซอยคู้บอน 27 แยก 10
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โลหะ อุปกรณ์
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
บจ.เซตะ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/28 หมู่บ้านสิริยา ซอยวัชรพล 1/5 ถนนวัชรพล
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
บจ.เอบีจี เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
151/184 หมู่บ้านพฤกษาไพร์ม รามอินทรา - คู้บอน
ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจการขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการ
แพทย์

บจ.ระดา.เอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/17 ซอยอ่อนนุช 55-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
หจ.สมาร์ทเทอร์พร็อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
351 ซอยรัชดาภิเษก 14 (ซอยโลหิตสุข) ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
การเป็น นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและ
ธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
บจ.ฮันญ่า คอร์ปเปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/214 ซอยรามคำ�แหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซื้อขาย รับจ้างผลิต ภาพยนต์
โฆษณาสื่อดีวีดี และวีดีโอ
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บจ.สแตนฟอร์ด แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
383 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 206 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม
9 ซอย 13) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ให้บริการหรือ
ให้คำ�ปรึกษางานเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ประกอบกิจการ ออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรม รวม
ทั้งผลิต การจัดจำ�หน่าย ซ่อมแซม ติดตั้ง บำ�รุงรักษา
บจ.เทรชเชอร์ แอนด์ อินฟินิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/87 ซอยหมู่บ้านภานุช ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้า ผิวกาย
เส้นผม ทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ทรัพย์อนันต์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/84 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรมด้านการขาย
และขยายตลาดให้กับหน่วยงานต่างๆ

บจ.ซีทีวี.โซล่าร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
399 ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการ บริการ รับเหมา ติดตั้งสถานีไฟฟ้า
โรงงานผลิตไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้า

บจ.โซลูชั่น ซิสเต็ม ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
402/40 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง
ดัดแปลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.ไทกุนฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
645 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ให้เช่าฟาร์มสุกร

บจ.พีเอ็น โพรมิเน้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/152 ซอยฉลองกรุง 53 แขวงลำ�ปลาทิว
บจ.พีแอนด์พี คอนซัลท์ จำ�กัด
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด
41/167 ตรอกสุนทรพิมล ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง ให้แก่นิติบุคคล และองค์กรณ์ของรัฐ
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟแวร์
บจ.โจโจ้ซาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 695000 บาท
บจ.พีเอ็น คุกกี้ จำ�กัด
65 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตดินแดง กทม. 10400
9/134 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริการนวด อบร่างกาย อาบน้ำ�
10330
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเบเกอรี่ อาหารและ
บจ.เทียร์ร่า คอร์ป จำ�กัด
เครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
111/66 ซอยสุขุมวิท 52 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
หจ.ภูมิรัตนพันธุ์
เขตพระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายส่ง-ปลีก ผลิตภัณฑ์อุปโภคสำ�หรับคนและสัตว์
152/6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
หจ.ภูมิกล วิศวกรรม
รับขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งทางบก น้ำ� อากาศ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
70/99 ซอยร่มเกล้า 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บจ.แอลเอสแอล (1952) จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการออกแบบรับเหมาตอดตั้งระบบไฟฟ้าและ
45/6-7 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) ถนน
ระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า
หจ.จีโอเอ็มอี ออโตโมทีฟ
ห้องพัก ให้เช่าพื้นที่
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
18/315 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
บจ.ที.จักรา เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
20/1 ซอยประชาร่วมมิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง
การนำ�เข้าชิ้นส่วน อะไหล่ และส่วนประกอบของรถยนต์
กทม. 10400
เพื่อจำ�หน่าย
ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
หจ.พีบี พริ้นติ้ง กรุ๊ป
บจ.เวิลด์ เพ็นดูลัม เฮลธ์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/107 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
1111/51-53 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง ตลิ่งชัน กทม. 10170
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บริการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเป็นคนกลาง ติดต่อระหว่างผู้
ประกอบกิจการค้ายา เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ ต้องการจัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์
แพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
บจ.มุ่งปันกัน จำ�กัด
บจ.โฟร์เมทีฟ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8880000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/30 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ถนน
93/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวง
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
10250
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและการ ประกอบกิจการรับบริหารพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และ
จัดการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาวิศวกรรม
สังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด
บจ.ช.พัฒนา โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107/31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการ โรงแรม

บจ.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 7500000 บาท
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

หจ.ศรีเจริญ 2560
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
451/28 ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
การรับเหมาก่อสร้างทั่วไป งานระบบไฟฟ้า ประปา

บจ.เซ้าท์เทิร์น กรีนเบย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
55/30 หมู่ที่ 2 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
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บจ.โอ.อี.เอ็ม.ออโต้ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
119,121 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
เสริมใหม่ของจักรยานยนต์
บจ.ห้างทอง เยาวราช บางขุนเทียน-ชายทะเล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
16/257 หมู่ที่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุกและอัญมณีอื่นทุกชนิด รับ
ฝากขายทอง
บจ.แสงอาทิตย์ โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
252 ซอยโรงเรียนคลองลำ�เจียก แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ บริการ รับเหมา ติดตั้งสถานีไฟฟ้า
โรงงานผลิตไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้า
บจ.เอส.อาร์.ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2/22 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องมือช่าง
เครื่องจักร อุปกรณ์ไฮดรอลิก
บจ.อิตาเลี่ยน บิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1154/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ขายปลีก ส่ง สินค้าจากนม ไอศครีมดัดแปลง โยเกิร์ต
นมเปรี้ยว เนย ครีมเทียม
บจ.เดอะควีนส์ โบ คลินิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
113 ซอยพระรามเก้า 64 ถนนพระราม 9 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการคลินิกรักษาโรคทั่วไป
บจ.ไอด้า กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22/9 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง
บจ.โมดิฟาย ปริ้นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
83/176 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
จำ�หน่ายอุปกรณ์ไอที
บจ.เจ.พี.เมททอลเวอร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
19 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับปั๊มโลหะขึ้นรูปทุกชนิด ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทำ�ชั้นวางของ ตู้ไฟฟ้า กล่องเครื่องเสียง
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หจ.จ. จีรนันท์ ไทเทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
554/101 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบการสื่อสาร

บจ.สปอร์ต แฟบริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/12 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ผ้า

บจ.ทรวง กวน เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58/1335 ซอยรามคำ�แหง 3 (สองพี่น้อง) แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าที่ผลิตจากยางพารา น้ำ�
ยาง หมอน ที่นอนยางพารา

บจ.ปิงวังน่านกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/8 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าผ้า

เพจเจส

ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
และของที่ระลึกต่างๆทุกชนิด
บจ.โอ ทู อาฟเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/188 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-1 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การขายส่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.วรวีร์กร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
182 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ้นค้าอุปโภค บริโภค
และสินค้าที่เกี่ยวข้องในครัวเรือนทุกชนิด

บจ.ธปัญญา ออโต้วีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/105-106 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ส่ง ยางรถยนต์
ล้อแมกซ์ ทั้งใหม่และเก่า น๊อตล้อรถยนต์
บจ.บ้าน เพลิน เลิร์นนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ศิริอนันต์ กรุ๊ป จำ�กัด
93/75 อาคารซี ชั้นที่ 3 หมู่บ้านญศาศิริ ถนนประเสริฐ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
มนูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.เฮเล โฮมส์ จำ�กัด
100 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 1 แขวงบางบอน
การเรียนภาษาและการฝึกทักษะการพูด การเขียน การ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตบางบอน กทม. 10150
ฟัง การอ่านในภาษาต่างๆในสถานที่ฝึกอบรม
919/489 (บี) อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 41
ประกอบกิจการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสี
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ข้าว รำ� เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของข้าว
บจ.โฮมเฟรช ไฮโดรฟาร์ม จำ�กัด
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ถือครองและเป็นตัวแทนนายหน้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อสังหาริมทรัพย์
บจ.ทอง8ริ้ว2 พลัส จำ�กัด
2 ซอยรามคำ�แหง 167 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สูง กทม. 10240
บจ.คุ๊กส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำ�กัด
15 ซอยพระรามที่2 ซอย 13 ถนนพระราม 2
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารสด อาหาร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
แห้ง อาหารจานด่วน รวมถึงเครื่องบริโภคต่างๆ
28/26 ซอยหทัยราษฎร์ 24/1 แขวงสามวาตะวันตก
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมรับจัดการธุรกิจ
เขตคลองสามวา กทม. 10510
เกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บจ.ซิสเตอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า และจัดจำ�หน่าย อาหาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.จี.ที.อาร์ 2017 จำ�กัด
50/490 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
หจ.ออนเซ็นบอยเลอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
156 ถนนพระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องหอมและเครื่องสำ�อาง
85/1 ตรอกวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กทม. 10150
ทางอินเทอร์เน็ต
กทม. 10700
จำ�หน่ายอะไหล่จักรยานยนต์ทุกชนิด พร้อมบริการติดตั้ง
ประกอบกิจการค้าเตาต้มบ่อน้ำ�ร้อน (ออนเซ็น)
บจ.บูสต์ ฟิตเนส จำ�กัด
บจ.เอ.แอล.พี.พริ้นท์แอนด์แพ็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซัคเซซลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/1 ซอยรามคำ�แหง 30 (บ้านเรา) ชั้นที่ 5 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/119 หมู่บ้านปริญญดา ซอยกาญจนาภิเษก 0010
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
146/1 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการฟิตเนสเซ็นเตอร์ครบวงจร
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการการผลิตและจำ�หน่าย สื่อสิ่งพิมพ์
ประกอบกิจการที่เป็นกิจการทางกฎหมายและบัญชี
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.ที่ปรึกษาสิริดี ธุรกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โจวิท โกลบอล จำ�กัด
บจ.พูนทรัพย์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
87 ซอยรามคำ�แหง 12 (อุดมยศ) ถนนรามคำ�แหง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
54 อาคารบีบี ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 1302 ถนนสุขุมวิท 51 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 10
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจทุกประเภท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์
10110
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายในประเภท งาน
ประกอบกิจการบริหารจัดการ เก็บเงินค่าบริการที่จอดรถ ยิปซั่ม งานฝ้า
บจ.เฟมเม่(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอสเอ็นจี โซลูชั่นส์ จำ�กัด
บจ.บุญเชิดการก่อสร้าง จำ�กัด
686/34 ซอยพัมนาการ 44 แขวงสวนหลวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตสวนหลวง กทม. 10250
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 21 ถนนสุขุมวิท
65/7 ซอยราชพฤกษ์ 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
การขายส่งเครื่องสำ�อาง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำ�หรับ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
กทม. 10170
ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ครีมบำ�รุงผิว โลชั่น
ให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจใน ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
เครือหรือสาขาของตนทั้งในและต่างประเทศ
สำ�นักงานอาคารพาณิชย์
บจ.อาหารสัตว์ ไบโอพูลทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทีอีพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บจ.เคทูพี ไฟร์แอนด์เอ็นเนอยี่ จำ�กัด
43 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตประเวศ กทม. 10250
395 ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
120/127 ซอยวัชรพล 2/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ซื้อ-ขาย นำ�เข้า ส่งออก กากมัน กากข้าวโพด กากมัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
กทม. 10220
ผสมกากข้าวโพด กากถั่วเหลือง ทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน
ประกอบกิจการจำ�หน่าย รับจ้างออกแบบและติดตั้ง
ระบบวิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา
บจ.บิลเลี่ยน แอดไวซอรี่ จำ�กัด
บจ.เอสเจ อิมพอร์ต เฟรชฟรุ๊ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พิกซาเมด จำ�กัด
239/83 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
889/48 หมู่บ้านบ้านกลางกรุงแกรนด์เวียนนา ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
328 ซอยพหลโยธิน 53 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
10120
เขตบางเขน กทม. 10220
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ผัก ผลไม้
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างทำ� จำ�หน่าย ต่อเติม ติดตั้ง
ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ ในการแพทย์และเวชภัณฑ์ บจ.จีแอนด์ที เอ็นเทอร์ ไพรซ์ จำ�กัด
บจ.เอเอ็นหนึ่งสี่แปด แม็คคานิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พีวายวาย คอร์ โปเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/2 อาคารสิรารมย์ แมนชั่น ห้องเลขที่ 44 ชั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/148 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขต
139/254 ซอยคู้บอน 27 แยก 25 แขวงท่าแร้ง เขต
กทม. 10140
สวนหลวง กทม. 10250
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
ร้านขายปลีก-ขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บจ.ดิ แอสเซทส์ คอนซัลแทนซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ที่กระทำ�โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
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ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
404 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บจ.เมดิคอล แคร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1207/2 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก พาณิชยกรรม การตลาดและจัดจำ�หน่าย
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการ ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา เครื่องมือ หจ.ครีเอทีฟ แอคเซส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)
เครื่องใช้ อุปกรณ์ ทางการแพทย์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
48/324 หมู่ที่ 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ปะกอบกิจกาขนส่งสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกทาง
บจ.ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำ�กัด
น้ำ�ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.ออสปิเชียส เวิลด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าและให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
(สื่อดิจิตอลออนไลน์) บนเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสาร
1/213 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1 ถนนวิภาวดีรังสิต
เช่นการให้บริการเพลง หนัง รายการทีวี คลาวด์ (เก็บ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ข้อมูล) การโฆษณาต่างๆและความบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ จัดหาเพื่อตอบสนองความสนใจในด้านวัฒนธรรมและ
ความบันเทิง
บจ.เทคซอฟต์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.พีเอสเอ็น เวนเจอร์
2354/8 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
17/571 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ไอที และระบบ
กทม. 10110
ควบคุมการเข้าออกครบวงจร พร้อมทั้งจำ�หน่าย และ
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย ผลิต สบู่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยว
พัฒนาโปรแกรม
กับสบู่ สมุนไพร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
บจ.มากี อินสทรูเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
158/39 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตเครื่องดนตรี

บจ.เอ็มบีเอ็ม โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
59 หมู่ที่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม

บจ.ซีทีเอ็น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยอินทามระ 39 แยก 1 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้า ซื้อ ขายปลีก-ส่ง อะไหล่และ
อุปกรณ์ รถบรรทุก
บจ.อาภา โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
132/28 ชั้น 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้า
ออนไลน์ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรพลอย

หจ.อินสติงท์ โคโอเปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
16/74 หมู่ที่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
บจ.เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 450000000 บาท
20 อาคารบุปผจิต ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ ให้บริการ
ด้านวิจัย

บจ.แซนต้า เอสเตท จำ�กัด
บจ.ซีเจ คอนสตรักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1489 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
130 ซอยรามคำ�แหง 176 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10160
10510
ประกอบกิจการให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร
รับเหมาก่อสร้าง
บจ.เวิลด์ ชูการ์ เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
บจ.เดอะ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 43 ถนนสาทรใต้
46/145 ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการส่งออกและนำ�เข้าและรับเป็น
นำ�เข้า-ส่งออก ผัก ผลไม้ อบแห้ง
ตัวแทน นายหน้า ซื้อขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
บจ.เค.ดับเบิ้ล.เอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/40 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เป็นที่ปรึกษารับติดตั้ง รับเหมา งานระบบต่างๆ
บจ.นิติปิยะสวัสดิ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยเลียบวารี 1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับทุบตึก
และอาคารอย่างอื่นติดตั้งกระจก
หจ.ทรัพย์มีศรี
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
85/845 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้าน
พาณิชยกรรม การตลาดและะจัดจำ�หน่าย
หจ.พูนฤทธิ์มาร์เก็ต
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บจ.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
104/22 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
บจ.ซูซูกิ โคไซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
32/41 โซนบี อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจำ�หน่ายเหล็กเส้น เหล็กลวด
บจ.ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
15 ซอยเพชรเกษม 65/1 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับ
รักษาผู้ป่วยเจ็บ

บจ.โซเชียลลิซต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
21/10 ซอยร่วมฤดี 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย ภาพยนตร์ สารคดี
รายการโทรทัศน์ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว
บจ.ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ 2751
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เพื่อสร้างความตระหนักเผนแพร่การดูแลผู้ป่วยในระยะ
สุดท้ายแบบประคับประครองเป็นทางเลือสำ�หรับการ
จากไป
บจ.กาญจนา 9 แอลพีจี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
35/32 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าแก๊สเชื้อเพลิง และสถานีบริการแก๊ส
บจ.ฟอร์เวิร์ดเน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
149/16 หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยประชาชื่น 8 แยก 1-2
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการ
สร้างเครือข่ายสื่อสาร
บจ.อิมมานูเอล พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2 ซอยรามคำ�แหง 60 แยก 6 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ รับเหมากอ่สร้างอาคารที่พักอาศัยทุก
ประเภท
บจ.เพชราเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอยและ
อัญมณีอื่นๆ
บจ.สยาม บีพีเอ็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
118 หมู่บ้านอิมพีเรียล พาร์ค ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
บจ.เฮง เฮง เฮง 60 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
25/141 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย และ
อัญมณีอื่นๆ
บจ.พีเอ็มที มิราอิ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด และบริษัทมหาชน
จำ�กัดอื่นๆ
บจ.เมดเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการให้บริการสถานเสริมความงาม
บจ.วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
84 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.เออีซี ไดมอนด์ เอ็กซ์เชนจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
919/289 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 22
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การผลิต ซื้อ ขาย รับจ้างทำ� รวมทั้งสั่งเข้ามาในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่ง อัญมณี เพชร พลอย
บจ.ชาริฟอุลลาห์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
30-32-34-36 ห้อง 601 ชั้น 6 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ห้อง 901 ชั้น 9
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์
บจ.ชิบิยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
246/79 ซอยรามคำ�แหง 196 ถนนรามคำ�แหง
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าทุกชนิดตาม
วัตถุประสงค์
บจ.แอคคอร์แดนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1082/36 ถนนถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าพร้อมกับการ
บริการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ไทย ฉีคัง ไลฟ์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2521/45 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท
บจ.ดี.เอ็น.แอล.คัลเชอร์(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
582/39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ให้บริการรับจองตั๋ว เครื่องบิน รับจัดทัวร์ แลกบัตรผ่าน
ประตู สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและรับจัดงานออกงาน
บจ.ร่มเย็นเอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
54 ซอยอินทามระ 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ขนส่ง ขนถ่าย ส่งออก
น้ำ�มันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงาน
บจ.เบอร์จายา เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
14-16 ห้อง 604 ชั้น 6 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.โกลบอล ทีเค เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
40/44, 46 ซอยสีหบุรานุกิจ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.วิสดอม ฮับ จำ�กัด
บจ.ที แม็กซ์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
888/346 อาคารไฮฟ์ สาทร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลอง
38/9 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและ
การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
สุขภาพประเภทอุปโภคบริโภค
บจ.ง่วนฮะหลี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
454 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
จำ�หน่ายและติดตั้งมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำ�ไฟฟ้า
บจ.มิลเลี่ยน แอนด์ ปริ้นเซส ไอรีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/191 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส-วิภาวดี 2 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจทุกชนิดยกเว้นเรื่องการลงทุน
หจ.พีพี แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
105/33 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บจ.ทะคุมิไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
140/1 หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ ให้เช่า บริการ ห้องพัก
บจ.แคช บอคซ์ ออโต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
289/96 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์เสริมในรถยนต์และชิ้น
ส่วนรถยนต์
บจ.ทเวนตี้ ไฟว์เซ็นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
796/1 ซอยปุณณวิถี 28 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
จัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์
ของผู้ ใช้
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บจ.ฟีลาเน็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการซื้อมาและขายไป ซึ่งสินค้าที่ระบุในวัตถุที่
ประสงค์ นอกราชอาณาจักร
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บริการสอนอบรม และทดสอบ วัดผลด้านคอมพิวเตอร์
บจ.ทีอาร์เค วัสดุก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68 ซอยศรีบำ�เพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
บจ.สแปร์ โรว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
369/17 ซอยวัดจันทร์ ใน แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
การรับจ้างหรือเป็นนายหน้าในการจัดหาสื่อโฆษณา
บจ.เอสดีที พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และนำ�เข้า เครื่องปรุงสำ�เร็จรูป
บจ.วิโรจน์ เอ็นจิเนียร์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/558 ซอยนิมิตใหม่ 34 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสาม
วาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ
ควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการซื้อขายสินค้า
บจ.เฮลท์ โซลูชั่น พาร์ทเนอร์ชิพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
รับวางแผนประสาน และดำ�เนินการด้านประชาสัมพันธ์
บจ.ดิ เอสเตท แบงคอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
914/129 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนและให้คำ�ปรึกษาเกี่ยว
กับการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.ซีเคที ออดิท แอนด์ ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/19 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ให้บริการตรวจสอบบัญชี

บจ.สหทรัพย์อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
405 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ทรูโฮม ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
404 ซอยประชาอุทิศ 28 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการค้า ปลีก ค้าส่ง และรับเหมาออกแบบ
ตกแต่ง ตัดเย็บและติดตั้งผ้าม่าน วัสดุอุปกรณ์และ
สินค้าคงเหลือ

บจ.ทิพเนศ ก้าวหน้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
411/89 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการรับขนส่งถ่ายสินค้าและจัดเรียงสินค้าเพื่อ
จำ�หน่ายและส่งออกและนำ�เข้า

บจ.ก้าวไกล 2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/182 ซอยประชาอุทิศ 76แยก 5 แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อขาย หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดกับหน่วยงานราชการ

บจ.บี มังคุด(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
548/12 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายน้ำ�ผลไม้ และอาหารเสริม

บจ.อีแซค เฟอร์นิช ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/304 หมู่บ้านพลีโน่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะ
กอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับเหมาทำ�งานเฟอร์นิเจอร์ และงาน
ตกแต่งภายใน

บจ.นราธิวาส กรีน แอนด์ รีนิวเอเบิ้ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากยางพารา
และที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด
บจ.ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
571 อาคารอาร์ยูเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 9005
ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

บจ.มอร์นิ่งสตาร์ เซมินา แอนด์เทรนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/33 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซอยประชาอุทิศ 91 ถนน
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
จัดอบรมสัมมนา
บจ.เอ็นเอส แมนชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/32 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการให้เช่า แฟลต คอร์ด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เคเอ็มบี 569 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179/30 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการสถานเสริมความงาม บริการการแพทย์

บจ.กู๊ด ทู โก โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง

บจ.เพชรสุวรรณ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/84 ซอยเทิดราชัน 43 แยก 12 ถนนเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการซื้อขาย สินค้ามือสอง ทุกประเภท

บจ.เอ็นเอ็นบี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106/98 ซอยกีฬาแหลมทอง 14 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการซักอบ รีด

หจ.กมลวัช ซัพพลายเออร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/328 ซอยสายไหม 43 (ทัศนารมย์) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ซื้อ ขาย ผลิต ซ่อมเครื่องมือตัด เจาะและกลึงทุกชนิด
อุปกรณ์สำ�หรับจับยึด ดอกสว่าน พร้อมอะไหล่ หินขัด

บจ.การ์ดครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291 ซอยลาดพร้าว 121 (สีวะรา) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้า เครื่องใช้สำ�นักงาน ใช้ ใน
ครัวเรือน อุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทำ�ความสะอาด

บจ.เลิฟพิ้งกี้ แมนชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/32 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการให้เช่า แฟลต คอร์ด

บจ.ปิยะ การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1063 ซอยหมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ ถนนรามอินทรา
67 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการทางบัญชี รับทำ�บัญชี วางระบบ
บัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร

บจ.สะสมความดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
679 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในสาขาสิ่งแวดล้อม สาขา
ชีวอนามัย สาขาความปลอดภัย สาขาพลังงาน

หจ.แปดแปดแปดโมลดิ่งแอนด์รับเบอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1008/35 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย ชิ้นส่วนยาง หลอดดอก
ยาง หล่อยาง อะไหล่ที่ทำ�จากยาง ที่ใช้กับรถยนต์
บจ.เดอะ บิวตี้ช็อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/140 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.อินดีไซน์ ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90/63 หมู่บ้านกลอรี่เฮ้าส์ ซอยรามอินทรา 65 แยก
2-2-10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการทำ�ป้ายโฆษณา ตกแต่งภายใน สื่อสิ่ง
พิมพ์ทุกประเภท
บจ.ธุรกิจพัฒนา เกษตรมวลชน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46,48 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดินเป็น
ที่ประกอบเกษตรกรรม

บจ.พี แอนด์ พี เน็ทเวอร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/95 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
บจ.โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/582 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการจัดสัมมนา จัดอบรม จัดงาน
อีเว้นท์ รวมทั้งจัดหาวิทยากรเพื่อให้คำ�แนะนำ�ประชาชน

บจ.ชมณดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/46 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 4 แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน

บจ.ณัฐนันท์ 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/399 ซอยนวลจันทร์ 24 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย (ขายปลีก-ขายส่ง)
สินค้าอุปโภคทุกประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

บจ.แซมมิก อินฟีนิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
ตัวแทนสินค้าตามที่ระบุในวัตถุประสงค์

บจ.เคย์เดน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/8 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 8 ซอย 10 ถนนสตรีวิทยา 2
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำ�ผลไม้

บจ.ฟีลิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
758/435 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 57 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
จำ�หน่ายและรับติดตั้งอุปกรณ์และอะไหล่ เครื่องจักร
อุปกรณ์ โรงงาน เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับห้องปฎิบัติการ

บจ.ออพชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/111 หมู่ที่ 7 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
รับเป็นที่ปรึกษานายหน้าตัวแทนซื้อขายคอนโด
บจ.เอ็นเอส แพลนดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
205 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน รวมทั้งงานโยธา
ทุกประเภท
บจ.วายามะสุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
625/117 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบการค้าเครื่องหนังทุกชนิด

บจ.แอนนี่ ชู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
174 ซอยสวนผัก 44 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม อาหารเสริม
บจ.ไอ อินเทลลิเจ็น คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยแก้วเงินทอง 16 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการ บริการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับ
รองมาตรฐานของสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลีนิก
บจ.แบลค อาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
255/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เบเกอรี่ ชา กาแฟ

บจ.เวิร์ค คอนเนคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์
บจ.ตรัง ไบโอแมส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/32 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
การผลิต ซื้อ ขาย ส่งออก วัตถุดิบ และชีวมวลอัดแท่ง

บจ.เฮฟเว่น ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการให้บริการดูแลรถยนต์

บจ.เมืองสิริเจริญกิจ กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/733 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 1 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการ ติดตั้ง อลูมิเนียม ฝ้า ระบบไฟฟ้า
อาคารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วไปทุกประเภท

หจ.ห้างทองโพธิ์ทอง 1
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/35-36 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-12
(ม.อรุณนิเวศน์) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการค้าทองคำ�

บจ.พีเมกซ์ ซัพพลาย ออล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191/170 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภทอาหารสด
อาหาร อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ผักสด ผลไม้ ฯ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.อัศวินหิมพานต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/248 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
อะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.ดาณิกา กรุ๊ปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/352 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง
บจ.ทรัพย์ยุทนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/45 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้เช่ารถบัส รถตู้ รถรับจ้าง
บจ.หงไท่หัว (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายนำ�เข้าและส่งออกเครื่องสำ�อางค์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดวงพรประเสริฐ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องปรับอากาศ พัดลม แอร์
ทุกประเภท
บจ.888 บีลีฟ อินสปายเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 หมู่บ้าน อยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว 101 ซอย 17
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจัดออแกไนเซอร์ งานอีเว้นท์
บจ.จำ�นงค์ ออโต เซอร์วิส 168 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
781/67 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
การบำ�รุงรักษาและการซ่อมระบบ เครื่องยนต์และชิ้น
ส่วนยานยนต์
บจ.เจ ซีรี่ย์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยอินทามระ 34 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการขาย ปลีก ส่ง เวชสำ�อาง อาหารเสริม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เมเนอร์วา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/246 ซอยรามอินทรา 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการที่ปรึกษา บริหารจัดการโครงการด้าน
เทคโนโลยี
หจ.ซีทีอาร์ คอนซูเมอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
226 หมู่บ้านพระยาเพชร ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น
สาธารณูปโภค ระบบประปา
บจ.ธนยุตวิศวการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
248 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา แอร์
สุขาภิบาล พร้อมทั้งจำ�หน่าย

บจ.วิศวกร ไอเอสโอ แมเนจเม้นท์
คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/127 ซอยคุ้มเกล้า 11 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
บจ.โกลเด้นทาวน์ เรซิเด้นซ์ จำ�กัด
ลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาด้านระบบการทำ�งาน
71 อาคารโกลเด้นทาวน์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท วางแผน เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดขั้นตอนทำ�งานที่ซ้ำ�
เขตราชเทวี กทม. 10400
ซ้อน
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ให้บริการห้องพัก
บจ.ทียู-อี แคปปิตอล (พีเอ็นจี) จำ�กัด
บจ.ทีพีดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/1 ถนนริมคลองสามเสน แขวงมักกะสัน เขต
663 ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ราชเทวี กทม. 10400
กทม. 10520
รับออกแบบ ติดตั้ง รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำ�เนินธุรกิจงานสกรีน
อาคารสำ�นักงานออฟฟิต บ้านและที่อยู่อาศัย
ในลักษณะครบวงจร
บจ.ทีพาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
546 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายกระเป๋าและอุปกรณ์สำ�หรับเดิน
ทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บจ.ทรินเด็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
272 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก สินค้าจำ�พวกพรม ผ้า
นวม วอลเปเปอร์ กระเบื้องยาง เพื่อจำ�หน่าย

บจ.พีเค บาร์ โค้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
186/570 ซอยรามคำ�แหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าส่ง-ปลีก ฉลากสิ่งพิมพ์ กระดาษ

บจ.มาม๊า นาตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
388/1 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เครื่องนอน ที่นอน
หมอน เบาะนั่ง โฟม ยางพารา

บจ.วี อินโซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
289/152 ซอยร่มเกล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
สื่อมัลติมีเดีย
บจ.ซิมซิงค์ ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/285 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
การค้า ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมทั้งบริการหลังการขาย
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ค้าสัญญาณกันขโมย
บจ.เอฟ เอ็ม ซี มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยสามวา 7/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติกหรือ สิ่งอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพและสำ�เร็จรูป
บจ.ทริปเปิ้ล เอ็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/26 ซอยเสรีไทย 89 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการ นำ�เข้า-ส่งออก เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทุกชนิด
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บจ.ซีแด๊ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
10/95 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการการประเมินทรัพย์สินทุกประเภท
บจ.เค เอ็น เอส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2534/140 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องตกแต่งอาคาร
บจ.วิวัฒน์สุนทร ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
88/233 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า เกี่ยวกับซอฟแวร์

เพจเจส

17 ซอยจันทน์ 37 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจกรรมการถ่ายภาพ
บจ.ฟีโรทูลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
212/169 ซอย16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
นำ�เข้า-ส่งออก และจำ�หน่ายสารกำ�จัดแมลงและสัตว์
ฟันแทะ
บจ.เพลการ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
212/169 ซอย16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
บจ.ไพรม์ แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
88 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อหากำ�ไร
บจ.ดลนันทน์ เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4 ซอยรามอินทรา 13 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับ
ที่ดิน อาคาร ที่พักอาศัย คอนโด บ้านจัดสรร
บจ.พระตำ�หนัก วิลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
55/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
บจ.แกรนด์ อีสท์ แคปปิทอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
177 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
นำ�เข้า จัดซื้อ จำ�หน่ายโลหะ แผ่นโลหะ เศษโลหะ
และอโลหะทุกชนิด
บจ.เก้าเจริญเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/13 หมู่ที่ 7 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุ เครื่องมือก่อสร้าง
บจ.อัศวธานี จิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
20 ตรอกบำ�บัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เงิน ทอง นาค พลอยรูปพรรณ
หยก ไข่มุก เครื่องประดับรูปพรรณ อัญมณี
บจ.ไดมอนด์ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
36 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการ ค้าทอง นาค เงิน เพชร พลอย อัญมณี
บจ.ฑีฆา เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
59 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 3
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ดี เอ ดี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
6/25 ซอยสุขุมวิท 16(สามมิตร) แขวงคลองเตย
หจ.รัตนโสภา รุ่งเรืองทรัพย์
เขตคลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
515 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าต่างประเทศ
ประกอบกิจการขาย ผงซักฟอก
บจ.ห้างทองเยาวราชสุขสวัสดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
หจ.อัศวินโฟโต้
163 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดับเบิ้ล เทอร์เซล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/2 หมู่ที่ 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
นำ�เข้า จำ�หน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน กระสุน อะไหล่เทียม

เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบการค้าอัญมณี โลหะมีค่า เครื่องประดับ
ทั้งแท้และเทียม

เขตบางพลัด กทม. 10700
การรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

บจ.ไอ.ยู.เจ. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
66 ซอยกายจนาภิเษก 008 แยก 2 แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการสร้างอาคารพาณิชย์ ที่พักเพื่อจำ�หน่าย

บจ.โรบอทิคซ์ ครอปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
392 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล

บจ.ซีเอฟ แอนด์ เอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
72 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมส
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่

บจ.สวนผักน้ำ� 2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1658/14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่ายพืชผัก ผลไม้ทุก
ชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.ไอยราเจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
444 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 1 PLA .F01.
C022000 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย นำ�เข้า อัญมณี โลหะมีค่า

บจ.เคลฟเวอร์ คลาวด์ คอนซัลแต้นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/205 คอนโดบ้านประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลนิมิตร
เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
การเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

บจ.เอพลัส อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
72 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการ นำ�เข้า จำ�หน่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.อินโฟริช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น P ห้อง P01 ซอยสุขุมวิท 25
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบธุรกิจทำ�สื่อโฆษณา ซื้อ ให้เช่าพื้นที่โฆษณา

บจ.ดีดี สแปร์ พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/67-68 ซอยนาคบำ�รุง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำ�หน่าย อะไหล่และอุปกรณ์
ตกแต่ง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นยานพาหนะ
บจ.บ้านสุขุมวิท เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบธุรกิจซื้อขาย จำ�หน่าย โอน อสังหาริมทรัพย์

บจ.ปิติยนต์ การาจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
771/1 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์
บจ.ฟุตแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการคลินิกรักษาโรคทั่วไป การให้คำ�ปรึกษา
และการรักษาโรคทั่วไปทางการแพทย์

บจ.ควอลิตี้ เวิร์ค(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17/2 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

บจ.โฮมไลค์ เซรามิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยจันทน์ 37/1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พัก สถานที่ทำ�การ

บจ.บี แอนด์ เอ็ม โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

บจ.มิลเลนเนี่ยล เอวิด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
115/49 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป รองเท้า กระเป๋าทุกประเภท เครื่องประดับ
บจ.ฮูบลาล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23/1 ซอยอ่อนนุช 74/3 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า รับสั่งสินค้าและจำ�หน่ายเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป
หจ.ทองธนา
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
672/15 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ทองคำ� ทองรูปพรรณ

บจ.เอ็นเอ็นเอชเค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ผลิตภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในอุปกรณ์ทำ�เทียน
บจ.วอเทอร์เร็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก ทั้งปลีกและ
ส่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
บจ.จีบี ออโต้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ถนนหทัยมิตร แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายน้ำ�มันเครื่อง น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มัน
เบรค และน้ำ�มันอื่นๆ ที่ใช้กับรถยน รถจักรยานยนต์

หจ.มามูร เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
205/7 ถนนพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. บจ.มอร์นิ่ง ไลท์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
10500
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การขายส่ง ขายปลีก เพชรพลอย จิวเวอรี่
354 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าปลีก ส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
บจ.เดลว์ แอโรสเปซ จำ�กัด
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
1/10 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
หจ.แมส โปรฟิต
การเป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คอมพิวเตอร์
115/205 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
เป็นผู้นำ�เข้า ผู้ผลิต ผู้แทนจำ�หน่าย และผู้ ให้บริการ
บจ.ยูนีควัน จำ�กัด
ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
452 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แขวงบางอ้อ
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บจ.บางกอก วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/30 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าในการยื่นขอ
ยื่นคำ�ร้อง ใบอนุญาตทำ�งาน วีซ่าต่าง ๆ
บจ.เค เอส พี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/32 ซอย ม.ชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าสารส้ม เคมีภัณฑ์
บจ.เจเนอเรชั่น ริช มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเสริม กาแฟสำ�เร็จรูป

บจ.สัมมนาดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/17 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-12
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจัดงานอบรม สัมมนา และอีเว้นท์
รวมถึงการรับจัดงานและทำ�ประชาสัมพันธ์
บจ.ทีเค-แอพโพรช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/37 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า สารเคมี
บจ.ดับบลิวดี 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/143 ซอยรามอินทรา 34 แยก 26 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการเป็นนาหยน้า ตัวแทน และที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ(ยกเว้นที่ปรึกษาการลงทุน)
บจ.เอส.วี.98 อุปกรณ์เครื่องเย็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111 หมู่ที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 72 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
กิจการร้านค้าขายของชำ� โชห่วย
บจ.เชี่ยวชาญงานช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยโชคชัย 4 ซอย 40 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
บจ.รักษาความปลอดภัย โพรเทคอินเตอร์การ์ด
(1991) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
91/924 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการรับบริการดูแลรักษาความปลอดภัย
บจ.เรนโซ่ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
603/20 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อส้รางอาคาร อาคารพาณิชย์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
1510 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและจัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โฆษณา และบริการอื่นด้านระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
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ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/104 หมู่บ้านฟิฟธ์เอเวนิวลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการรับติดตั้งไฟฟ้า งานควบคุมระบบไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง ระบบควบคุมอัตโนมัติ

บจ.เดอร์ม่าแคร์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
410/138-9 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวง หจ.เอเค ทรานสปอร์ต 2016
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก สินค้า อุปโภค บริโภค
59 ซอยบางบอน 4 ซอย 14 แยก 4 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
บจ.ซุปเปอร์ สตีล โซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนย้ายสินค้าหรือสิ่งของ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บี เอ็น เอส เวลเนส จำ�กัด
ประเภทต่าง ๆ ด้วยรถบรรทุก
5/112 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
198/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ ใน กทม. 10310
หจ.บ้านอ้น
การก่อสร้างทุกประเภท
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตผลทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
20/1 ซอย01 กาญจนาภิเษก 37 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.สุฑาทิพย์ เวิลด์ จำ�กัด
บจ.บายนานา จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานอีเว้นท์ รวมทั้งส่วน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/809 หมู่ที่ 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10/16 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ประกอบต่าง ๆ ของงานอีเว้นท์ทุกชนิด
10240
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เป็นตัวแทน อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการร้านอาหาร
หจ.รมย์รวินท์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
95/100 หมู่บ้านไพรเวท ถนนปัญญาอินทรา
บจ.ดีดี นิวส์ จำ�กัด
หจ.ห้างทองชัยเจริญ สีลม
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับผลิตสินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึกทุก
112 ซอยลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศ) แขวงคลองจั่น 34 ซอยปราโมทย์ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
ชนิด
เขตบางกะปิ กทม. 10240
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับทำ�นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ รับ ประกอบกิจการจำ�หน่ายและรับซื้อทองรูปพรรณ ทองคำ�
ออกแบบ รับผลิตสื่อโฆษณา
แท่ง ทองคำ�ขาว เครื่องประดับทุกชนิด
หจ.พีเอ็นพี อะยัม
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.อีดีอีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บจ.12 อินไซท์ จำ�กัด
68/13 ซอยนวมินทร์ 40 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187/3 หมู่ที่ 1 ซอยเสรีไทย 25 แขวงคลองกุ่ม
71 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ ชั้น 3 ห้อง 3/1 ถนนทรัพย์ แขวง เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
การเป็นนายหน้า ตัวแทน ค้าในกิจการและธุรกิจทุก
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
สี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ดิน การให้บริการพัฒนาออกแบบ ปรับปรุง ซอฟแวร์ เพื่อใช้ ประเภท ยกเว้นธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม
เบา ไดอะตอมไมต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในบริหารจัดการข้อมูล
บจ.เค-โปร (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.ศฐ อสังหาริมทรัพย์ 999 จำ�กัด
บจ.กุลธวัช 17 จำ�กัด
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ยูนิตที่ 4-5 ชั้นที่ 10
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/115 ซอยรามคำ�แหง 98 แขวงสะพานสูง
70/182 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 2 แขวงบางชัน ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
เขตสะพานสูง กทม. 10240
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ ส่วนประกอบอาหารสัตว์
รวมถึงวิตามิน แร่ธาตุ
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
บจ.ภูกันต์ดร คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
บจ.ข้าวสาร วิลล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เดอะ ธารา เคป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
52 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 แขวงหนองบอน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.
เขตประเวศ กทม. 10250
51/281 ซอยหทัยราษฎร์ 35 ถนนหทัยราษฎร์
10200
ประกอบกิจการ รับเหมา ตกแต่ง ต่อเติม ปลูกสร้าง รื้อ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้เช่าอาคารที่พักอาศัย อพาร์เม้นท์ รวม
ถอน ซ่อม ปรับปรุง งานเหล็ก งานสี งานปูน งานฝ้า
ให้เช่าที่พักอาศัย รีสอร์ท สังหาริมทรัพย์และ
ทั้งการรับจ้างดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอก
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
สถานที่ บำ�รุงรักษาทรัพย์สินจัดการอำ�นวยสิ่งความ
บจ.ที.พี.เอ็น.มูฟวิ่ง จำ�กัด
สะดวกต่างๆ อันเกี่ยวกับการให้เช่าอาคาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไวเดน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
156 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.นักธุรกิจโลก (ประเทศไทย) จำ�กัด
เขตประเวศ กทม. 10250
299/183 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ ขน ย้าย รื้อ ถอน สำ�นักงาน กทม. 10510
อาคาร ทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า เป็นนายหน้า ตัวแทนจำ�หน่าย สินค้า 385 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง
และผลิตภัณฑ์ด้านกิจกรรมทางการตลาด ออกแบบและ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออนไลน์ต่างๆ
บจ.เวลท์ พีพีเอช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ผิงอัน ฟาร์มาซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
111/424 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์วิลล์ ซอยลาซาล 32
บจ.บียอนด์กู๊ดเน็ซแอนด์เกรทเน็ซครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10260
288/9 ซอยร่มเกล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 227 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริม
10510
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโลก เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ประกอบกิจการให้บริการคิดออกแบบ จัดออแกไนซ์
จัดหาสถานที่ในการจัดงานกิจกรรม งานอีเว้นท์
บจ.รักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินไทย จำ�กัด
บจ.ห้างทองเยาวราชมีนบุรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/14 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7A1 ซอย บจ.ฌาณิญ โปรดักส์ จำ�กัด
532-533 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
บางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10510
เขตบางนา กทม. 10260
456/115 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
ค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี
ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและรับติดตั้งประตูดิจิตอล
บจ.แฮปปี้ พิโก กรุงเทพ จำ�กัด
บจ.อีเว้นเทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ. เจ. ดัมพ์ การโยธา จำ�กัด
789/17 ซอยฉลองกรุง 33 แขวงลำ�ปลาทิว
47/6 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
กทม. 10300
448/438 ซอยราษฎร์อุทิศ 54 ถนนราษฎร์อุทิศ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ
ประกอบกิจการรับจัดงานต่างๆ งานแฟชั่น
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
กำ�กับ
ประกอบกิจการรับทุบรื้อตึก
บจ.พี.พี.อินเตอร์ โค้ดเทค จำ�กัด
บจ.เพ็ททอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย จำ�กัด
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ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
979 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการขายปลีกอาหาร เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ สำ�หรับสัตว์เลี้ยง
หจ.เพชรภาณุมาศ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
15 ซอยดำ�รงลัทธพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงินเพชร พลอยและ
อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งต่าง
บจ.แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
253 อาคาร253 อโศก ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1701 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย และผลิตเครื่องทำ�ความ
ร้อน
บจ.เวอร์ชวล เรล์มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง และบำ�รุง
รักษา ซอฟต์แวร์ทุกประเภท
บจ.แอลอาร์ ปารีส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
112/4 ซอยพระพินิจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึง เครื่องหมายการค้า
แบรนด์ และการค้าส่งซึ่งสิ่งดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
บจ.เอ็ม แฟคตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
18/133 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการับจ้างผลิต กระเป๋าทุกชนิดจาหนัง ผ้า
และวัสดุอื่นๆ ทุกประเภท

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
ริเวอร์ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการสั่งผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายปลีก ส่ง
เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลม โซดา น้ำ�หวานสมุนไพร
บจ.เอ็ม โฮแซม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/162 หมู่บ้าน ศุภาลัยพาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ ซอย
ประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
รับจ้างให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายการตลาด บัญชี
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

บจ.เอ 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1137 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

หจ.สุรัตน์ ฮอลิเดย์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/11 ซอยบางแวก 64 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคและบริโภค
ประเภทเครื่องเทศ

บจ.ไทย เพอร์เฟค เนเจอรัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/494 ซอยเคหะคลองเตย 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทย

บจ.แบล็คทอร์น ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการนำ�เข้าอุปกรณ์ โทรคมนาคม

บจ.เอสโทร่า เอ็นเตอร์ ไพรส์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายตัวแทนจำ�หน่ายขายปลีกขายส่งรวมถึงการนำ�
เข้าส่งออกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
บจ.อัลฮาราเมียน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ

บจ.เดอะฟิลล์คอนเนค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1770 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ประกอบธุรกิจ บริการพื้นที่ใช้สำ�หรับทำ�งาน พร้อม
อุปกรณ์สำ�นักงาน ห้องสำ�หรับประชุมสัมมนา
บจ.รังทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
446/3 ซอย20 มิ.ย. 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
นำ�เข้า ขายส่ง ขายปลีก กาวที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม

บจ.เอกิโรว์ คาร์ เร้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.มิกซ์ เทรนนิ่ง สตูดิโอ จำ�กัด
322/400 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม. 10400
194/4 หมู่บ้านเมสโต-เกษตรนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนู ประกอบกิจการ ใช้เช่ารถยนต์
กิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
การดำ�เนินงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย
บจ.รวมชัยไตเทียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดอท พีอาร์ จำ�กัด
161/940 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บางกอกน้อย กทม. 10700
294/59 หมู่บ้านนลินอเวนิว ถนนรามคำ�แหง แขวง
ประกอบกิจการเปิดเป็นคลินิกไตเทียม
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
บริการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ บริการจัดอีเว้นท์ บจ.ห้างทอง ย่งเซ่งฮง จำ�กัด
งานออกบูทธและงานแสดงสินค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
513/15-16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บจ.คลีนออยล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บางกอกน้อย กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องประดับ อัญมณี และทอง
123/119 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขต
รูปพรรณทุกชนิด
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์ด้าน บจ.โมเดิร์น แลนด์สเคป จำ�กัด
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/1 ซอยพหลโยธิน 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
บจ.สยาม ชินเรียว จำ�กัด
10900
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการรับติดตั้งซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ระบบน้ำ�
3656 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 3656/18-19 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
บจ.บ้านท่านขุนโลหะ จำ�กัด
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหรือ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนใดๆ
399/17 ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แยก 6-3 ถนนประชาชื่น
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.เจเอส แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
การบริการที่พักระยะสั้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถื่นที่จัดที่พัก
58 ซอยนิมิตใหม่ 30 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
บจ.ห้างผ้ากินรี จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง เวช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สำ�อาง เครื่องใช้เสริมความงาม ทุกชนิด
4-10 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
บจ.จุงฟราว เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออกสิ่งทอและ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ห้อง
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บจ.เอเอ 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1137 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการซื้อ มา ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.โนวามิกซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/5 ซอยพาสนา 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการขาย และส่งกระจายสินค้าประเภทเครื่อง
ใช้ ในครัวเรือน
บจ.พี.เอส.ที สยาม เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
366/1 ซอยวัดจันทร์ ใน แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงาน
และงานก่อสร้าง ทุกประเภท ทุกชนิด เช่น สายพาน
อุตสาหกรรม
บจ.วิทแบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/91 หมู่บ้านอรุณพัฒน์ ถนนยานนาวา แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวม
ทั้งเอกสาร
บจ.เร ฟอร์กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/4 หมู่บ้านเออร์เบิร์นธารา ซอยครุใน 3 ถนน
สุขสวัสดิ์ 70 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม
หจ.แสนสุข รับเบอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�ยางขึ้นรูปตามตัวอย่าง
บจ.ญีเฮา กรุงเทพฯ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
431 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิขจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.ชววรรณ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
696/92 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้าและจำ�หน่ายอุปกรณ์กล้อง กล้องวงจรปิด กล้อง
ติดรถยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อกล้อง

289

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไอยรา เลเซอร์ ปริ้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
641/90 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งหมึกเครื่องพิมพ์
เอกสารทุกชนิด
บจ.ไทย เอเชีย เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/150 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างโครงการสารธณูปโภค

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.สุขสบาย เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/24 หมู่บ้าน เวนิส ดี ไอริส ซอยวัชรพล 2/7
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม การตลาด
และการจัดจำ�หน่าย
บจ.เอดับบลิว เพอร์เฟคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/90 หมู่บ้านกัสโต้ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการและจัดทำ�สื่อโฆษณา

เพจเจส

บจ.นวมินทร์99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/999 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ธุรกิจซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.นายน์สลัด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/9 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ร้านอาหาร
บจ.ทเวนตี้ ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.อปา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/16 หมู่ที่ 4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
จัดทำ�และให้คำ�ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

บจ.ปั้นทองเพลส (999) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
431 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ให้เช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

บจ.เรซ เรซซิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/120 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริมของยานยนต์
บจ.พีธารินทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยเพชรเกษม 50/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทนและนายหน้า ซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน จำ�นอง อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน

หจ.เวชภัณฑ์ แอนด์ เมดิแคร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ขายเครื่องมือแพทย์
บจ.แอพ ฟู้ดซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/56 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าประเภท
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.ดับบลิว เอส 168 อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยรามคำ�แหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบธุรกิจจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค
เกี่ยวกับพลาสติก เม็ดพลาสติก เศษพลาสติก รีไซเคิล
บจ.ไอบี เอสเธติคส์ เลเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101 ซอยรามคำ�แหง 36/1 แยก 1 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก ผลิตจำ�หน่าย อุปกรณ์เครื่องมือทางการ
แพทย์ เวชสำ�อางค์ ค้าเครื่องมือ

บจ.โชคนทีชัย การค้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35 ซอยฉิมพลี 1 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการขายส่ง เบียร์ สุรา

บจ.เบสท์ ซิเคียวริตี้ การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/35 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย

บจ.พรพานิช 2495 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ตรอกศิริอำ�มาตย์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการจำ�หน่ายใบมีด ไฟเบอร์รองตัด

บจ.ศรีธนาภัณฑ์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/15 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคและบริโภค

บจ.เจริญรุ่งเรือง สินทรัพย์ทวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยรามคำ�แหง 95/1 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ทั้งภายมรและ
ภายนอกอาคาร

บจ.อะดอนเซีย บิวตี้ 88 (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/96 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว ซิกตี้ วิภาวดี 60 ซอย
วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค

บจ.เวลท์ อีควิปเม้นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/164 ซอยนวมินทร์ 143 ถนนนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ตอน
ในและตอนนอกในกิจการโทรศัพท์

บจ.ไอ ดู เซิร์ฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/112 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบธุรกิจกำ�กับดูแลกิจการของสาขาและให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือหรือกิจการการของสาขา

บจ.แคททาลิสท์ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106 ซอยคู้บอน 6 แยก 1 แขวงคันนายาว
บจ.วอยซ์ แพชชั่น มีเดีย จำ�กัด
เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 365 ถนนพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
รับจ้างให้เสียงพากษ์และจัดหาทีมฯรับจัดหาห้องอัดเสียง
บจ.สยามไอซอส จำ�กัด
สตูดิโอพากษ์และวงดนตรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-13 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.วายเอ็นที ฟอร์ อิเทอร์นิตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้า ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประเภทซอส น้ำ�ปลา ซีอิ้ว เครื่องปรุงรสอาหาร
98/47 หมู่บ้านวโรดมเพลส ซอยสุภาพงษ์ 1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป เกี่ยวกับอาหารเสริมและ
บจ.โคลเวอร์ มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผลิตภัณฑ์ความงาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161 ซอยประเสริฐมนูกิจ 17 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.ซี วัน โนเลจ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
บริการผลิต จัดทำ� ออกแบบงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รายการโทรทัศน์
533/113 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
บจ.ดิ ไฮฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ประกอบกิจการวางระบบ ให้คำ�ปรึกษาการวางระบบ
ด้านไอที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
120 ซอยรามอินทรา 58 แยก3-13 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.ชินกฤต เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการเชิงวิศวกรรม ออกแบบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ควบคุมงานและที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกประเภท
52/116 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

บจ.เค-นายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/39 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
บจ.แบล็คบ็อกซ์ ออโตเมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444/11 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้บริการติดตั้งรับเหมา งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
บจ.เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม เซอร์วิส แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/3 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 60 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการจัดตั้งระบบก่อสร้างโครงการ
ระบบการทำ�งานบริหารงาน ดูแลบริหารจัดการบุคคล
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บจ.เอ็มดิจิตอลฟิล์มส์คราฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/809 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวีดีทัศน์และถ่าย
ภาพยนตร์
บจ.ยศวิภา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
768/101 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 73 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่งภายในอาคาร ฝ้า เพดาน
สุขภัณฑ์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ซื้อมา ขายไป อุปกรณ์สำ�นักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
เครื่องครัว อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ จัดซื้อ จัดหาสินค้า กทม. 10510
ลงเวปไซต์
จำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิด
บจ.ไทยโยโย่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ช.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตประเวศ กทม. 10250
122 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว
ประกอบกิจการจำ�หน่ายหมอนยาง กระเป๋า ผลไม้อบ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
แห้ง น้ำ�หอม น้ำ�มันนวด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องปรับอากาศ

เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล
คลินิก รับตรวจรักษาผู้ป่วย โรงแรม อพาร์ตเมนท์

บจ.ไบนารี่ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/5 ถนนสุขุมวิท 62 แยก 8-3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา ให้บริการด้าน
การวางแผนและบริการจัดซื้อสื่อโฆษณา

บจ.3ดีบี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/198 ซอยฉลองกรุง 44 แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับซื้อขายออกแบบผลิต พัฒนาและซ่อม
บำ�รุงโปรแกรมประยุกต์

บจ.ไทย เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า

บจ.วี เมดิคอล เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
884/293 ที ซี กรีน อาคารดี ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและเป็นตัวแทนจำ�หน่าย เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามทุกประเภท

หจ.ศิลาทอง บอดี้เพ้นท์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
34/970 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
เช่าซื้อ ซื้อมา ขายไป ให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ให้
คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะและอะไหล่ อุปกรณ์
หจ.ซีเอ็นดี อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
194 ซอยวัชรพล 1/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.คอร์ อาร์เอสที (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 28000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ห้อง
เลขที่ ริเวอร์ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการชุบ เคลือบผิว การปรับเปลี่ยนสภาพผิว
บจ.มารูซัน-ไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
32/25 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา จำ�หน่าย เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าและชิ้นส่วนสำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่นอาหาร

บจ.พรชัยคุณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
496-502 ห้องเลขที่ 6 ชั้น 4 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
สำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่อง
ดื่ม
บจ.ออนไทม์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/7 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.แพชชั่นทูซัคเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/193 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษา แนะแนว และวางแผนด้าน
การปฏิบัติการแก่นิติบุคคล องค์กรธุรกิจ หน่วยราชการ
บจ.ทรัพย์ ไพศาล เทคนิคอล เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/88 ซอยรามคำ�แหง 190 ถนนรามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถาน
ที่ทำ�การ ฯลฯ
บจ.สยามมาร์คครีเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/8 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 22 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบแฟชั่น ลายผ้า สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษา
บจ.ทวิน แอท โฮม คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/163 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา
จ้าง

บจ.วิลเลจพัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
869 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือสัญญาจ้าง
หจ.พีระมิด เอดดูเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
32/13 หมู่ที่ 7 แขวงลำ�ต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา จัดค่ายอบรม และ
แนะแนวการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บจ.มดแดงเอ็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
622/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บจ.เวก้า เลเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
328/2 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการซื้อและจำ�หน่าย หนังแท้ กระเป๋า เข็มขัด
ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
บจ.แคลลิสโต้ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
33/39 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการลงทุน
ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเพื่อการ
อุตสาหกรรม

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 922000000 บาท
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กทม. 10300
บจ.ธนาเดช ออโต้ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าพลังงานแสง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ชีวมวล
1/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 พลังงานลม พลังงานคลื่น และพลังงานทดแทนอื่น ให้
ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย รถยนต์มือสอง
แก่เอกชลและหน่วยงานของรัฐ
บจ.วีโซลฟ์เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
224/14 หมู่บ้าน สราญสิริ ปัญญารามอินทรา
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บจ.บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

บจ.อินโนไบโอคอสเมด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้นที่ 18 ยูนิตดี ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย และตัวแทนจำ�หน่าย ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ชีวเวชสำ�อาง เครื่องเสริมสวย

บจ.สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
128/200 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 เจ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ขาย จำ�หน่าย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
บจ.สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
128/200 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 เจ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พลังงานทุกประเภท
บจ.สรวิศ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
425 ซอย13 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์
สะพาน อุโมงค์
บจ.เพชรทองใบเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
134 ซอยกาญจนาภิเษก 001 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงินนาก ไข่มุก และอัญมณีทุกชนิด
บจ.อินทีเรีย คอนเซ็ปท์ 59 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
41/34 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์
บจ.ห้างทองอันเชียง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
177 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการขายปลีก เครื่องประดับทอง นาก เงิน
เพชร พลอย อัญมณี และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
บจ.สมสมอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
376 ซอยรามคำ�แหง 24 แยกซอยศิริถาวร ถนน
รามคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ให้เช่าห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ โรงแรม อาคาร ห้องประชุม
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บจ.ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4200000 บาท
17/290 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า เครื่องกำ�เนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องรับส่งวิทยุโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง

บจ.ไทยฮัว กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2521/40 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ ขาย หรือ ผลิต วัสดุ และอุปกรณ์
ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง และโหละ
ภัณฑ์ทุกชนิด

บจ.อาร์.เอ.เอช.เค. เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
450 อาคารวอเตอร์เกต พาวิลเลี่ยน ห้อง 567/262
ซอยพระราม 2 ซอย 38 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ผ้า เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับกาย เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า ฯ

บจ.ฟอล์ค โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 8 โซนเอ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้ความเห็นและคำ�
แนะนำ�ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงพยาบาล

บจ.เอ็ม ที เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-5 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการ บริการจัดทำ�เอกสารเกี่ยวกับแรงงาน
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

บจ.นาแล็บ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
254/34 ซอยเจิมบุญ ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
นำ�เข้า ส่งออก และผลิต จัดจำ�หน่าย ยาแผนปัจจุบัน
ยาแผนโบราณ ยาสัตว์และเวชภัณฑ์ทุกประเภท

บจ.พี แอนด์ อาร์ เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
335/2 อาคารชุดเดอะ โฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ อาคาร เอ
4(A4) ชั้นที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์หมอน เครื่องนอน ยางพารา
นำ�เข้า ส่งออก เฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด

บจ.เอ็มเอฟแอลเวย์ โปรตีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
254/34 ซอยเจิมบุญ ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
นำ�เข้า ส่งออก และผลิต จัดจำ�หน่าย ยาแผนปัจจุบัน
ยาแผนโบราณ ยาสัตว์และเวชภัณฑ์ทุกประเภท

เพจเจส

บจ.แมดทูมอร์ โรว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
559/16 หมู่บ้าน บ้านกลางเมืองรัชดา 36 ซอยเสือใหญ่
อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด
ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
บจ.โรเซทต้า กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/1 ถนนมหาจักร แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่าย เครื่องคั่ว
กาแฟ เครื่องกาแฟ เครื่องบดกาแฟ

บจ.ไดนามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 13 โซน บี 17 ซอย
บจ.ไทย เพอร์เฟค ไลฟ์ จำ�กัด
บจ.ชาร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต 122/57 ชั้นที่ 4 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประเวศ กทม. 10250
ราชเทวี กทม. 10400
เครื่องสำ�อางค์ หมอนยางพารา กระเป๋าหนัง ผลไม้อบ ให้บริการ cargo สำ�หรับนำ�เข้าส่งออก สินค้าทั่วไป เช่น นันทนาการสำ�หรับการทำ�ตลาดออนไลน์และขาย
ออนไลน์
แห้ง และสินค้าพื้นบ้าน
เสื้อผ้า เครื่องสำ�อาง
บจ.อรุณสมิทธิ์ ไชด์แคร์ จำ�กัด
บจ.อาณาดิน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บจ.ชาฮ์ซาด บราเธอร์ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3600000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
86 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขต
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 4 บูธ เจ4139 43 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49/4 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บางพลัด กทม. 10700
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
การค้าอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
ขายปลีก-ส่ง เพชรพลอย จิวเวลรี่ และอัญมณีทำ�เทียม ประกอบกิจการให้บริการดูแลเด็กเล็กก่อนอนุบาลอายุ
2.5 เดือน-4 ปี ฝึกอบรมพี่เลี่ยงเด้กเล็กก่อนวัยอนุบาล
อาศัย
บจ.เอ็นทีทีเอ็น ซัพพลาย จำ�กัด
บจ.แคททลิสท์ คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.พีอาร์ดี เดคคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
282 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ถนนตากสิน
14 ซอยสมานฉันท์-บาร์ โบส ถนนสุขุมวิท 42
17 ซอยบางบอน 4 ซอย 5 ถนนเอกชัยบางบอน แขวง แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
การขายส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องโลหะอุปกรณ์และเครื่อง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า รถยนต์ ทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจน
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน
มือเครื่องใช้เกี่ยวกับการวางท่อ และการทำ�ความร้อน
สินค้าใช้แล้วทุกชนิดทางอินเตอร์เน็ต
บจ.ไรอั้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บจ.เอส แอนด์ ที ธุรกิจ จำ�กัด
บจ.เจอเน่ส์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/3 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
219 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
163/2 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
10900
เขตคลองสาน กทม. 10600
กทม. 10110
ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าโลจิสติก
ค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้คำ�ปรึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลกร
บจ.เปย์ ออนไลน์ จำ�กัด
บจ.789 ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โบฟ มามิ คอสเมด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
559/101 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จตุจักร กทม. 10900
142,144 ซอยตลาดบ้านสมเด็จ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 78 ซอยเจริญราษฎร์ 3 (วัดปรก) แขวงทุ่งวัดดอน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสื่อออนไลน์ งานด้าน
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 เขตสาทร กทม. 10120
การรับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานอะคริลิค
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกด้าน
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายบำ�รุงผิว เครื่อง
และงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทุกประเภท
สำ�อางและอาหารเสริมต่างๆ
บจ.โอเรียนทัล บิสสิเนส กรุ้ป จำ�กัด
บจ.ไอลิส อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เมเปิ้ล กรีน ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 200
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/42 ซอยสวนพูล ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
290 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตสาทร กทม. 10120
10110
เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการอบรม การบรรยาย การ ประกอบกิจการนายหน้า ซื้อขาย ขายส่ง จักรยาน ชิ้น ซื้อ ขาย ขายฝาก จำ�หน่ายโดยวิธีใดๆเข้าเป็นเจ้าของ
ด้วยวิธีการใดๆ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อซึ่งทรัพย์สิน
ร่วมรับประทานอาหาร รวมถึงการเข้าร่วมประชุม
ส่วนและอุปกรณ์เสริมจักรยาน

บจ.เดอะ เบรน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
24/112 ซอยบางนา-ตราด ซอย 10 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
การให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านธุรกิจแก่บุคคลต่าง
ประเทศ
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บจ.5 สเปซออฟแฮนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/18 ซอยประชาชื่น 1 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวม
ทั้งเอกสาร

บจ.นิแคล มิราเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/350 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 28/1 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
การผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทุกประเภท
บจ.เลทส์ฟิต (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/2 หมู่ที่ 10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
10140
ประกอบกิจการสถานบริการออกกำ�ลังกาย
บจ.ดี มอร์ ครีเอทีฟแอนด์เมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/133 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ทำ�กิจกรรม
บจ.เทคนิค โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยเอกชัย 55 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
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10150
ประกอบกิจการเข้าลงทุนในผู้ประกอบการนิติบุคคลอื่น
บจ.โคเวอร์สเปซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยพุทธบูชา 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการบริการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ครบวงจร
บจ.อนุชา ดีสเพลย์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1400 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่าย ค้าเครื่องเคหะภัณฑ์
เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่ทำ�จากพลาสติก และอะคริลิก
บจ.ทรัพย์มั่นคงปั้นจั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยท่าข้าม 28 แยก 24 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการตอกเสาเข็มทุกชนิด
หจ.เอช ไอ พี ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
162 ซอยเทอดไท 59 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย(ขายปลีก-ขายส่ง) พลาสติก
แผ่น พลาสติกม้วน เช่น พลาสติกห่อสินค้า พลาสติก
คลุมเครื่อง
หจ.แอพพลายด์ มีเดีย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย28 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการสินค้าบริการทุกประเภทที่ค้าขายกับ
ราชการ
บจ.ออล นิปปอน ฟูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
268/2 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการร้านขายอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหาร
ต่างชาติ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอส.วี.อินซูเลชั่น เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/3 ซอยบรมราชชนนี 76 แยก 17 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเหมางานหุ้มฉนวนกันความร้อน หุ้ม
ฉนวนรักษาความเย็น ใยแก้ว
หจ.อิม-เอ็กซ์ ไลเซนส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/119 ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ให้บริการเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน
ออกของ(ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)

บจ.ยูเบรีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/479 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.บิสิเนส555 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/479 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการรับทำ�เว็บไซต์

บจ.ฟิวเจอร์แพลน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/101 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27-24 (ทิมเรืองเวช)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
การรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ� ทุก
ชนิดให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป
บจ.จี อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/291 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ จัดอบรม จัดสัมนา
จัดซื้อจัดจ้างงานทุกชนิด

บจ.ยังตังค์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/72 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่ายสินค้าการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูปทุกประเภท
บจ.เวิลด์ ไวด์ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/34 ซอยรามคำ�แหง 60/2 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีโทรศัพท์
เคลื่อนที่

บจ.ไอดี แพลนนิ่ง แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/9 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริการจัดทำ�แผนธุรกิจ

บจ.แอลฟาเบท ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/61 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ประกอบกิจการ รับออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
บ้าน สำ�นักงาน

บจ.ไบโอโปรทีเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/39 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

บจ.เอ เอ เอ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/63 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้าง ขน ตัก ขุด ถ่ายเท เคลื่อนย้าย
อิฐ หิน ทราย ปูน แร่ธาตุอื่นๆ ทุกประเภท

บจ.เอสเอ็มเอ็น บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/184 ซอยรามอินทรา 14 แยก 12 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งอาคาร
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�งานออกแบบ เขียนแบบ

บจ.ซีเคียวริตี้เทค(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
663 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล
รักษาระบบ วางระบบกล้องวงจรปิด
บจ.วิชญ์ อินเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มีเดียอายส์ จำ�กัด
29/165 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10220
150/221 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน
ประกอบกิจการ รับจ้าง เป็นที่ปรึกษา การจัดทำ�พัฒนา
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เว็บไซค์ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการรับทำ�โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
บจ.เอ็นเอ็นพีแอร์คอนดิชั่น จำ�กัด
บจ.ไทยซุ่นฮะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/24 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง
93 ซอยบางแวก 75 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง
เขตบางเขน กทม. 10220
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ผลิต และ
ระบบปรับอากาศ
จำ�หน่าย ไฟแช็คและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุก
ชนิด
หจ.จันทนา (2516)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สปีดเวย์246 จำ�กัด
79/277 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคันนายาว กทม. 10230
860 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้า สำ�เร็จรูป รองเท้า กระเป๋า
กทม. 10160
เครื่องประดับสตรี
ประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีก อะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ
สำ�หรับจักรยานยนต์ทุกประเภท
บจ.อ.อธิชนม์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สวนผัก เซ็นเตอร์ จำ�กัด
79/90 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคันนายาว กทม. 10230
94 ซอยสวนผัก 50 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
ประกอบกิจการบริการด้านบัญชี และตรวจสอบบัญชี
10170
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ของ
บจ.ดีเค กะตะ จำ�กัด
สินค้าดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

1/360 ซอยนวลจันทร์ 5 ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
สั่งนำ�เข้าและส่งออก เพื่อจำ�หน่ายทั้งในและต่างประเทศ

บจ.เอ็ม เทรดดิ้ง 1565 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/3 หมู่ที่ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทุกชนิด
บจ.อินเตอร์เมด เคมิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
700/38 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
บจ.ออคโทเบอร์ 2016 แอร์คาร์ โก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
386/15 หมู่บ้านนาราทาวน์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมทั้งรับ
บริการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร
หจ.ที.ดับบลิว.อีควิปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
304/756 ซอยพึ่งมี 50/34 ถนนสุขุมวิท 93
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
จำ�หน่ายอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรหนัก
บจ.ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1547/210 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพณิชยกรรม อุตสาหกรรม
บจ.เฮลท์ โปรเฟส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
339/31 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.เอ็ม.พี. คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36 ซอยหมู่บ้านรุ่งเจริญ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
บริการจัดทำ�บัญชี ภาษี และงบการเงิน
หจ.ปันเดย์(ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
648/35 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.เบรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายน้ำ�ยาสำ�เร็จรูปสำ�หรับ
ใช้ ในห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล
บจ.พี.เอส.เค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
588 ซอยรัชดานิเวศน์ 16 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ของเรือ
บจ.การาจี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 ซอยส.เกียรติชัย 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการ การรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์
และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับการฮัจย์
บจ.พีเคเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129/158 ซอยหัสดิเสวี แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย ชิ้นส่วน อะไหล่ และ
อุปกรณ์ ในระบบประปา
บจ.สยาม ดับเบิ้ลซี เอสโซซิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
257 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
นำ�เข้าสินค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
บจ.สกายวิวแปดสิบเจ็ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
387/626 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายติดตั้ง บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม อุ
ปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กล้องวงจรปิด
บจ.เอบีซี เอดูเคชั่น แอนด์ มิเกรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ
นี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและบริการด้านการ
ศึกษาต่างประเทศ
บจ.ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ออลซีซั่น เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่ง การจัดจำ�หน่าย และ
การใช้เชื้อเพลิงก๊าซทุกชนิดผ่านระบบท่อหลัก
บจ.ฮาบิแทท ซิกตี้ทู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1502/2 ชั้นที่
15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการซื้อ มาขายไปอสังหาริมทรัพย์
บจ.วิสด้อม ซี้ดส์ จำ�กัด
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/12 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ด้านบัญชี ภาษี
อากร การบริหารจัดการ และการเงิน

บจ.เอ็ม บิท อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
10 ซอยรามคำ�แหง 99 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
การบริการออกแบบกราฟฟิคและพัฒนาระบบเว็บไซต์

บจ.ไทย รีไซเคิล เวสท์ ฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
144/16 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการรีไซเคิล เศษวัสดุ ขวด พลาสติก ขยะ

บจ.เคลแอนด์ลุ๊ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
378 ถนนริมคลองสาทร แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
10500
บริการด้านการจัดการทำ�ความสะอาดสถานที่ บริการ
สถานที่จัดงานเลี้ยง บริการสถานที่สำ�หรับจอดรถ

บจ.อะกิฮิโระ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/60 หมู่บ้านสราญสิริ ถนนปัญญาอินทรา แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ไฟตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์
บจ.โอเพ่นเวย์ (เอ็กซ์เพรส) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
289/112 หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค-สุวรรณภูมิ ซอยร่ม
เกล้า 6-1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
ประกอบกิจการ ผลิตอาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง
บจ.ราวิชญ์ วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97/2 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บจ.เครือษา โฟล์คลิฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/2 หมู่ที่ 6 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก
แลกเปลี่ยน จำ�นำ� รับจำ�นำ� จำ�นอง รับซ่อม แก้ไข
บจ.ไฟร์ แอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/190 หมู่บ้านบุราพันธ์ หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ออกแบบ ตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัย
บจ.อินคัม อิมพอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/394 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายสินค้า
ยานพาหนะทุกประเภท อะไหลเครื่องจักร เครื่องยนต์
บจ.ภาดีนาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/880 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางค์และอาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.เกินร้อย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 990000 บาท
9/135 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 24 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิจกรรมสถานเสริมสวยความงามสปา
หจ.กิจทำ�ทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
251 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กทม. 10120
การขายส่ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
บจ.อินดี แอคเคานท์ แอนด์ ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
18/28 ชั้น 1 อาคารF สมาร์ทคอนโด พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี
และบริการตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

บจ.กุลธรวิจัยและพัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทำ�การและรับทำ�การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่และ
นวัตกรรม
บจ.สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
159 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบธุรกิจ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ บริการรับ
ขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
บจ.เมกา แคปปิตัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 11400000 บาท
376 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
เป็นตัวกลางทางการเงิน เข้าถือหุ้น และร่วมลงทุนใน
กิจการอื่น
บจ.ห้างทองรุ่งเจริญ (1983) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
537/23 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
จำ�หน่าย ทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย และ
อัญมณีอื่นๆ
บจ.สปีด แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
100/519 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 4 (โกสุม
นิเวศน์ ซอย 1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ
บจ.ลิ้มยิ่งเฮง นาวง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
373/86 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ค้าทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับทอง นาก
เงิน เพชร พลอย อัญมณี และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
บจ.ซีพี พลัส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4/3 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เครื่องสือสาร เครื่องโทรคมนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องมือดัง
กล่าว
บจ.แอดวานซ์ โกลบอล อินโนเวชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
28/1 ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจผลิตหน้ากากอนามัย
บจ.พินนาเคิล มารีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1176 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เรือยอร์ชมือหนึ่ง และมือสอง
บจ.รุ้งคู่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 10 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
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เพจเจส

ประกอบกิจการที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ทางด้านธุรกิจ
และการบริหารจัดการ
บจ.ห้างทองเยาวราช ซังฮี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
48 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
ซื้อขายทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ กรอบ
พระ ของตบแต่งที่ทำ�จากทอง

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การตลาดและจัดจำ�หน่าย
บจ.ฤทธิ์เดช กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
294/47 ซอยวงศ์สว่าง 11 ถนนวงศ์สว่าง แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อรายการวิทยุ สื่อโฆษณา

บจ.เคพีเอ็มเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
ปะกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์
กีฬา เครื่องกีฬา เครื่องออกกำ�ลังกายและอุปกรณ์ดัง
กล่าว

บจ.ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17 ซอยมงคลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
การให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับศิลปิน นักร้อง นักแสดง จัด
คอนเสิร์ต จัดอีเว้นท์ ซื้อสื่อโฆษณา

บจ.เจเอ็นที มาร์เก็ตติ้ง รีเสิร์ช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/214 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� จัดอบรม
จัดทำ�การวิจัย การตลาด

บจ.โปรเวิร์ค มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1298/773 อาคารแอลพีเอ็น นราธิวาส-เจ้าพระยา ชั้น
ที่ 24 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการด้านการจัดการประชุม การส่งเสริม
และการบริหารต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การประชุมและการ
สัมมนา

บจ.เทอรา ลีลา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้ คำ�ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ (ยกเว้นที่
ปรึกษาการลงทุน)

บจ.ไวตาแมค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6-1-2 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อขาย สินค้าทุกชนิด

บจ.พี.เค.เทรดดิ้ง (2016) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยจันทน์ 16 แยก 10 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
ขายส่ง เครื่องมือสำ�หรับช่าง และโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.ซี เครสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
314/158 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอเบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

หจ.พี.ซี.เค รับเบอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140 ซอยเอกชัย 94 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ อะไหล่
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ทำ�จากยางทุกชนิด

บจ.พร้อมท์เจอร์นี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
154 ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการรับจองตั๋วและจำ�หน่ายตั๋วและบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยังไม่ได้ประกอบธุรกิท่องเที่ยว

บจ.ออลกู๊ด เฮ้ลท์ แอนด์ สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/30 ซอยแสมดำ� 17 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ผลิตและจำ�หน่าย เครื่องหอม เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์
เพื่อความงาม

บจ.คณิตนา เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
231 อาคารซีแอนด์แอล พลาซ่า ห้องเลขที่ 502 ชั้น
5 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
การขายสิ่งทอ และผ้าชนิดต่างๆ

บจ.เอส โอ ซี แพลตฟอร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
234 ซอย10 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์

บจ.แฟมิลี่ว้าว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ขายส่งและขายผ้าทุกชนิด

บจ.เอส เอส เค อินโนเวชัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
234 ซอย10 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

บจ.59 สยามก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/59 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการรับเมหาก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ โรงงาน สถานที่ราชการ

บจ.วีจี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 ถนนบางบอน 1
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อะไหล่ยนต์ทุกชนิด

บจ.เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
108/3 ซอยสุขุมวิท 23(ซอยประสานมิตร) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
บจ.ดิเอ็ดดูเคชั่นเฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
69/1365 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการสอน
ภาษาต่างประเทศ
บจ.ทริลเลี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
27 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการด้านการแต่งหน้า รักษาสิว ฝ้า
กระ จุดด่างดำ� การดูแลร่างกาย การกำ�จัดขนบนร่างกาย
บจ.ดีพี อาร์ต แอนด์ เดคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
37 ซอยรามอินทรา 74 แยก 2 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
การออกแบบงานปฎิมากรรม ตกแต่งสวน
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตียล
คอนเวอร์เจนซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/13 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
การนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สารเคมีที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
การเกษตร
บจ.ไอยะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
56 อาคารญาดา ชั้น 6 ยูนิต 605 ถนนสีลม แขวงสุริย
วงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย

บจ.อินเซ็ค โปรตีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยศรีกาญจนา แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต จัดจำ�หน่าย อาหารโปรตีนสูง

บจ.เจเนอร์รัล พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.ลิน คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/21 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ถนนสาธรเหนือ แขวง ยางพาราและที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดคือ ยูคา
ลิปตัส ฯลฯ
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การให้บริการประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย สินค้า
ทุกประเภทในประเทศไทย ให้บริการแนะนำ�สินค้า
บจ.มิราเคิล มารีน จำ�กัด
ประเภทอาหาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
127/79 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
หจ.เพชรเกษม5
การขาย แพชูชีพ เสื้อชูชีพ ชุดดำ�น้ำ� อุปกรณ์ ในการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ดำ�รงชีพบนเรือช่วยชีวิต
282 ซอยรัชดาภิเษก 16 แขวงวัดท่าพระ เขต
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บจ.พาวเวอร์ ควีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
เป็นตัวแทนผู้รับจัดการส่งสินค้า และตัวแทนออกของ
(ดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
บจ.เคทีพี การโยธา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73/108 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เรคเรซ สปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
382 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์กีฬา
บจ.ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ ในกรพาณิชยกรรม

กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.อชรา เฮลแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/110 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 41
แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า
และส่งออกเวชสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ดูแล
ผิวพรรณ

บจ.ฟลอริช การ์เด้นแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/220 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญ้า และให้บริการปรับพื้นที่

เพจเจส

บจ.มีสุขแลนด์ 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

หจ.กรีน เนทเวิร์ค โพรดักส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เมสคอร์ป คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
114 หมู่บ้าน มนเทียรทิพย์ 2 ซอยสุคนธสวัสดิ์36
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.มีสุขแลนด์ 1 จำ�กัด
646 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก ขายปลีก-ขายส่ง อาหาร ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
เพื่อสุขภาพ ทุกชนิด
22 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย
10310
สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ บจ.เวชพยาบาล จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อาทิสต์ เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
9/999 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว
บจ.แมกซ์ ยูทิลิตี้ วาเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
714/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค ประกอบกิจการสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้ ส่งเสริม
16/3 ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
กทม. 10160
และป้องกันทางการแพทย์และอนามัย
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่าย
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
เฟอร์ และงานอินทิเรียทุกประเภท
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
บจ.ที ไอ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำ�กัด
บจ.สวีตตี้ เบลล์ จำ�กัด
บจ.เคเค ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
246 ซอยบรมราชชนนี 75 แขวงบางระมาด
10 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 65 แขวงสะพานสูง
1106 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
จำ�หน่ายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย รองเท้า ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า ธัญพืช ผงโปรตีน เนย ข้าวโอ็ต
พ่วงคอมพิวเตอร์
และเครื่องอุปโภคอื่นทุกชนิด
เมล็ดอัลมอนด์ ผงโกโก้ น้ำ�นม น้ำ�ตาล

บจ.โปรเกรส โฮม คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/54 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 6-6 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุกประเภท
หจ.เว็บสโตร์เอเชีย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/161 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
บริการวงจรเกี่ยวกับการเว็บไวต์และเขียนโปรแกรม
บจ.แลบคิดซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/2 อาคารเดอะ แพลทิมั่ม เพลส วัชรพล ห้องเลขที่
2C-5-6 ชั้น 2 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและจัดกิจกรรมทาง
ด้านทักษะวิทยาศาสตร์
บจ.เฮิร์บฟินเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยรามอินทรา 32 แยก 8 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ด้านสมุนไพรไทย เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ และสินค้าสำ�เร็จรูปสมุนไพรทุกชนิด
บจ.ติ่งเกาหลี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
163/45 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
บจ.พีซีเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/247 ซอยพหลโยธิน 59 แยก 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการด้านดูแลระบบ วางระบบ ให้คำ�ปรึกษา
ด้านไอที และทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
บจ.พี.เอ พลัส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/15 ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
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บจ.ราชมงคล เมคคานิคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/12 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ขายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเชื่อม อุตสาหกรรม และอื่นๆ
ขาย ซ่อม รับสร้าง เตาเผา เตาอบอุตสาหกรรม
บจ.ท้อป แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
248/13 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการใหบริการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์
บจ.โปโรโร่ วันทูโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/64 ซอยกาญจนาภิเษก 022 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการ ขนส่งภายในประเทศ

บจ.สโตน ไอคอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/12-13 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
เป็นนายหน้า ตัวแทนการค้าต่างๆ ในกิจการและธุรกิจ
บจ.แบ๊งค๊อก โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1055/741 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการรับทำ�วีดีโอ รับถ่ายทำ�สร้างหนังโฆษณา
รับจัดหาอุปกรณ์การถ่ายทำ�ภาพยนต์
บจ.สมาชิก เอ็มดีอาร์ที (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138/151 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 จี 7
ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการรับให้คำ�แนะนำ�ปัญหา การสร้างแรงจูงใจ
ทางด้านการตลาด
บจ.เดอะ แชมเบอร์ส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1041/3-4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

บจ.มิเนอร์ว่า กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในกิจการค้าผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตรทุกชนิด

บจ.โทเทิ่ล อินโนเวชั่น พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/134 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
บริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร

บจ.ล็อบสเตอร์ แก็งค์สเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2521/59 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
การสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์
ทะเลมีชีวิตเพื่อบริโภค

บจ.บิวตี้ วิทช์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/94 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนรามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
การผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำ�เข้าและ
ส่งออก

บจ.มีสุขแลนด์ 4 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ชัวร์เวิร์ค เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1173/47 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
การรับถือกรรมสิทธิ์ เช่า ซื้อ ขายโอน จำ�นำ� จำ�นอง
ฯลฯ และจำ�หน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

บจ.มีสุขแลนด์ 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้นที่ 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการและลงทุนใรธุรกิจด้านพลังงานในรูป

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

แบบต่างๆ

การก่อสร้างอาคาร

บจ.เอตะทัคคะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
243 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการด้านการตลาดออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหา
ออนไลน์ ทุกประเภท ผลิตและดูแลซอฟต์แวร์
แอพพิเคชั่น เว็บไวด์ ประสานงานกิจกรรมทางการตลาด

บจ.ฮิวแมน แบรนด์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
89/4 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เกี่ยวกับเครื่อง
ดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ หรือมีแอลกอฮอเจือปน

บจ.กลอรี่ เอนเตอร์ ไพร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
50/12 ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้
สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
บจ.เออีซี ซิกซ์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
12/210 อาคารซี สมาร์ทคอนโดพระราม 2 ถนน
บางขุนเทียน แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการและ
ธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
บจ.สปอร์ตส์ซิซ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
426/11 หมู่บ้านนัมเบอร์วัน ทาวน์ โฮม ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการพัฒนา ขาย ให้ ใช้ สิทธิคอมพิวเตอร์

บจ.ฟูจิ คาร์ โก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
559/72 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ
สินค้า ประเภทอุปโภค บริโภค ยานยนต์และอะไหล่
ของสินค้า

บจ.น่ารัก ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
55/313 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก ผักและผลไม้สด ทุกชนิด
ทั้แปรรูป อบแห้ง แช่อิ่ม แช่เข็ง

บจ.เอซีไอ ไซเอ็นเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/2 อาคารอโศก ทาวเวอร์ส ห้องเลขที่ 310 ชั้น 3
ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์ เครื่องจักร

บจ.เอสเคที โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ออกแบบให้คำ�ปรึกษา และพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร
และ ติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
บจ.ลูซ888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
290/49 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้ 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับให้คำ�ปรึกษาปัญหาผิวหน้า ผิวกายรวม
ถึงให้บริการเพื่อสุขภาพ

บจ.คอนเนคติก้า อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
40/59 ซอยเลียบคลองสอง 24 แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายส่ง - ปลีก และนำ�เข้าสินค้า เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า ด้านอิเล็คทรอนิคส์

บจ.เอ็มบีเอ็ม เฮลท์ แบงกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล๊กซ์ ชั้นที่ 18 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการขายและบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวม
ทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

บจ.ปัญญาทวีชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 22000000 บาท
80 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ซื้อขาย รับฝาก และเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
จำ�นอง จำ�นำ� รับจำ�นำ�และพัฒนาปรับปรุงที่ดิน อาคาร

บจ.บีคอมช้อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1509/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
การขายส่งและการขายปลีก เครื่องมือสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดัง
กล่าว การขายส่งและขายปลีก เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.แลนเดด แคพพิทอล (ไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
89/26 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ขายปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค ตามที่ระบุใน
วัตถุประสงค์
บจ.อาร์ทีเอช บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
681/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.โกลด์เวลล์ เอสทีวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
499/198 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
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บจ.สห ซัพพลาย(1983) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.เอ็นแอนด์เค จิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
657 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการส่งออก จำ�หน่าย ทอง นาก เงิน เพชร
พลอย และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.ชูปาเกะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ เอ 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก ของใช้ และอุปกรณ์ ในโรงแรม ที่พัก ครบวงจร

บจ.ซูพีเรีย คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
กิจกรรมให้บริการทำ�ความสะอาด

ประกอบกิจการรับจ้าง ก่อสร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์
อาคารโบราณ พิพิธภัณฑ์

บจ.อิ่มทิพย์ คูซีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201-203 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการร้านอาหาร คาน์เตอร์ บูธหรือร้านอาหาร
แบบบริการตนเอง โดยจำ�หน่าย อาหารเครื่องดื่ม
บจ.ที.ไอ.ที บราเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
64/43 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขต
หนองจอก กทม. 10530
เป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองทุกประเถท
บจ.บีเจ อินเตอร์ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยพาณิยการธนบุรี 28 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการทวงถามและเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้
บจ.กิจจาบรรพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700

บจ.แคนวาส เรสเตอรองท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
113/9-10 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ร้านอาหาร ภัตรคาร
บจ.ปรีดี เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
251 ซอยพาณิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า
ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ขายฝาก จำ�นอง
บจ.จีอาร์ โปรเฟสชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2264 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการ และ ปรึกษาทางธุรกิจ เช่น
กฎหมาย การเงิน บัญชี อากร การจัดทำ�บัญชีเงินเดือน
บจ.เซนส์ออฟสเปซ ดีไซน์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/56 หมู่บ้าน เจด ไพรสซ์ พระราม 3 ถนนยานนาวา
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการทางด้านสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประกอบกิจการรับ
เหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�กร
บจ.ฟอร์จูน พลัส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/273 ซอยนิมิตใหม่ 28 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสาม
วาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย จัดหา นำ�เข้า ส่งออก
(ซื้อมา ขายไป) ผลิตภัณฑ์จากผ้าและเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.ดิ ออริจิน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยแฉล้มนิมิตร 6 (ฝั่งซ้าย) แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่าย อาหาร เครื่องดื่ม เมล็ด
กาแฟ ขนมและเครื่องดื่ม
บจ.นาคร15 เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
313 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการจัดทำ�ระบบเงินเดือน
บจ.39 อินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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433 ซอยประชาอุทิศ 15 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
รับเหมา ตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์

1/237 ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ทั้งเอกสาร
กทม. 10220
ประกอบกิจการขายตั๋วเครื่องบินภายในและต่างประเทศ บจ.อีบาซ่า (ทีเอช) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อาวเออร์ ควิซีน จำ�กัด
บจ.โซทีค จำ�กัด
2/2 ซอยพระรามเก้า 43 (ซอย 21 เสรี 4) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
203/16 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่
7 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ผ่านช่องทางออนไลน์
เขตบางแค กทม. 10160
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)ที่เกี่ยวกับสินค้าอุปดภค บริโภค
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารแลเครื่องดื่ม ประกอบกิจการ นำ�เข้า-ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย กระเป๋า ทั่วไป ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่ทีแอลกอฮอล์
เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับทุกชนิด
บจ.พีเอ เวิลด์ กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.แอพติจูด มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
หจ.อินทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93/1 ถนนพัฒนาการ 20 แยก 10 แขวงสวนหลวง เขต
13/1 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3 แขวงหนองค้างพลู
959 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น
สวนหลวง กทม. 10250
เขตหนองแขม กทม. 10160
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ประกอบกิจการรับทำ�สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่โครงการ
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
บจ.บีไอพี โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.ออริชไวท์ สกิน แคร์ จำ�กัด
บจ.เวิร์คแมน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 3/3 แขวงหนองแขม
19/358 ซอยนวมินทร์ 50 แยก 18 แขวงคลองกุ่ม เขต 38 ซอยพระรามเก้า 49 (ถนนเสรี 6) แขวงสวนหลวง
เขตหนองแขม กทม. 10160
บึงกุ่ม กทม. 10240
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย และรับว่าความ ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายปลีก-ขายส่ง เครื่องสำ�
ประกอบธุรกิจ ออกแบบ จัดทำ� ติดตั้ง รื้อถอน ระบบ
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
อางค์เมคอัพทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวที ฉาก นั่งร้าน
บจ.เอส ดับบลิว เอส อิเล็คทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/165 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า

บจ.วิเชียรมาศ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยลาดพร้าว 101 (ซอย 38 สันติสุข) แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.นิกโก้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
304/808 ซอยพึ่งมี 50/38 ถนนสุขุมวิท 93
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการออกแบบรับเหมาตกแต่งภายใน

บจ.บางกอกบิสซิเนสแอ็ดไวส์ซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13/241 ซอยศาลาธรรมสพน์ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย

บจ.บีเอสยูอี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199 หมู่บ้านเสนาวิลล่า ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
จำ�หน่ายซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พร้อมชิ้นส่วนอะไหล่
อุปกรณ์

หจ.น้ำ�ผึ้ง การ์เด้น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
จำ�หน่ายต้นไม้

บจ.สุโขทัย เอวิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/11 หมู่ที่ 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ

บจ.โอนเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
259 ซอยรามคำ�แหง 68 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพและ
ความงาม ทุกประเภท

บจ.เทคทีม เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
702/98 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำ�รุงรักษา
ตรวจสอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท

บจ.ทีเอ็นดับบลิว อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/81 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
รับจ้าง ว่าจ้าง จัดหา ซื้อ ขาย ให้เช่า ประกอบ เครื่อง
มือ เครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องมืออิเลคทรอนิค เครื่องจักร
เครื่องมือแพทย์และอื่นๆ สินค้าการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการดังกล่าวทุกชนิด ทุกประเภท

บจ.ชัวร์เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
357 ซอยพุทธมณฑล สาย 1 ซอย 21 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.กระเบื้องดินเผามุ่ยฟ้า จำ�กัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง สินค้าทางเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด
19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เซรามิค
บจ.ดิเอวิเอเตอร์ จำ�กัด
เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/83 ซอยประชาอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
บจ.เซ็ทสโคป จำ�กัด
เป็นตัวแทนส่งนักเรียนไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/150 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.ทีบีพี โซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต และให้บริการซอฟต์แวร์ โปรแกรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
เขตบางเขน กทม. 10220
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
บจ.นิฮงโงะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/123 หมู่บ้านพนาลี 18 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.
บจ.สิท เทค อินโนเวชั่น จำ�กัด
87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการการแปลการแปลความหมายและล่าม
68/192 ซอยสายไหม 43 (ทัศนารมย์) ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการ ขายปลีก ส่ง พร้อมวางระบบติดตั้ง
บจ.เอสบีเค กรุ๊ป จำ�กัด
อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1044 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บจ.ไทย ดีไลท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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หจ.เกรททาเล้นท์ออยล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2521/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
จำ�หน่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม น้ำ�มันหล่อลื่น ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ก๊าซเอ็นจีวี
บจ.กลอรี่ อิ้งค์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการ นำ�เข้าส่งออก จัดจำ�หน่าย หมึก สี เคมี
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สกรีนเสื้อผ้า
บจ.เอนทิตี พี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยชัยณรงค์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
รับจ้างพัฒนา ดูแลจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
บจ.ไบโอเนเจอร์ อัลลายแอนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ ห้องเลขที่ 3C-2 ซอย
เพชรบุรีตัดใหม่ 35 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
ซื้อขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง
บจ.เอ เอ เอ สมาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1998/27 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.ที.บี.ไมโคร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
198/5 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานขายและการขยายตลาด
บจ.เก็ทจูน จูนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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199/19 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
จำ�นองที่ดิน อาคารและแสังหาริมทรัพย์
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารชุด คอนโดมิเนีย บจ.ห้างทองธนวรรณ จำ�กัด
มอพาร์เมนท์ รีสอร์ท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1146/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
บจ.เอ็ม โอ ดี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
10900
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
106/8 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น
อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ให้สมาชิก
บจ.ไตรพลัส อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บจ.ดียกกำ�ลังสาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/75 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 75
499/111 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่าย อาหารและเครื่อง การพัฒนา ถ่ายทอด ให้คำ�ปรึกษา และให้บริการ
ดื่มทุกชนิด
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บจ.ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำ�กัด
บจ.ตงเซิ่น คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
267 หมู่บ้าน มารวย ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสาม 429/18 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
แก่สถาบันการเงินหรือ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย
บจ.เออร์ลิ ลิงกัว จำ�กัด
บจ.ดับบลิว พี พี ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยรามอินทรา 74 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
38/3 หมู่ที่ 7 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.
กทม. 10230
10530
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสื่อการเรียน การสอน
ประกอบกิจการขนส่งและขนย้ายสินค้าหรือสิ่งของ
ด้านภาษา ครอบครัว แม่และเด็ก
ประเภทต่าง ๆ ด้วยรถบรรทุก
บจ.เนคแท่ค พารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
หจ.เคณาสิงห์ โฮม เซอร์วิส 2017
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
40/710 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 1 แขวงนวมินทร์
2/194 หมู่บ้านพฤกษา วิลล์ ซอยเพิ่มสิน 34
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน/งานประปา /ไฟฟ้า และ งานทาสี
บจ.อีซอน โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.ยู-แคร์ จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 450000 บาท
1056/46 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
2922/282 อาคารชาญอิสสระทาววเอร์ 2 ชั้นที่ 24 ถนน กทม. 10240
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่าย หินอ่อน หิน
10310
แกรนิต และรับจ้างทำ�หินประดับจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ประกอบธุรกิจกำ�กับดุแลกิจการของสาขา บริการด้าน
ต่างๆ แก่บริษัทในเครือหรือกิจการของสาขา
บจ.คิทเช่น คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
หจ.ฐานะดี กรุ๊ป
30 หมู่บ้านผกามาศ ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
เขตสวนหลวง กทม. 10250
168 ซอยเพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม
ประกอยกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�เพลท ออกแบบลวดลาย กราฟ บจ.ไอแล็บ เฮลท์ จำ�กัด
ฟิคต่างๆ สำ�หรับงานพิมพ์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
30 หมู่บ้านผกามาศ ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง
บจ.ทัน ช่อง แม่โขง เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
กิจการบริการบ้านพักสำ�หรับผู้ป่วย รวมทั้งประกอบธุรกิจ
1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ เอ ซอย อื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว
บางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
บจ.เวลล์คอน อินทีเรีย จำ�กัด
ให้บริการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศเพื่อประกอบ ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
กิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน
288 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
บจ.เดอะโซลาเรียม โฮเทล จำ�กัด
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่า จำ�นอง ก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
อาคาร บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
18 ซอยเพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
บจ.ดีต่อใจ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตราคาร บาร์ ไนต์คลับ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
16 ซอยพหลโยธิน 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
บจ.เอ็นวีที รันเวย์ มาสเตอร์ จำ�กัด
เขตพญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 7000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการด้านที่พักอาศัยให้เช่าห้องพัก
36/9-10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ รายวันและรายเดือน อพาร์ทเม้นท์ห้องเช่า
กทม. 10210
รับจ้างขจัดยางบนทางวิ่งสนามบิน และทำ�ความสะอาด บจ.ห้างทองเอกทวี ทองเยาวราช จำ�กัด
บนทางวิ่งสนามบิน และ ถนนทั้วไป
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
129/26-27 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
บจ.อินเตอร์ เฟอร์นิคอน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
88 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
ทองคำ�ขาว เงิน นาค ไข่มุกและอัญมณีทุกชนิด
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน บจ.ราชพฤกษ์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
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ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
821 ชั้นที่ 5 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
ผ้าทุกชนิด
บจ.ชัยพฤกษ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
821 ชั้นที่ 4 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ขายส่ง ขายปลีก ผ้าทุกชนิด
บจ.แคซเซีย แฟชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
821 ชั้นที่ 2 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง ผ้าทุกชนิด
บจ.กิ่งพันธุ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
6 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เพชร พลอย
บจ.ทรัพย์ธานี ค้าวัสดุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
408 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า ซื้อมา ขายไป เหล็ก สแตนเลส
อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ไฟฟ้า ประปา สี ปูน สังกะสี
บจ.แมนนา ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 27 ยูนิต 46 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์
บจ.เอซี พลัส อีแอนด์ซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
56,58 หมู่ที่ 7 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-2/1 ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องปั๊มลมฯ
บจ.แคพพิเทิล แอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
326,328 ห้อง 401 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ให้บริการรับทำ�เว็บไซด์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
บจ.จีแอนด์บี สไตล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/180 ซอยสวนสยาม 9 แยก 4 (อมรพันธุ์นคร 8)
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
นำ�เข้า จำ�หน่าย นาฬิกา แว่นตา เครื่องวัดสายตา
บจ.เอส.ซี.ดี. แมชชีนเนอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22,24 ซอยรามอินทรา 44 แยก 10 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่าย เครื่องบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงงาน
บจ.เพอเฟค คอนซัลแทนท์ ออฟ แบงคอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
361/5 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงาน
เอกชนโรงแรม และหน่วยงานราชการเพื่อจดทะเบียน
บจ.จี่ ยี่ เหลียง พิน ดิเวลลอพเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
582/39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้า อาหารสำ�เร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม และ
ผลิตภัณฑ์ แร่ ทุกชนิด
หจ.เคเคจี เซ็ตติ้ง จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76/12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ
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เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
การซ่อมเครื่องประดับ รวมถึงเครื่องประดับตกแต่งที่
ทำ�จากของมีค่า

20/5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร

หจ.ทักสิน อินเตอร์ฟู้ดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/40 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร ทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

บจ.ณุษา กลการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/24 ซอยวัดสุขใจ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ซื้อ-ขาย รถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสอง

เพจเจส

ประกอบธุรกิจ อู้ซ่อมรถยนต์ รับเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง
บจ.ราชา มวยไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
939/12 ซอยเพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
จำ�หน่ายอุปกรณ์มวย อุปกรณ์กีฬาทั้งในและต่างประเทศ

บจ.เอสอีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พีโอเอ็ม ลิฟต์ จำ�กัด
41 ซอยประชาอุทิศ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
บจ.ซันแอนด์ดีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/15 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับ
16 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 แขวงบางบำ�หรุ
สามวา กทม. 10120
งานไฟฟ้าทุกชนิด
เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการเพื่อจำ�หน่ายลิฟท์และบันไดเลื่อน
บจ.พีเอส แอนด์ ไนซ์ออดิท จำ�กัด
กิจการค้า สินค้าแม่และเด็ก เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปแม่และเด็ก บจ.สมาร์ท ซัพพอร์ท ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องดื่มชาเพิ่มน้ำ�นมแม่ เครื่องประดับ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/426 ซอยลาดปลาเค้า 78 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บจ.ไอเอที 2016 จำ�กัด
1338/947 อาคารชุดศุภาลัยพรีมา ริวา ถนนพระราม 3 บางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการทางบัญชี
71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
ให้บริการ จัดหา โปรแกรมสำ�เร็จรูป บริการจัดเก็บข้อมูล
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.อีซี่ โค้ดดิ้ง แอนด์ อินดัสเทรียล จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายปัจจัยทางการเกษตร บจ.ฟรูดี้ ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/30 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
บจ.เอ็ม เค ที ดีไซน์ จำ�กัด
45/378 ซอยวัดสุขใจ 13 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะ เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
1/84 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวง
ขายปลีก ส่ง อาหารสด อาหารแปรรูป
เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.เอ็มเอ็นซี เทคโนโลยี จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบ เสื้อผ้า เครื่องประดับ
บจ.มณีกาญจน์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทสติ้ง จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/21 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ
บจ.อมาเบลล์ จำ�กัด
62/96 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10140
ประกอบกิจการออกแบบติตดตั้งสถานีและอุปกรณ์รับส่ง
51 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
ให้บริการกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำ�ปรึกษาด้าน สัญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
เขตคลองเตย กทม. 10110
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง และ
บจ.นาวา ริช คอสเมติก จำ�กัด
ครีมบำ�รุงผิว
หจ.ดับบลิว ยู ที เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
459 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
บจ.เมนเกียร์ จำ�กัด
109/403 ซอยบางกระดี่ 25 แขวงแสมดำ�
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ผลิต บรรจุ เครื่องสำ�
87/18 ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
ให้บริการติดตั้งและเดินสายวางท่อที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อางค์บำ�รุงผิว อาหารเสริม
เขตคลองเตย กทม. 10110
ระบบประปา ระบบสัญญาณแจ้งเตือนไหม้
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่าย
บจ.ดิ ออล ซิสเท็ม จำ�กัด
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ
บจ.เอซี ซุปเปอร์ ไบค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/27 ซอยรามคำ�แหง 60/2 ถนนรามคำ�แหง แขวง
บจ.เรณู การ์เดน จำ�กัด
564,566 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ�
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ซื้อ ขาย จำ�หน่าย งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
21/3ก ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ประกอบกิจการค้ารถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าทุกชนิด เครือข่าย
กทม. 10110
ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำ�หน่าย ทั้งในและต่างประเทศ บจ.เอเคดี เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.ฟิล์มโมลิค จำ�กัด
วุ้นผลไม้ ผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งอาหารและผลไม้แปรรูป ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
698/91 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
898/118 หมู่บ้าน อีโค สเปซ 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ
บจ.เชน ไวล์ดิ้ง กอล์ฟ เทคโนโลยี จำ�กัด
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการงานด้านรักษาความสะอาด
ประกอบกิจการค้า เป็นตัวแทน และรับจ้างถ่ายทำ�
66/4 ศูนย์การค้ามิลลี่ มอล์ลี ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301ภาพยนตร์ ทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
302 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
รับจ้างออกแบบและบริการจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการ
บจ.168 โอกาเนะ บอดี้ แคร์ จำ�กัด
เขตคลองเตย กทม. 10110
ถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์กีฬา ต่างๆ
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
บจ.ไนโตรฟอสเคม จำ�กัด
บจ.คาสเซิล พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกเครื่องสำ�อาง เสื้อผ้า ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แฟชั่น เครื่องประดับ
2/63 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
23/102 อาคารสรชัย ชั้น 23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนน
กทม. 10240
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 บจ.สยาม เค.พี.รับเบอร์เบลท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า ส่งอก จำ�หน่ายปลีก และ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การซื้อขายกิจการ
ส่ง ปุ๋ยเคมี สำ�หรับพืชทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/72 ซอยวัชรพล 7 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
บจ.มาร์ดู กรุ๊ป จำ�กัด
กทม. 10210
หจ.มิตรคอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าสายพาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ใน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/52 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
2/415 อาคารนิรันดร์ 1 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย23
กทม. 10110
แยก 7 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบธุรกิจบริการรับจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง บจ.กู๊ดไทม์ เมดิคอล จำ�กัด
ประกอบกิจการออกแบบวางแผนจัดระบบควบคุมรับ
อื่นใดเกี่ยวข้องกับการจัดกิจการต่างๆ ทางการตลาด
เหมาการก่อสร้างและงานโยธาอื่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/57 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 36 ถนนงามวงศ์วาน
บจ.ฮาวาส ไลฟ์ แบงค็อค จำ�กัด
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.เอ็ม เฟิร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายอุปกรณ์และ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้นที่ 20 บี ซอยสุขุมวิท 23 ถนน เครื่องมือทางการแพทย์
98/373 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ บจ.เก็บเงินเก็บทอง จำ�กัด
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย กาวร้อน และกาวอื่นๆ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.กิตติพานิช โฮลดิ้ง จำ�กัด
9/72 หมู่บ้าน ลลิลอินเดอะพาร์ค ซอยวัชรพล 3 แยก 3 บจ.ดับบลิวทูเอส ดีไซน์แอนด์ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

300
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

44/250 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้า งานพิธีต่างๆ และ
งานก่อสร้างเวทีแสดงงาน ประกอบกิจการ ขายส่ง ขาย
ปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด

หจ.เอ.ที.อะไหล่ยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146/11 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
จำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์

บจ.กัทส์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ลาลินคอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
259/73 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
จำ�หน่าย ส่งออก นำ�เข้า เครื่องสำ�อางค์ และอุปกรณ์
เสริมความงาม

บจ.เอฟเจ แอคเค้าท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1916 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การทำ�บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำ�ปรึกษา
ด้านภาษี

บจ.ยูชิ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการรับจ้างรับขนส่งสินค้าและรับฝากสินค้า

บจ.เรกาโล ดิ ไกอา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์

บจ.อาร์เจนโต้ ซัพพลาย แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
162/20 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ค้า ขาย ปลีก ส่ง อุปกรณ์อะไหล่ น้ำ�ยา สารเคมี ที่ใช้
กับตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิด

บจ.มังกร เทเลคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยแบริ่ง 11 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนซื้อ-ขาย สายโทรศัพท์
อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม ทุกชนิด

บจ.ไอเดีย ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/81 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

บจ.เน็ตเวิร์ค แอดไวเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
223 ซอยหัสดิเสวี แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์

หจ.ทูเอ็มเทรดแอนด์ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
88 ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าประเภทของฝาก ของ
ชำ�ร่วย สินค้าพรีเมี่ยม และอุปกรณ์สำ�นักงานทุกชนิด

บจ.บี เบรฟ สตั๊ดดี้ อะบรอด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
930/1 ถนนพระราม 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

บจ.ทีดี ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
300 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต แบ่งบรรจุและจำ�หน่ายชา
ทุกชนิด สมุนไพรทุกชนิดทุกประเภท

บจ.สมสมัย2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณ
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือ
จำ�หน่าย และออกหนังสือพิมพ์
บจ.ปิ่นจุฑานนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97/11 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการบริการนวดเพื่อสุขภาพ
บจ.เทเบิ้ลส์ มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/549 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วารีบำ�บัด (สปา)นวด

หจ.เอ็ม เค อิเลคทริค แอนด์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
61 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.สถิพรศักดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
499 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
หจ.วอร์เทกซ์ แฟบบริเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 210000 บาท
18/318 คอนโด วิชแอทสามย่าน ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการโรงงานผลิตสื่อโฆษณา

บจ.บัดดี้ (59) มอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
132/17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการขายรถจักรยานยนต์ ใหม่ รถจักรยานยนต์
ใช้แล้วรวมทั้งอุปกรณ์รักษาและซ่อมแซม

บจ.ดับเบิ้ลยู.เอทเซทเทร่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
90/23 ซอยสุขุมวิท ซอย 31 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการนันทนาการ ความบันเทิง ผลิตผลงาน
ด้านศิลปะ และการให้ความรู้

บจ.ทเวนตี้เซเว่น ทเวลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/69 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าโดยทั่วไป

หจ.อาร์แอนด์เค1999
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1/16 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ถ่ายรายงานการแถลงข่าว

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.บลูโซน 4453 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
654 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์พฤกษาบำ�บัด ผลิตภัณฑ์
เซลล์บำ�บัด และชีววัตถุ
บจ.ดิดิ เจเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
18/4 ซอยอำ�นวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านการเงิน
การบริหารด้านพาณิชยกรรม
บจ.โอลิ เจเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
18/4 ซอยอำ�นวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ10310
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านการเงิน การ
บริหารด้านพาณิชยกรรม
บจ.สุกัญญา เจเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
18/4 ซอยอำ�นวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านการเงิน การ
บริหารด้านพาณิชยกรรม
บจ.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 75260000 บาท
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจัดการ ดูแล บริหาร ศิลปิน นักร้อง
นักแสดง ทุกประเภท
บจ.เย็นอากาศ แอสเซท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
71/1 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์
บจ.ออลโดริ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
284/1 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
รับบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่น
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
หจ.อินเตอร์ เทรดดิ้ง เอเชีย
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
599/144 โซนเค ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจัด
จำ�หน่าย เครื่องจักร เครื่องcompresorสำ�หรับโรงงาน
บจ.พอร์ทะไลซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
341/71 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าสินค้า อุปโภคบริโภค ทุกชนิดทุก
ประเภท ทางอินเตอร์เน็ต
บจ.พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
65/206 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ธุรกรรมทางการเงิน นายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน
การตลาด ประชาสัมพันธ์อื่น
บจ.ห้างทองดีเยาวราช (ดินแดง) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

กุมภาพันธ์ 2560
บจ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
ทุนจดทะเบียน 11270000000 บาท
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ห้างทอง เอกสุวรรณ (บางขุนนนท์)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1-1/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการ ขาย รับซื้อ แลกเปลี่ยนทองคำ�แท่ง
ทองเก่า ทองรูปพรรณ เพชร พลอย เงิน นาก

บจ.โกลเด้น เวิคส์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
34/35 เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธรี่ยม ถนนสุขุมวิท 21
บจ.เจี่ยเจี้ยเชียง ลูกชาย 2
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 51000000 บาท
537 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ประกอบธุรกิจร้านอาหารและบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร
10220
ประกอบกิจการค้า ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
บจ.เฮ็ลโล มีเดีย
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
21/91 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
บจ.มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์)
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 16000000 บาท
ประกอบกิจการค้า รองเท้า เสื้อผ้า ของเครื่องอุปโภค
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 42 ถนนสุขุมวิท
และเครื่องบริโภค
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
รับ ถือกรรมสิทธิ์ จำ�หน่าย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
บจ.โก ออโตเมชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
702 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
บจ.เอสซีเอ็มเอสอีเอ (ประเทศไทย)
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 27 นำ�เข้า จำ�หน่าย สินค้า จากต่างประเทศที่ใช้ระบบไฟฟ้า
เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ และ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง //
ห้องเลขที่ 2704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุง ระบบม่านทุกชนิด
เขตวัฒนา กทม. 10110
ขายส่งเครื่องจักรกลก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หจ.ไทปัญญ์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
158/5 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.ไทย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ดีเวลลอปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.ทรานสโป พร็อพเพอร์ตี้
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายซีเมนต์ และสินค้าวัสดุ 3388/76 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ก่อสร้าง ครบวงจร
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.โฟร์ ซีส์ ออโต้ อิมพอร์ต
บจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์ 2017
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3388/81 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4
6 ซอยประชาอุทิศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้ารถยนต์เพื่อจำ�หน่ายภายในประเทศ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบธุรกิจบริการขนส่งและสินค้า
บจ.เอส บี สแปร์พาร์ท1991
หจ.ตรี-ไดม่อนด์ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
88/3 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดำ�
กทม. 10120
การขายปลีกและขายส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถเครน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานทาง
วิศวกรรมและสถปัจตยกรรม
บจ.นานบุฮัน อาโอโมริ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เวลคอสโม
1/117 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 67 แขวงออเงิน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตสายไหม กทม. 10210
49 ซอยเอกชัย 114 (อมรพฤกษ์) แขวงบางบอน
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิคภาพ การจัดตั้ง
เขตบางบอน กทม. 10150
บริษัทและคำ�แนะนำ�คนต่างชาติในการพำ�นักอยู่ใน
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ประเทศไทย
ซักล้างและสารเคมีที่นำ�มาผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้
บจ.แพลน บี ออนไลน์
บจ.ไท้ซิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
625/107 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับออกแบบ พัฒนา เขียนโปรแกรม เว็ปไซต์ ระบบฐาน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก รับซื้อ ขายส่ง รีไซเคิล ผลิต ยางพารา
ข้อมูลต่างๆ วางระบบเน็ตเวิร์ก
และเศษยางพารา ทุกชนิด
บจ.โซ เบเวอร์เรจ
บจ.ไท่ เฮง ฮุ่ย จง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/90 ดิ แอดเดรส ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
204/98 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่ง เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
มิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
บจ.รัตนมณี (2533)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
280/58-59 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว

302

บจ.อัลฟ่า แคปปิตอล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
529/61 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการสนับสนุนการประกันภัย ให้คำ�ปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการ

เพจเจส

บจ.เอ็น.อาร์.ที. บิสซิเนส เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3/338 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-16 (ม.เกาะแก้ว
วิลล่า) แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน
บจ.รักษาความปลอดภัย ไลอ้อน เซฟตี้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
183/157 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10210
กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
บจ.ฟร็อกกี้ รีแล็กซ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
90/104 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-2-10 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ที่พักอาศัยต่างๆ
บจ.เวิลด์ ออฟ ฟู้ด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
24 ซอยสิริวานิช ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจากเขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าขายอาหารจำ�พวกเนื้อสัตว์แช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซอส เครื่องปรุงแต่งอาหาร
บจ.ไบร์ท คอสโม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
645/60 หมู่บ้านโซล เอกมัย-ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว
112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.เฟิสต์คอม เอเจนซี่
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
222 อาคารใบหยก 2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 222/292 ถนน
ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เป็นตัวแทนหรือตัวกลางในการจัดส่งสินค้า อุปโภค
บริโภค ให้แก่ลูกค้าเพื่อการส่งออกนอกราขอาณาจักร
บจ.เพอร์เฟค เดียม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1249/187 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ อี ชั้นที่ 26
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่าย เพชร พลอย อัญมณี
บจ.ชูปา (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ เอ2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก ของใช้ และอุปกรณ์ ในโรงแรม ที่พัก ครบวงจร
บจ.วีชิลมาร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
จำ�หน่ายเครื่องทำ�ความเย็น อะไหล่ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.มาทา ฟาร์มา (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ซอยบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า ยารักษาโรค อาหารเสริม เภสัชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
บจ.โกศลสุข พร็อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/10 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการ ให่เช่าที่พักอาศัย รายวันและรายเดือน
บจ.โมบาย ทู แมชชีน คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแฟรนไชส์ระบบเครื่องซักผ้า
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บจ.พีแอนด์ โอ อิมพอร์ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
264/21-22 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการทำ�การตลาดสินค้านำ�เข้าจากเกาหลี
บจ.อะเลิร์ทฟิล์ม2465
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
820/64 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา รายการทีวี ภาพยนต์ สื่อออนไลน์
บจ.ไลฟ์ ไฟร์เออร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
หจ.ภัณฑิลา ผลทวีทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/543 หมู่บ้าน เค.ซี.การ์เด้นโฮม ซอยนิมิตใหม่ 40
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อพาร์เม้นท์
บจ.กองพล อิเลคทริคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/78 ซอยไมตรีจิต 26 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.เอฟ บี จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการรับทำ�เครื่องประดับ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สินชัย เบฟเวอเรจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/1 ซอยเอกชัย 108 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
จำ�หน่าย บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้
สุรา เบียร์ เครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ดัทช์ลอง วาเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/47 หมู่ที่ 4 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บจ.เอซ ไฟร์เซฟตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/346 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
จำ�หน่ายเครื่องดับเพลิง เครื่องกรองน้ำ� ป้ายโฆษณา
อุปกรณ์เซฟตี้ สัญญาณไฟฉุกเฉินอะไหล่และอุปกรณ์
บจ.คอราไลน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/79 หมู่บ้าน กลางเมือง สาทร-ราชพฤกษ์ ซอย
ราชพฤกษ์ 6 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการ
วิเคราะห์ตีความและรายงาน
บจ.เค้กฟู
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยบางแวก 99 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ผลิตและจำ�หน่ายปลีกส่ง อาหารสำ�เร็จรูป เค้ก เบเกอรี่

บจ.การ์เมนท์ ไทย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/252 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
บจ.โจลี่ อาร์ดับบลิว มีเดีย
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/710 เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3 ถนน ผลิต จำ�หน่ายเสื้อสำ�เร็จรูป
นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
บจ.สเตชั่น 26
ให้บริการงานโฆษณา ประชาสัพันธ์ต่างๆ และรับจัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
งานอีเว้นท์
26 ซอยทุ่งมังกร 8 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
จัดการเรียนการสอน การศึกษา และการฝึกอบรมทาง
หจ.ศุภภะ ซัพพลายเออร์
ด้านดนตรีและศิลปะทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/524 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
บจ.รัตนากร ฮาร์ดแวร์
ตัวแทน จำ�หน่าย นายหน้า นำ�เข้า อะไหล่ และ อุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องจักร// ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้สูงอายุทุกชนิด
6 ซอยบางพรม43 ถนนบางพรม แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการขายส่งวัสดุเครื่องมือก่อสร้าง
บจ.ซีพี เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/1 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. หจ.มิสปอมมี่
10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่าย ให้เช่าอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความ
111/340 ซอยนาวงประชาพัฒนา 19 ถนนนาวงประชา
ปลอดภัย
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
ผลิตและขายเครื่องสำ�อาง
บจ.ฐิตา สกิน โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โนเบิ้ล บูทีค
126/52 หมู่บ้านนริศา ซอยประชาอุทิศ 78/1 ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 64 (บุญสม) แขวงออเงิน
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการ เปิดให้เช่า อพาทเม้นท์
บจ.ส.กษิดิส ชัยมงคล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไทยสหาย เอ็นจิเนียริ่ง
153/483 หมู่บ้านสินทวีสวนธน 3 ซอยประชาอุทิศ 89/1 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
15/90 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-2 แขวงทุ่งสองห้อง
ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน ให้แก่บุคคล คณะ
เขตหลักสี่ กทม. 10210
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
รับออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง บำ�รุงรักษา งานด้านระบบ
ไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องจักรกล
บจ.ผม ดี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.คลิกเวิร์ค
11/181 หมู่บ้าน โกลเด้น เลเจนท์ หมู่ที่ 6 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
8/80 ซอยพหลโยธิน 73 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ตบแต่ง
กทม. 10210
เส้นผมทุกชนิด
ประกอบกิจการให้บริการด้านข่าวสารผ่านทุกช่องทาง
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บจ.วานูเล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/330 หมูท่ ่ี 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเสริมทุกชนิด
บจ.จุฑา อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/2 ซอยรามอินทรา 22 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
จำ�หน่ายทอง นาก เงิน เพชร จิวเวอรี่ และอัญมณีอื่น
รวมทั้งวัตถุทำ�เที่ยมสิ่งดังกล่าว
บจ.วิคเทอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/46 หมู่บ้านวิลล่า ดิ เอ็กซ์คลูซีพโซน ซอยคู้บอน
27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า ขายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง งานจักรกล ไฟฟ้า
บจ.ดรีมอาร์ค โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/244 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ตามวัตถุประสงค์ผู้ ใช้
บจ.ไอ เอพีซี คอนซัลติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/1 หมู่บ้านเดอะเซนโทรรามอินทรา ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง ให้คำ�ปรึกษา ติดตั้ง
ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บจ.สามารถพัฒนา 1988
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 90 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บริการให้คำ�ปรึกษา วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ
บจ.นูเซลล่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/115 หมู่บ้าน เดอะเซนโทร์ รามอินทรา
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำ�รุงผิวหนังและศีรษะ
บจ.ดีพ แอ็คเค้าติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/23 ซอยนวลจันทร์ 9 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจัดทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี และรับจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัท จดทะเบียนพาณิชย์
หจ.ทีทีเอสอาร์ วิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
278 ซอยลาดพร้าว 101/1 แยก 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ ใน
ศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.ดีเลิศ2017 เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-2 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
รับติดตั้งตรวจสอบ จำ�หน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับลิฟท์
บจ.ธีส ธิง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 โซนไอ ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
จำ�หน่าย และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่นและระบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
บจ.เอธ เลเยอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 โซนไอ ถนนกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
พัฒนา จำ�หน่าย ติดตั้ง ดูแลรักษา นำ�เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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บจ.พีพีแอนด์พี เมทัลลิค(หนองจอก)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/345 ซอยรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเหล็กรูปพรรณ เหล็กหลังคา

บจ.เบสท์ ดีเซ็นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์

บจ.โอฬารเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
449/287 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์

บจ.แม็ค ลอร์รี่ โลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
498 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด

บจ.แอดว๊านซ์ อินฟราสตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74 ซอยลาดพร้าว 50 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายหัวรถจักรรถไฟ ตู้ โดยสาร เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ รถไฟอื่นๆ

บจ.บีบีเค เทคนิคคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยพัฒนาชนบท 3 แยก 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจ้างซ่อมแซม ตรวจสอบ บำ�รุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในห้างสรรพสินค้า

บจ.เยส ไอ สไตล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
769/5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการสื่อออนไลน์ทุกประเภท

บจ.ดำ�รงค์ชัย รุ่งเรือง กระจก อลูมิเนียม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/104 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งกระจกมุ้งลวด
และงานอลูมิเนียมทุกชนิด

บจ.นภัส39
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/596 ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-2 ถนนนวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับเหมางานโครงสร้างเหล็ก ซื้อ
ขาย อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.เจเอสเอ็ม ก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/2058 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.วัน แวลูเอชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141/216 อาคารยงเจริญคอมเพล็กซ์ ซอยสุภาพงษ์ 1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
262 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 6 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ให้บริการเคเบิลทีวี และวิทยุ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น
สมาชิกรวมทั้งให้บริการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง
บจ.ศูนย์.มิลลิม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 แยก 4 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รวมถึงงานตกแต่งภายในทุกชนิด
บจ.เอพลัส คอร์ปเทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอย01 กายจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
บริการติดตั้ง ควบคุม ระบบไฟฟ้า น้ำ�ประปา การสื่อสาร
ระบบควบคุม งานระบบ ระบบพลังงาน สิ่งแวดล้อม

บจ.เฟลมเทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
572 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด
บจ.พีเค 365
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/5 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายซิมโทรศัพท์มือถือทุกประเภท
บจ.เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติด
ตั้ง และจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
บจ.ซันวาร์ด - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.มีดี อะกริ เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/2-3 ตรอกธรรมา ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการค้าผลไม้ พืช และผัก

บจ.ภักดีจำ�รัส เรสซิเดนซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับฝาก ขายฝาก เช่าอสังหริมทรัพย์

บจ.นวรัตน์ อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/15 ซอยสมประสงค์ 2 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร เกลือปรุงอาหาร สมุนไพร

บจ.อาร์เค ผักและผลไม้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/48 ซอย45 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่ายผักและผลไม้ สด อบ
แห้ง แช่แข็ง รวมทั้งผักและผลไม้แปรรูปต่างๆ

บจ.เจดีเอ็ม ดิสทริบิวชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
499/136 หมู่บ้านฮาบิเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์
ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ค้า บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุราเบียร์
ไวน์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.จี.เรกาโล มิวสิค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2636 ซอยเปี่ยมทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรี
ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.บีไซด์มีเดีย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/77 ซอยอุดมสุข 58 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา ตัวแทนขายสื่อโฆษณา

304

บจ.บีเค อินทิเมทด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
145/3-4 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน
บจ.แอม เพลส พร็อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/2 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การเช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.จีเนซิส เรสซิเดนซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/2 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
บจ.สมาร์ท โก พัฒนาระบบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 วิภาวดีเพลส ห้อง 116 ซอยพหลโยธิน 23 แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บจ.คิวซี โกรว์
ทุนจดทะเบียน 999990 บาท
77/393 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการให้บริการการประกันสุขภาพและการ
ควบคุมคุณภาพเครื่องมืออุปกรณ์
บจ.บีสมูธ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
988/65 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบการค้าขาย สินค้าอุปกรณ์อะไหล่ทำ�เกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
หจ.พีที อินโนเวทีฟ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
69 ซอยสุขสวัสดิ์ 9/1 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ขายส่งขายปลีก ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทำ�จากโพลิเมอร์

บจ.บีลีฟ ฟาร์ม่า อินคอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52 ซอยเสรีไทย 72 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายยา

บจ.ฟรีด้อม แพลนเน็ต เซอร์วิส เวเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
140/5 คอนโดสาทรเฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับทำ�หนังสือเดินทาง

บจ.ไอ ดอท ปริ้น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/141 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้สำ�นักงานต่างๆ

หจ.พีเอส เพสท์ พรีเว้นท์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
50/438 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
บริการกำ�จัดปลวก มด รวมทั้งวางระบบท่อ
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หจ.พยุงทอง เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
300 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ให้บริการรับซ่อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทุกรุ่น ทุก
ยี่ห้อ ทุกประเภท

บจ.เคพี ลิฟวิ่ง เรียลเอสเตท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
181/73 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการ รับเมหาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด

หจ.พี พลัส คลีนนิ่ง
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
1067 ซอยลาซาล 79 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการ ซักแห้ง ซักอบรีด

บจ.บลูชิป อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
9 ซอยบางแวก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ขายส่ง ขายปลีก โทรศัพท์มือถือทุกชนิด

หจ.กู๊ด-บ็อกซ์
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
19,21 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 25 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าจัดทำ�จัดหากล่องกระดาษ

บจ.โทเทิล คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
74/10 ซอยลาดพร้าว93 (โชคชัย3) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือ
ข่ายเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก

หจ.บาลาจี
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
41 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารอินเดียทุกชนิด และอาหารทุก
ประเภท เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอทุกชนิด
บจ.เอสทีแอล ดีเวลลอปเมนท์
ทุนจดทะเบียน 400000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอเจ เวนดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอาหารสำ�เร็จรูปและเครื่องดื่ม ผ่าน
เครื่องจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคอัตโนมัติ
บจ.บิม เฮลท์ เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
61 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ GC 078 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เครื่องสำ�อาง ที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ
บจ.กรีน อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจผลิต จำ�หน่าย วัสดุก่อสร้างครบวงจร
บจ.ดิ เอสเตท พลัส
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
31/2 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 8 เสรี 7) แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและบ้าน การ
จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างบนที่ดินเพื่อจำ�หน่าย
บจ.สโนว์บอล
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1035/402 อาคารโนเบิล เพลินจิต ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ผลิตอาหารเสิรมทุกประเภท
บจ.มุกดา เรียลเอสเตท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2/4 ตรอกไวตี แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ปลูกสร้าง จัดสรร ที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์
บจ.เอส เอ็ม ไลนส์ เอเจนซี (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
92/8 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ
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บจ.อัลทัส ดิจิทัล แคปปิตอล (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
4,4/5 อาคารเซ็นเวิลด์ ชั้นที่ 12 ถนนราชดำ�ริห์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชน
บจ.เอสพีซีอี อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
4,4/5 อาคารเซ็นเวิลด์ ชั้นที่ 12 ถนนราชดำ�ริห์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจโฆษณาและบริการทางการตลาดสำ�หรับ
ที่พักอาศัย ผ่านระบบปฎิบัติการอิเล็คโทรนิก
บจ.เครีย (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
128/55 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 6 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก สี ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์
และวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง

บจ.เอ็น เอ็น ดี ทรัพย์ผาสุข ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2 ซอยอัสสัมชัญ 25 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160
ประกอบกิจการ ขนส่งแร่ ถ่านหิน ยิบซั่ม
บจ.ริยา แอนด์ ราจเวียร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
32/1 ซอยราษฎร์พัฒนา 29 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค
ต่างๆ ทุกชนิด
บจ.ดีวายเค อินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 10
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและ
ตรวจซ่อมเครื่องมือวัดทุกประเภทที่ใช้ ในธุรกิจอื่นๆ
บจ.กาเซล อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1294 ชั้นที่ 5 ห้อง5 ซี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายส่งดินเหนียว ทราย กรวด หิน อิฐ
ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บจ.ลีโอ แอนด์ ลินน์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
200/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
ประกอบกิจการการนำ�เข้าส่งออก ขายส่งขายปลีก
เครื่องเสียงรถยนต์ และอุปกรณ์อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
บจ.ยูไนเต็ด ออโต้ ลิสซิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ� ทางบก และทางอากาศ ทั้ง
ในและต่างประเทศ

บจ.เอ็นเอ็นไอที ไอที-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3718 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ให้บริการเกี่ยวกับดทคโนโลยีสารสนเทศ

บจ.ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/3 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจสอบ
อัดฉีด พ่นน้ำ�ยากันสนิม สำ�หรับเครื่องกล เครื่องจักรกล

บจ.เออาร์วี แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง
ทุนจดทะเบียน 2850000 บาท
781/1 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการโฆษณา

หจ.ดลพร ดวงมงคล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
448/70 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ ชุดคลี
นรูม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.เอคิน เอเชีย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด
บจ.นีดเดิล อาย อินดัสทรี
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
605 ซอยประชาร่วมใจ 59 แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักร และอะไหล่
เกี่ยวกับจักรเย็บผ้า ทุกชนิด
บจ.ซีเอ็มไอ-ไทย เซอร์วิสเซส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ให้บริการ และเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม
บจ.เซ็นเตอร์สตีท แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน
แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งพิมพ์

บจ.บอสอินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
651/217 ซอยสวนพลู 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตนำ�เข้ามาจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์การ
แพทย์ ยา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ รองเท้าเพื่อสุขภาพ
บจ.พีระ ดีไซน์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
483/5 ซอยเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องหนัง
บจ.ปาลิกิจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
483/5 ซอยเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องหนัง
บจ.ทีพี โปรปั๊ม แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/213 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ซ่อมแซม สร้างเครื่องจักร ปั๊ม
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ต้นคูน และกุ๊กไก่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110 ซอยพระยามนธาตุฯแยก 35-2/1 ถนนบางบอน
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งเครื่องจักรกล
บจ.มาร์เวิลลัส สตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106/4 ซอยสมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150
การให้คำ�ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับระบบโทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
บจ.ไทยเจริญรุ่งเรือง อินดัสทรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/88 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.เกรียงไทยเจริญผล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/88 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ ใช้ ในการ
ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า
บจ.เอแอนด์ดี แพคเกจจิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
474/180 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก โฟม
บจ.เอ็นทู ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 30 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า
บจ.โอเค วัสดุ2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
900 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
หจ.อำ�พรรณ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/55 ซอยประชาอุทิศ 4 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดเสื้อผ้าทุกชนิด
บจ.ปณิธิไวน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/120 ซอยประชาอุทิศ 5/1 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเภท เครื่องดื่มที่มีแอลฮอล์
บจ.ส้มหล่น โปรดักชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/503 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
รับจ้างผลิตงาน สื่อโฆษณา งานประชาสัมพันธ์
งานภาพยนตร์ งานละคร งานวิทยุหรือโทรทัศน์
บจ.ศรีบริสุทธิ์ 60
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/306 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานระบบทุกชนิด
บจ.พาซิโอ้ เคมิคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/815 ซอยสรงประภา 14 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเป็นตัวแทนจำ�หน่าย ซื้อมาขาย
ไปพร้อมทั้งส่งออก สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ในโรงงาน
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

หจ.เจดับบลิวเอสพี เมเนจ เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/115 หมู่บ้าน เอกนคร ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการค้า กาแฟ เขาสัตว์ สมุนไพร พืชผล
การเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.โช แชปเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยรามอินทรา 81/1 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าผลิตและซื้อมา ขายไปรองเท้าและ
กระเป๋าสตรีทุกชนิด(ในประเทศและต่างประเทศ)

บจ.แพลทตินั่ม แอนด์ โค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/84 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด

บจ.ไอโปรเทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84 ม. ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
นำ�เข้า จำ�หน่ายสินค้าอำ�นวยความสะดวกการรักษาความ
ปลอดภัยที่อยู่อาศัย สำ�นักงาน เช่นสัญญาณกันขโมย

บจ.ซินเนอร์จี้ แอนด์ เวลท์ คอนซัลแทนท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/143 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด

บจ.ที แอนด์ พี เมดิคอล แคร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/50 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
เครื่องสำ�อาง

บจ.ทรี ที เซเว่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
198 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ศรีพันธ์เจริญ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยกาญจนาภิเษก 25 แยก 1-5 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบ และรับจ้างผลิต จำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด

บจ.เอฟ.เอฟ.ที.ซี.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 3 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจัดอบรมและสัมมนา
บจ.เอซ-แลบอราทอรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 5 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการ นำ�เข้า เป็นตัวแทนจำ�หน่าย ขายปลีก
ขายส่ง เครื่องสำ�อาง และเวชสำ�อางค์
บจ.แมน-แมน ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
113/2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายสินค้าพืชผล
ทางการเกษตร
บจ.จีโนเท่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
ประกอบกิจการค้าเพื่อจัดจำ�หน่ายอาหาร อาหารเสริม
บจ.ไอเมค เอ็กซ์เชนจ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/36 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์และ
เผยแพร่สถิติ
บจ.ฟิฟเอฟเอ็กซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/36 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวม จัดทำ�จัดพิมพ์
บจ.ไอเมค มาร์เก็ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/36 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ให้บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ

บจ.ออดิท เทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/54 หมู่บ้านชาลิสา ซอยนักกีฬาแหลมทอง 11 ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ให้บริการทางด้านบัญชีทุกประเภท การสอบบัญชี การให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านบัญชีและภาษีอากร
บจ.กิ๊ฟท์ ทู กิ๊ฟ บาย ไดมอนด์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81 ซอยรามคำ�แหง 37/1 (หมู่บ้านวิกรม์) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
บจ.๙ เกษตร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888 หมู่ที่ 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า พืชผลทางเกษตรทุกชนิดทุกประเภท
บจ.เอ็น.บี.โปรเกรส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
249 หมู่บ้านไทม์ โฮม ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการบริการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์ โดยผู้ชำ�นาญการเฉพาะด้าน
บจ.บีทูเอสซี พาร์ท แอนด์ เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ นำ�เข้า-ส่งออก และจำ�หน่ายอะไหล่
เครื่องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทุกชนิด
บจ.โคพอด แอนด์ คอนเนคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
กิจกรรมการสนับสนุนอำ�นวยความสะดวกและจัดหาพนัก
งานปฎิบัติการให้เข้าทำ�งานในสถานที่ของลูกค้า

บจ.บีซี มอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
324/13 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่
324/13(S-13) ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
บจ.ทูบีไลท์
กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592/273 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ประกอบกิจการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
วัตถุประสงค์ ของผู้ ใช้
กทม. 10230
รับจัดตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งและรับผลิตวัสดุสิ่งพิมพ์
เพื่อใช้ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.จี บีไอที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
324/13 อาคารบางนาเรสซิเด้นส์ ห้องเลขที่ 324/13(S-13)
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประปกอบกิจการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
บจ.ล้อค เฮลท์แคร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/138 ซอยส่องแสงตะวัน แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความ
งามทุกประเภท
บจ.ทูคอมส์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74/10 ซอยลาดพร้าว93(โชคชัย3) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือ
ข่ายเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลิกทรอนิก
บจ.82 ออดิตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการตรวจสอบบัญชี
บจ.เลอนิท อินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
600/51 หมู่บ้าน บี สแควร์พระราม 9-เหม่งจ๋าย ซอย
รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
จำ�หน่ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องน้ำ� โรงแรม รวม
ถึงผ้าเช็ดตัว พรมเช็ดเท้า
บจ.หมิง มิลค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/116 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้ 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายนมแพะและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแปรรูปจากนมแพะทุกชนิด
บจ.โฟร์เอเอ็ม คอนซัลติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18C ห้องเลขที่
503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ซื้อขาย ประมูล ผลิต รับจ้าง รับพัฒนา ติดตั้งซ่อมบำ�รุง
จัดสัมนาอบรมเป็นที่ปรึกษาระบบจัดการและประมวลผล
บจ.หทัย ซิลเวอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1175 อาคารซุปเปอร์สตาร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 204,206
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องประดับ พลอย
บจ.เอ พลัส ลีดเดอร์ชิป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/59 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ยูนิต 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บริการฝึกอบรม พัฒนาผู้นำ� และบริการด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการบริการฝึกอบรมแบบออนไลน์
บจ.โอ พี เอส พริ้นติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
290/318 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
จำ�หน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องใช้ ใน
สำ�นักงาน
บจ.ฮีตคูล มารีนเทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/31 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.รวยรื่น อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยร่มเกล้า 8 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ขายส่งและขายปลีก เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์อื่น

บจ.กีวี เอ็กซ์เพรส
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
250/562 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ซอย 4/9 ซอยพุทธมณฑล
สาย 2 ซอย 32 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการบริการด้านดำ�เนินงานผ่านพิธีศุลกากร
หรือตัวแทนออกของและกระจายสินค้า

บจ.วิคตอเรียคลิฟฟ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/8 ซอยรามคำ�แหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อขายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน
บจ.วิปราณีโชติ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
181/181 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค ซอยนวลจันทร์ 32
บจ.แรบบิท ฮอลิเดย์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/98 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. ประกอบกิจการผลิต ส่งออก และจำ�หน่าย มะม่วง
น้ำ�ปลาหวาน ขนมทองม้วน รวมทั้งอาหารและขนม
10510
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตามวัตถุประสงค์
บจ.ประสาร เอ็นเกรฟวิ่ง
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
บจ.เดอะ แกรนด์ สถาปัตย์
629/270 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
2055 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
การผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะโดยวิธรการตี การอัด การ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายในอาคารบ้าน ตอกพิมพ์
เรือน ภูมิทัศน์รวมทั้งจำ�หน่ายอุปกรณ์และวัสดุตกแต่ง
หจ.เดอะ เบสท์ พรอม โกลบอล
ผลิตภัณฑ์อาคารบ้านเรือนทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
39 ซอยร่มเกล้า 21/8 แขวงคลองสามประเวศ
บจ.พีเค สมายล์ เอ็นจิเนียริ่ง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัดจำ�หน่าย สินค้า
559/192 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
อุปโภค บริโภค
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับจ้างประกอบเครื่องสูบน้ำ�ดี น้ำ�เสีย
หจ.เฟลล่า ครีเอทีฟ สตูดิโอ
ที่ใช้ ในโครงการ โรงงาน อาคาร ที่พักอาศััย
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
216 ซอยเอกชัย 40 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
บจ.แฟคทอรี่ออโตเมชั่น สโตร์
10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การจัดพิมพ์ จำ�หน่าย หรือ เผยแพร่ หนังสือ หรืองาน
87 ซอยลาดกระบัง 30 แขวงลาดกระบัง เขต
พิมพ์อื่นๆ
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย สินค้า ตามที่
บจ.เค วี ซี พี บิสซิเนส เซอร์วิส
ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
199/106 ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
บจ.มณีนาถ อิเลคตริค
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจบริการรับทำ�บัญชี ให้คำ�ปรึกษา และให้คำ�
88/155 ถนนประชาสำ�ราญ แขวงคลองสิบสอง
แนะนำ�เกี่ยวกับปัญหาด้านการบัญชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
บจ.เอ็น แอล ออดิท เซ็นเตอร์
อาคารที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
104/114 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3
บจ.เวโลซิตี้ ฟิวเจอร์ จอยท์เวนเจอร์
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/1-5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ประกอบธุรกิจบริการรับทำ�บัญชี ให้คำ�ปรึกษาและให้
คำ�แนะนำ�
กทม. 10600
ทำ�การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการขนาดใหญ่
บจ.ห้างทอง อ.เจริญ ดาวคะนอง
ทุนจดทะเบียน 29600000 บาท
บจ.ดีเอ็มเอฟ เฮ้าส์
1080-1082 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
กิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องประดับ เช่น ทอง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการออกแบบ และรับจ้างผลิต เครื่องประดับ ทองคำ�แท่งและทองรูปพรรณ เงิน อัญมณี
ทุกชนิด ประเภท สร้อย แหวน กำ�ไลและอื่นๆ
บจ.แคมป์ เวิลด์
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
บจ.ไคลโอ เอ็กซิบิชั่นส์ ดีไซน์ แอนด์ เทรดดิ้ง
2534/132 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
411/95 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการรับจัดงานออกบูธ งานแสดงสินค้า จัดทำ�
สื่อโฆษณา สื่อบันเทิง และ รับจัดงานอีเว้นท์ทุกประเภท บจ.แคมป์ แอนด์ โค
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
2534/132 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่
บจ.คอลแลบบอเรทีฟ คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
แมเนจเม้นท์
ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่วางจำ�หน่าย สินค้าแฟชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และของตกแต่งบ้าน ทุกประเภท
10 ซอยพหลยธิน 24 แยก 2-2 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการจัดงานด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ งานระบบ บจ.ไทคูณ อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ รับเป็นที่ปรึกษาการวางระบบภายในองค์กร ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18/13 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.แอคเค้าทน์ติ้ง ซินเนอร์จี้
รับเหมาและก่อสร้าง นำ�เข้าและส่งออกวัสดุก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักร
81 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
กลทุกชนิด
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ซีที.เอ็นที.คอนเน็คชั่น
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
898/94 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ค้า วิทยุสื่อสารทุกประเภท เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ
ทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
บจ.โฟร์ซีซั่น (อีสต์วิลล์)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
91/24 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่งอาหารปรุงรส เครื่อง
ดื่ม เช่น น้ำ�ดื่มผลไม้ สุรา เบียร์ ตลอดจนอาหารสด
หจ.เวิลด์แมท 27
ทุนจดทะเบียน 4775000 บาท
2790/433 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
ไฟฟ้าโรงงาน เครื่องมืออุตสาหกรรม วัสดุ
บจ.เอสเอสวี เรสเตอรองต์
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
333/60 ซอยประชาชื่น 10 (ม.การ์เด้นซิตี้ลากูน) ถนน
ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.ริช ไฟว์ เรสเตอรองต์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
333/60 ซอยประชาชื่น 10 (ม.การ์เด้นลากูน) ถนน
ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เอส ไฟว์ เรสเตอรองต์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
333/60 ซอยประชาชื่น 10 (ม.การ์เด้นซิตี้กากูน) ถนน
ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการร้านอาหารและครื่องดื่ม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ไทช้าง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/36 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้าส่งออก เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย สุภาพบุรษุ และสตรี

หจ.อีเอ็นเอช ดีเวลลอปเปอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/35 ซอยเพิ่มสิน 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
รับเหมาก่อสร้าง

บจ.ทีทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
199 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผ้า เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ขายปลีก ขายส่ง

บจ.ดับบลิว ดี ดี เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยคู้บอน 27 แยก 28 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการติดตั้งและบริการงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง

บจ.โมเตโอะ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยลาซาล 54 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ให้บริการซ่อมแซม เช่าซื้อ จำ�หน่าย ส่งออก-นำ�เข้า
ยานพาหนะมือหนึ่งและมือสอง
บจ.จู๋หลิน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
781/23 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการทางด้านกฎหมายทางบัญชี ทางวิศวกรรม
บมจ.จีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
302/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ผลิต จำ�หน่าย ส่งออก ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
บจ.จิระออโต้ (ออนไลน์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
ซื้อ-ขาย อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด ทางออนไลน์

บจ.ปอมเมด คิดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มิสไตล่า
1000/9-10 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต ประกอบกิจการเครื่องสำ�อางค์ผลิตภัณฑ์ความงาม และ
3037 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำ�หรับเด็กและสตรี
ประกอบกิจการให้บริการระบบติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
บจ.เอเอส.เอเลเวเตอร์
บจ.โกลบอล อิมมิเกรชั่น คอนซัลแทนท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
1703-1704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
ประกอบกิจการประกอบลิฟต์บันไดเลื่อน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด
บจ.แม็กนีโต้แล็บส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แม้ด มังกี้ โฮสเทลส์
2529/167 หมู่บ้านเอสต้า โฮม ตรอกนอกเขต แขวง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
454 ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) ถนนสุขุมวิท แขวง
รับจัดทำ�ซอฟท์แวร์ส�ำ เร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำ�เร็จรูป)
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการที่พักแรม (โฮสเทล) บาร์และร้านอาหาร
บจ.ประภา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ฟิวเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
1019/31 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตหนองแขม กทม. 10160
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ประกอบกิจการผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
กทม. 10110
ให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการขายและการตลาด บจ.บิ๊ก ไอเดีย มีเดีย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สวิมมิ่ง แบงค็อก
91 ซอยสวนผัก 6 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบธุรกิจการซื้อ ขายสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ และ
8/97 ซอยประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. นายห้นาขายสื่อโฆษณา รวมทั้งจัดงานอีเว้นท์ทุกประเภท
10140
ประกอบกิจการรับจ้างฝึกสอนว่ายน้ำ� ในสถานที่ฝึกอบรม บจ.อายส์สตาร์
สถาบันการศึกษาหรืออื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/60 ซอยประชาชื่น 10 (ม.การ์เด้นซิตี้ลากูน) ถนน
บจ.โหลดไฟน์เดอร์
ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
35 ซอยรามอินทรา 44 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
บจ.เกรซ999
ประกอบกิจการบริการการทำ�ธุรกรรมการค้าการขนส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การขนย้ายการบริหารจัดการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
22/2 หมู่บ้าน รสริน โครงการ 2 ซอยโกสุมรวมใจ 40
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง รวมทั้งเครื่องหอม
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บจ.อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/32 หมู่บ้าน รามอินทรา 71 ซอยคู้บอน 27 แยก 35
ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา วีดีโอพรีเซนต์
บจ.24 คอร์ โปเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37 ซอยสายไหม 79 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการให้การออกแบบร้านสะดวกซื้อจัดหา
บจ.ทรียา คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/249 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง
เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เวชสำ�อาง
บจ.เอช.เอส.แอคเคาท์ติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/1 ซอยสายไหม 43 (ทัศนารมย์) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
บริการด้านบัญชี
บจ.สยาม วัน เอ็นจิเนียร์ริ่ง 77
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/128 ทองประกายคอนโดเทล ซอยเสรีไทย 83 แยก
7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการติดตั้ง ระบบประปา และระบายน้ำ�
บจ.เพเนอร์จี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/238 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ให้บริการเป็นที่ปรึกษา จัดหา ติดตั้งทดสอบ ปฎิบัติงาน
ประเมินผล ฝึกอบรม
บจ.เวลธ์ เคมมี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยคู้บอน 21 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ เคมีก่อสร้าง เคมี
อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน
บจ.โซลูชั่น รีพับลิค เมเนจเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/263 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
บจ.พร็อพเพอร์ตี้ ไฮ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
160 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนตามตกลง หรือ
ตามสัญญาว่าจ้าง
บจ.ฟลอริช ดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/130 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว
ผู้ดำ�เนินรายการ พิธีกรอีเวนต์
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บจ.เอ.เอ็ม.พี. ทิคเก็ต แอนด์ บุคกิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
83 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (หมู่บ้านรัชธานี)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน เป็นตัวแทนจัดหา
ตั๋วเครื่องบิน จัดหาที่พัก
บจ.ทีเอ็น กู้ดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
467 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ส่งออกสินค้าบริโภคและสินค้าอุปโภค
บจ.ยิ้มให้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
567/68 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
บจ.เดคโคสเปซ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
780/111 หมู่บ้าน ภัสสร เพรสทิจ ลุกซ์ ซอยพัฒนาการ
38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
รับจ้างออกแบบและรับจ้างเขียนแบบงานตกแต่งภายใน
ภายนอก รับจ้างงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
บจ.355 แมคโค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ให้เช่ารถแมคโคร รถแทรกเตอร์ รถยก รถเทเลอร์
เครื่องมือเครื่องจักรกล ในการก่อสร้าง
บจ.แชมป์ บะหมี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ผลิตและจำ�หน่ายส่งและปลีก เส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยว
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บจ.แฟมิลี่ แคนาเดียน เอ็นเตอร์ ไพรส์เซส
(ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155/19 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการซื้อการขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำ�นอง
แลกเปลี่ยนหรือจัดหา ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

บจ.ทีมโฟร์เวนเจอร์ส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 11 ยูนิตที่ 11 ซอย
ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิต ขายส่ง-ปลีก นำ�เข้า ส่งออก
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

บจ.เอเอฟ อะทิเลีย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/22 ชั้นที่ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายแว่นตา

หจ.พีพีดับบลิว อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 700000 บาท
1000/137 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
จำ�หน่ายของตกแต่งบ้าน เบ็ดเตล็ด อาหาร เครื่องดื่ม

บจ.คูบริก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1055/740 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการให้บริการจัดงานและฝึกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และงานบริหารทั่วไป
บจ.ท็อป อีเวนท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/281 หมู่บ้านเค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ ซอยร่มเกล้า 11
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการรับจัดจ้างงานนิทรรศการ กิจกรรม
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดทำ�สื่อโฆษณา กิจกรรมงาน
ประชุมสัมมนา
บจ.ยูนิเทค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/292 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับออกแบบระบบงานโทรคมนาคม
โทรศัพท์ ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท
บจ.ศรีล แอปโซลูท มีเดีย คอนสตรั๊คชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
253/1184 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสอง
ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการบริการจัดทำ�และออกแบบกราฟิค สื่อ
โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

บจ.มิราเคิล เวิลด์ 1968
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
890/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บจ.เคเคเอส คอร์ปอเรชั่น
บริการซื้อ-ขายรถยนต์ ยานพาหนะมือสอง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสามประเวศ
บจ.เออร์เบิน โฮม
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
34 ซอยปุณณวิถี 21 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
อาคารที่พักอาศัย
กทม. 10260
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น บจ.ไพบูรณ์99วิศวกรรม
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/270 หมู่บ้านปาริชาต สุวินทวงศ์ หมู่ที่ 1 แขวงลำ�
บจ.อี.ที. เอสเคป
ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท
416/9 ซอยสุขุมวิท 103/2 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
บจ.เอเซีย บิสซิเนส แอนด์ แอคเค้าท์ติ้ง
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก
(ประเทศไทย)
บจ.บีดีแอลเอช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
318 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 ถนนสมเด็จ
1056/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
พระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
เขตดุสิต กทม. 10300
ประกอบกิจการให้บริการทำ�บัญชีและให้ปรึกษาทางบัญชี
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ให้เช่า ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่ง แบะ-ภาษีอากร ให้บริการรับยื่นจดทะเบียน
ปลูกสร้าง จัดสรรที่ดินเปล่า บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์
บจ.มิกซ์ เมทอดส์
บจ.อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
305 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน
33/4 รีจัส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น35 ถนน
เขตบางพลัด กทม. 10700
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ประกอบกิจการทำ�การวิจัยในแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วย
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานพาณิชยกรรม และส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและหาข้อมูล
บจ.เซ็ททูไรส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/41 ซอยศูนย์วิจัย 2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับปรึกษาบริหารโรงแรมและที่พัก
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บจ.ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/25 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการบริการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารอื่น

หจ.ดับบลิว เจ พระราม 2 ออโต้พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
37 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-2-3 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อ จัดหา อะไหล่รถ รถยนต์ รถจักร
ยานต์ รถทุกชนิด
บจ.ดี.วี.ไอเดีย ดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
41/18 หมู่ที่ 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และตกแต่งทั้งภายนอก
และภายใน
บจ.ซีไอเอ็ม เวลล์บีอิ้ง
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
313/2 หมู่ที่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการสถานพยาบาล และหรือโรงพยาบาล ใน
รูปแบบสหคลินิก มีการแพทย์แผนปัจจุบัน
บจ.ปศุ สปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
170/46 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 15 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการสโมสรกีฬาอาชีพ และส่งสโมสรกีฬา
อาชีพเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพ
บจ.เวฬา ดีเวลลอปเมนท์
ทุนจดทะเบียน 801500000 บาท
6 ซอยรามคำ�แหง 35 (วุฒิเกียรติ) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.ยูนิติก้า แอดวานซ์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 45000000 บาท
18/8 อาคารฟิโก้เพลส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1203 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเรซิ่น
วัสดุคอมเปาด์
บจ.ไวต้า บาเรนซ์
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
22 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีกและเผยแพร่
จำ�หน่ายสารเคมี แอนไซม์
บจ.ดั๊กยู คลับ
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
1674/3 ซอยเพชรบุรี 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสื่อการเรียนการสอน
บจ.แอร์ โปร โซลูชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
205/89 ซอยงามวงศ์วาน 37 สี่แยกพงษ์เพชร ถนน
งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�ความ
เย็นรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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บจ.55 เอ็นจิเนียริ่ง พลัส
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
45 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 3 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลต้นไม้
สนามหญ้า และสวน บริการปรับพื้นที่

บจ.ชาร์มมิ่ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 929
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
34/42 ซอยบรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำ�หน่าย วัสดุที่นำ�มา
รีไซเคิลได้

บจ.อาร์เอ็มที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 7) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ขายส่ง ขายปลีก เครื่องจักร
อุปกรณ์ พร้อมอะไหล่ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม

บจ.มูมูโซ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
251 ซอยรามคำ�แหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.พีอาร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
301/94 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-46 ถนนประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์อื่นๆ กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ

บจ.โอห์ม ไลท์ ซาวด์ แอนด์ โปรดักชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/62 ตรอกวัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการ แนะนำ� ปรึกษาและจัดการ
งานนิทรรศการ งานเลี้ยงสังสรรค์

บจ.ห้างทองธนิยะ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.โรโคโค่
23/4-5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
30/58 ตรอกหมูบ่ ้านฝนทองนิเวศน์ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการออกแบบตกแต่งภายใน
บจ.พีเอ็ม แคปปิตอล
ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท
191/34-35 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนน
หจ.ที.พี.เค.(2559)ไลท์ติ้งแอนด์อิเลคทริค
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานพาณิชยกรรม 6 ซอยคู้บอน 6 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
จำ�หน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ กล้องวงจรปิด จาน
บจ.ซีแอนด์ซี ฟู้ด-ไวน์
ดาวเทียมทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
135 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.เพียวอันโซล อี แอนด์ ซี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายอาหาร และเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-15 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.จาเมกัน อีทซ์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.เอพีเจ เปเปอร์ซัพพลาย
ประกอบกิจการขายส่งอาหารสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/1003 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
บจ.เฌอพิพัฒน์
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายเครื่องใช้ ในสำ�นักงานผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
23/16-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 10 แขวงตลาด ทำ�ความสะอาดผงซักฟอกอุตสาหกรรมกระดาษชำ�ระ
ถุงใส ถุงสี
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ให้เช่า ขายฝาก จำ�นอง
อสังหาริมทรัพย์
บจ.นิวเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/39 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศกทม. 10250
บจ.เอลิเนียร์ กรุ๊ป
นำ�เข้า-ส่งออกบรรจุภันฑ์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
386/2 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.มิลเลี่ยนแนร์อินเตอร์เทรด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ บ้าน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
35/138 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
หจ.ปภาวรินท์ขนส่ง
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
93/107 หมู่บ้านอภินคร ซอยสายไหม 81 ถนนสายไหม บจ.ยูเนี่ยน การแลกเปลี่ยน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ขนส่งน้ำ�มันและก๊าซ
231 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวที่ข้องแล้ว)
บจ.อัคโทเร็ม โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/148 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1603เอ บจ.เอสไอเอส เทรด
ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตวัฒนา กทม. 10110
1550 ชั้นที่ 12/D2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการทำ�ธุรกิจ เขตราชเทวี กทม. 10400
และการจัดการงาน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด
บจ.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เบเวอเรจ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.ส. วรฉัตร ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/282 ซอยดำ�รงลัทธพิพัฒน์ ซอย 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการเกี่ยวกับขนส่งพนักงาน

บจ.วี มาร์เก็ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
101/123-124 หมู่บ้านโครงการสำ�เพ็ง2 เซ็นเตอร์ ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
รับเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายอาหารเสริม และเครื่องสำ�อาง

บจ.ฮาร์บันส์ (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยสุขุมวิท 45 (สุขเสมอ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
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บจ.ครูหวีริเวอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1006/4 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการจัด
เลี้ยงนอกสถานที่
บจ.ภาวัลย์ อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยจันทน์ 43 แยก 33 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
การผลิต จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ภว อินโนเวทีฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องสำ�อางทุกประเภท
และสินค้าบริโภค อุปโภคทุกชนิด
บจ.ฮาล์ฟมายน์ อะการ์วูด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35 ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายน้ำ�มันกฤษณา ไม้หอมกฤษณา
และสินค้าอื่นๆ
บจ.แฟนท์ จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/504 อาคารลุมพินีวิลล์ ชั้นที่ 29 ซอยราษฎร์บูรณะ 8
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
จำ�หน่ายเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น
บจ.ทิพย์วงศ์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/3 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.สมประสงค์ ค้าผ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
226,228 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
รับจ้างทอ ปั่น ย้อม และจำ�หน้ายผ้าทุกชนิด
บจ.พี เค วี เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
564 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับบริการนำ�เข้า-ส่งของออกจากท่าเรือ
พิธีกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
บจ.บอร์น ทู บิวด์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ผลิต นำ�เข้า-ส่งออก แอกเซสซอรี
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน อุปกรณ์เสริมทุกชนิดทุกประเภท
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บจ.เวิร์ลไวด์กู๊ด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/56 ซอยอนามัยงามเจริญ 15 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ปรึกษาให้คำ�ปรึกษา บริการออกแบบและก่อสร้าง

บจ.เอส แอล สเปซ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/355 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ให้บริการสถานที่สำ�หรับบุคคลทั่วไป

บจ.คอลเลคชั่นเฮ้าส์แอนด์เรสโตรองต์กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/232 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ซอย
สวนหลวง ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กทม. 10150
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

บจ.ทีม 9
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78 ซอยรามอินทรา 61 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

บจ.เพนทา แคลลิเบรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/124 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 ซอย 3 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจ
สอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด
บจ.แฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
742 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการด้านแปลเอกสารทุกชนิด

บจ.พาร์ท ทูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-5 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
รับจ้างผลิต กลึง ตัด ใส และขึ้นรูปโลหะ ทุกชนิด

บจ.แบรนด์ ดี ดอทคอม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยรามอินทรา 5 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ ในบ้าน
และประดับตกแต่งบ้าน

บจ.เอส พี ร่มเย็น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/146 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก หัวน้ำ�หอม ของชำ�ร่วย ของขวัญ

บจ.สวอน เมดดิคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/93 ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

บจ.เอ็ม แอนด์ ดับเบิ้ลยู เซอร์วิสเซส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
234 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 314 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บริการติดตั้งระบบเครื่อข่ายโทรคมนาคม บริการติดตั้ง
และปรับปรุงแก้ไข

บจ.วันเดย์ อาฟเตอร์นูน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/1 ซอยเพชรเกษม 64 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการจัดการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
จัดนิทรรศการ

บจ.อีเลฟาส กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30/14 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 16 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการเว็ปไซต์

บจ.อารี รวีโรจน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
600/106 ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

บจ.การ์เนต แอสเสท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่า รับจำ�นอง พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บจ.อันเดอร์กราวด์ สตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
207/5 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.รามิล 168
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจจำ�หน่ายสุรา เบียร์ บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำ�ลัง
น้ำ�ดื่ม น้ำ�อัดลม

บจ.สมชาย ออโต้คาร์
บจ.ซิกเนเจอร์ ควอลิตี้ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยสวนสยาม 20 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว
286 ห้องเลขที่ ซีซี 1 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตคันนายาว กทม. 10230
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ รถ
ประกอบกิจการให้บริการ ดูแลรักษารยนต์
จักรยานยนต์ ทั้งเก่าทั้งใหม่
บจ.เอ็ม ไอ เอ็กซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซิสเท็ม แอนด์
คอมมูนิเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
533/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ

บจ.แกรนด์ครูไวน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/209 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
การขายส่ง นำ�เข้า เครื่องดื่มแอลกฮอล์ ทุกประเภท

บจ.เอเซียไบโอเทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2354/8 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์

บจ.โกไทยเวิลด์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/7 ซอยเพชรบุรี 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการบริการห้องพัก จองที่พักโรงแรม
บจ.ร่มเย็น888 คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยถนอมจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
หจ.พี.เอส.กลการ(2560)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยศาลเจ้าเจ็ด แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก ซ่อมบำ�รุง จักรยาน
จักรยานยนต์ รถยนต์

บจ.เอ็นเอสแอล เทคโนโลยี รีซอร์สเซส
(ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/125 ซอยรามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล บจ.วันวานหอมหวาน
เครื่องทุ่นแรง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
83/8 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
บจ.ไทยเบเกอร์
บจ.อุทัยอยู่เพ็ชร์
ประกอบกิจการ ผลิต ขาย ซื้อ นำ�เข้า ส่งออก ขนม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หวานทุกชนิด ขนมอบเบเกอรี่
914 ซอยบรมราชชนนี72 ถนนบรมราชชนนี
108 ซอยลาดพร้าววังหิน 74 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย อาหาร ขนมเบเกอรี่ กาแฟ ประกอบกิจการวางระบบโครงข่ายสายทองแดง และ
บจ.เอส อาร์ เคเบิ้ล เทเลเทค
น้ำ�ผลไม้ วัตถุเจือปนอาหาร
สายใยแก้วนำ�แสง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/47 หมู่บ้านเบล็ส วิลล์ รามอินทรา
ซอยพระยาสุเรนทร์ 25 แขวงบางชัน
บจ.นอมช็อพ
บจ.เอมเพอเรอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ กรุ๊ป
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจการรับติดตั้ง วางข่ายสาย เดินท่อร้อยสาย ซ่อมแซม
209 ซอยราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 7/253 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
โยกย้าย ประกอบผลิต ออกแบบด้านระบบโทรศัพท์
กทม. 10170
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริมสุขภาพ
บจ.เพ้นท์ - ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.เกรส พรจากฟ้า
บจ.ทริปเปิ้ลเอ็น โซลูชั่น
4 ซอยรามคำ�แหง 166 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
120 ถนนลำ�พู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 83 ซอยรามคำ�แหง 12 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก กทม. 10510
ประกอบกิจการขายปลีก-ขายส่ง สี และอุปกรณ์
10200
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� ฮาร์ดแวร์ ในงานก่อสร้าง
เกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ฯ
บจ.มาร์เก็ต สมิทธ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 2 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ทางด้านการตลาด โฆษณา
วางแหนกลยุทธ์ ฝึกอบรม จัดหาพนักงานปฎิบัติการ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอส บี แอร์คอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
428/103 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องทำ�ความเย็นทุกชนิด
บจ.ดี แอนด์ เอ ออโต้ คาร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/6 หมู่ที่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย รับซื้อขาย โอน รับโอน แลก
เปลี่ยน จำ�นำ� เช่า ให้เช่า เช่าซื้อฯ สินค้าประเภทรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะทุกประเภท
บจ.ผลิตภัณฑ์เนื้อไทย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/429 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าเนื้อวัวสด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.สดุดี ดีแอนด์เอ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
142/163 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนังบนแผง
และตลาด

บจ.เอสบีทีไอ
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
8 อาคารเดอะฮอไรซอน ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขยนส่งและสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทาง
บก ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

หจ.นิวาร์นา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
28/183 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แยก 9
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ

บจ.เอสพี ฟาร์มหมู
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
294/59 หมู่บ้าน นลินอเวนิว ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เกษตรกรรมฟาร์มหมู

บจ.โพกี้
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
141/6 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการรับจัดอบรม สัมนา และรับอีเว้นท์ ทาง
วิชาการด้านการศึกษา

บจ.เนลส์บายลามูน่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
418/57 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
หจ.ทีอาร์ ไฟร์ ซัพพลายส์
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
ประกอบกิจการบริการทำ�เล็บ ดูแลสุขภาพเล็บ เพ้นเล็บ 178/70 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
จำ�หน่ายเครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เครื่องกรองน้ำ�
บจ.เมคยูสมายล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
418/122 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
บจ.เพชรบุรี เอสเตท
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
กิจการด้านความบันเทิง
865 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับ
บจ.บลูสกาย เอดูเคชั่น คอนซัลแตนท์ซี่ เซอร์วิส
ค่าตอบแทนหรือสัญญาจ้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
หจ.ที.ดับเบิลยู.เอ็นจิเนียริ่ง 2017
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา จัดหาสถานศึกษาสำ�หรับผู้ที่ ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ
66/18 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
จำ�หน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้สนามกอล์ฟ
บจ.บริลักษณ์ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/242 หมูท่ ่ี 4 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530 บจ.เอ็นพีรอยัลเอ็นเตอร์เทนเมนท์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
111/64 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บจ.ซัคเซส แอดวานซ์ ทรานสปอร์ตเทชั่น
ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถ เช่ารถพร้อมคนขับ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/5 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
หจ.อ สมบูรณ์ทรัพย์
การให้เช่าและให้เช่าซื้อยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคลรถ ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
กระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
725/223 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม
บจ.เอ็ม.เอ็ม.เค เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/16 หมู่ที่ 7 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530 หจ.ซิส เอ็น ซิสเตม
รับ เคาะ ปะ ผุ พ่นสี ซ่อม รถยนต์ และยานพาหนะ
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
49 ซอยจันทน์ 43 แยก 16 (ฝั่งซ้าย) แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
บจ.ไอคิด 60
ประกอบกิจการซื้อและจำ�หน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
420 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง มือถือ อุปกรณ์สำ�นักงาน
เขตคลองสาน กทม. 10600
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
บจ.มิสเตอร์ ลู โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 7) แขวงคลองตัน
หจ.พีแอนด์พีพลัสคอนสตรัคชั่น 1112
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
210 ถนนคูบ้ อน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 ประกอบกิจการสร้าง จัดการ ดูแลรักษาและทำ�ความ
สะอาดห้องน้ำ�
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์
หจ.มาดาม ทันย่า
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
46/123 ซอยสุขสรรพ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อางค์ อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
หจ.ที.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
244 ซอยเพชรเกษม 65/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
จำ�หน่ายผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง
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บจ.ไท นิรมิต
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
28 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) แขวงบางรัก
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องประดับตกแต่งบ้าน
บจ.คึนบง เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 300000000 บาท
70/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเคมีภัณฑ์

บจ.อภิทรัพย์เจริญ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
691 ซอยเจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
บจ.พี.อาร์.เจ.แคปปิตอลแลนด์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32/219 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง
บจ.เค-บิท อินทิเกรท ซิสเท็ม
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
292/12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการวางระบบ ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ และ
ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์
บจ.ทรู อีเว้นท์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
390/4-5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการประเภจกิจกรรมสปา
บจ.สหกานต์ เท็กซ์ ไทล์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
9 ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แยก 1-2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ขายปลีก ส่ง เสื้อผ้าทุกชนิด
บจ.บ้านดี 2016
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
99/9 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.ยูนิค ครีเอชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
408 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการ ค้าขายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
599/52 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการผลิต สร้างกำ�กับการแสดงภาพยนตร์
ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.ลา พัลมา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
219/2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าส่งออก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บจ.โบโนโบส อันอินฮิบิเต็ด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
916/14 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายและกระจายสินค้า
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บจ.อิงภูมิ แลนด์สเคป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
131/12 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ซื้อ ขาย ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
บจ.คณาสิริ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
84/60 หมู่ที่ 19 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุตสาหกรรม
หจ.บี เอส บี อลูมิเนียม แอนด์ กระจก
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
485/160 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27-15 แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10210
จำ�หน่าย และบริการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจกรถ
บจ.พีเอชซี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 3 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.วัลเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
14-16 อาคารที.ดี.บิวดิ้ง ชั้น6 ห้อง 606 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ส่งออกผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทุกชนิด เช่นตะกร้าหวาย
และตะกร้าพลาสติก ดอกไม้แห้งและดอกไม้สด
บจ.ชุติกรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
535,537 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวง
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
โรงแรม รีสอร์ท และที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวัน
หรือรายสัปดาห์สำ�หรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน คอนซัลติง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
237 ซอยเจริญกรุง 55 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการด้านการให้ความรู้ ให้คำ�ปรึกษา
และคำ�แนะนำ�ในการบริหารจัดการงาน

บจ.แอลลี่เซี่ยน มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239/64 ซอยหมู่บ้านมัณฑนา ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง
เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค้าอาหารเสริม
เครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุรค่าทางโภชนาการ

บจ.วันมิลเลี่ยน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/75 หมู่บ้าน กลางกรุงสาธร ถนนเจริญราษฎร์ แขวง บจ.โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 1
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับออกแบบทำ�สื่อโฆษณา
18/13 หมู่ 1 แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
กิจการโรงผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บจ.เกท ลัคกี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.5 เค เทรดดิ้ง
184 ซอยประชาอุทศิ 61 แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กทม. 10140 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องมือกล
18/19 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา
เครื่องทุ่นแรงยานพาหนะเครื่องไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ�เครื่อง เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
บำ�บัดน้ำ�เสียและเครื่องกำ�จัดขยะ
ประกอบกิจการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
บจ.ซันเดอร์แลนด์ โซล่าเซล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยสุขสวัสดิ์ 42 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ประกอบกิจการเป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซ
ลาร์เซล รับเหมาก่อสร้าง ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน
และงานก่อสร้างทุกชนิด
หจ.วิษณุพรหมจักร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/89 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แยก 12
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และติดตั้ง ซ่อมแซม
เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท

บจ.ทวินนที เทค เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
281/4 หมู่บ้านแกรนด์ ไอ ดีไซน์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง ซ่อมอะไหล่และอุปกรณ์ระบบ
สุขาภิบาลและบำ�รุงรักษาระบบสุขาภิบาล
บจ.พระเจ้าอวยพร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/335 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 10 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน
หจ.ทีเอ็มอาร์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยรามอินทรา 32 แยก 8 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายปั๊มลม ปั๊มน้ำ� ปั๊มแรงดัน

บจ.เจริญทรัพย์ บอดี้เพ้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/7 ซอยสะแกงาม 50 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการบำ�รุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และ บจ.ลัคกี้ แอนด์ ไอซ์ ออโต้ พาร์ท
บจ.วัลลภา พร็อพเพอร์ตี้
ชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1426/18-20 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
68/98 ซอยสายไหม 45/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.บางกอก เฮลธ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
กทม. 10220
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการขายชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมยานยนต์
19/1 ซอยท่าข้าม 20 แยก 8 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.มีนา มีทรัพย์ เซอร์วิส
บจ.นิว ครีเอชั่น
ร้านขายปลีกเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/43 ตรอกอาคาร 8 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
118/143 ซอยรามอินทรา 23 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10110
บจ.มาซารุพรีเมี่ยม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมางานทำ�ความสะอาดครบวงจร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
งานก่อสร้างเฉพาะทาง การขายปลีก สินค้าที่ระบุไว้ ใน
446/19 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ�
วัตถุประสงค์
เขตบางขุ
น
เที
ย
น
กทม.
10150
บจ.คาริสเตียน
ประกอบกิ
จ
การร้
า
นอาหารและโรงแรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โลคอลพิลโล่ว์
289/533 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.ปรุงสบาย
2/5 ซอยรามอินทรา 5 แยก 11 แขวงอนุสาวรีย์
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่าย อาหาร ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางเขน กทม. 10220
เสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เวชสำ�อาง รวมถึงผลิต
111 ซอยท่าข้าม 30 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
เปิดให้บริการจองสถานที่พักผ่อน เป็นที่พักแนวโฮมสเตย์
กทม. 10150
และ สถานที่ที่ใช้ ในการทำ�กิจกรรม
ประกอบกิจการผลิตแป้งพิซซ่าและพิซซ่าปรุงสำ�เร็จรูป
บจ.เอวิเอชั่น รีซอร์สเซส
แช่แข็ง การผลิตซอสผัดไทสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โน วัน-แมน โชว์
780/268 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตยานนาวา กทม. 10120
บจ.ฤทธิ์บูรพา
184 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ประกอบกิจการให้บริการเพื่อพัฒนาฝึกอบรม และ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10220
บริหารธุรกิจด้านการบินต่างๆ เช่น สายการบิน ศูนย์ฝึก 72/23 หมู1่ 1 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาคำ�แนะนำ� ฝึกอบรม
อบรม นักบิน
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมระบบไฟฟ้ารวมไปถึง ให้ความรู้ สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคทั้งหมดและติดตั้งระบบ ซ่อมแซม
งานประปา
บจ.เค.เอ.เอ็น. อิเล็คทริค
บจ.ตระการเทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/6 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 บจ.ศรีไทย ไบน์ดิ้ง 2559
21/37 ซอยนวลจันทร์ 52 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ประกอบธุรกิจซื้อขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนเกี่ยว ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
49 ซอยพุทธบูชา 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายให้เช่า อะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยว
ประกอบกิจการรับจ้างเข้าเล่ม เย็บเล่มหนังสือ ทุกชนิด กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงเครื่องจักร
บจ.ฮอนีท เทรดดิ้ง
บจ.เคพีเอ็ม สตีล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซีนพลัส โปรดักชั่น
268 ซอยสาทร 19 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6
ซอยบางกระดี
่
18
แขวงแสมดำ
�
เขตบางขุ
น
เที
ย
น
ประกอยการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
596/166 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม.
10150
และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
กทม. 10230
ค้า เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส ทุกชนิด
ประกอบกิจการรับถ่ายทำ�ภาพยนต์ วีดีโอ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เคซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/250 หมู่บ้าน บ้านอยู่สบาย ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
กิจกรรมทางกฎหมาย

บจ.รุ่งเรืองศิริผล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1607/17-18 ถนนพระราม 4 ใกล้ตลาดพูลทรัพย์ แขวง
คลองตัน เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับตัดเสื้อสูท ชุดสูท ทุกชนิด

บจ.ไทย อะกริ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
108/161 ซอยเคหะร่มเกล้า 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ขายปลีกและส่งอาหารสด อาหารแช่แข็ง ทุกชนิด

บจ.เอแอลแอล (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/184 ซอยรามคำ�แหง 120 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่งวัสดุ
ก่อสร้าง

บจ.แบงค์กอก พีพีเค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
828 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำ�หน่ายเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกฮอล์ ขายบุหรี่

บจ.เอส พี บิสซิเนส กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
37 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600
บริการตรวจสอบบัญชี รับทำ�บัญชี วางระบบบัญชี และ
ชำ�ระบัญชี

บจ.ฟอลโล มี 168
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
673/442 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก ภายใน
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำ�นักงาน

บจ.มูนท็อป คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยจิ๊บดำ�ริห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ตามอาคารสถานที่ต่างๆ

บจ.ดีโอบี ดีไซน์ ออฟ บิวตี้ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/190 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ให้บริการสร้างแบรนด์เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม อาหารเสริม สปา การตลาดออนไลน์

บจ.ไทยซัน พาวเวอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
425/85 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ พรีเว่ ซอยรามอินทรา
117 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บจ.จี ดี เอส กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
70/154 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วโดยสาร
เครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ
บจ.ชรินทร์พัฒนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/1112 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-10 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.ซีเอ็ม ซีเอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อร้าง
บจ.โกลเด้น มีดัล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/201 ซอยรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังประเภท
กระเป๋า เข็มขัดและเครื่องหนังทุกชนิด
บจ.สถานีหลังคา 99
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/58 หมู่บ้าน บ้านสวนริมธาร 9 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา และจำ�หน่าย วัสดุและ
อุปกรณ์หลังคาทุกประเภท
บจ.ซีทูดับเบิ้ลยู
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 24 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ขายปลีก ขายส่ง จำ�หน่าย เครื่องประดับ
บจ.บีเฮลท์ตี้กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยพัฒนาการ 64 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บจ.ไวส์ แอนด์ เวลท์ตี้ อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
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บจ.เรดคาร์เปท ดิจิตอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
918 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ� ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์

บจ.เจเจแอนด์เค
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
280 ซอยพึ่งมี 21 (นิรันดร์ชัย) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการขายส่งผลไม้
บจ.น่ำ�เอียะ
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
41/318 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ของทุกชนิด
หจ.พลอยพรรนี
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
314/42 ซอยบางกระดี่ 25 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย

หจ.สินทรัพย์ธนพัฒน์
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
บจ.โอ อี วาย ซัพพลาย
3/346 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
3 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
เขตคลองสาน กทม. 10600
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
จำ�หน่าย ขายปลีก ขายส่ง ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรทุกชนิด
บมจ.คิงส์ เทเลคอม
ทุนจดทะเบียน 500000000 บาท
บจ.นีน่าแคลลี่ แบรนด์เนม
20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10260
1909/1 ซอยอรุณอมรินทร์ 55 ถนนอรุณอมรินทร์
ประกอบกิจการผู้ ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมและ
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ประกอบกิจการซื้อขายและแลกเปลี่ยน กระเป๋า นาฬิกา
และรองเท้า และสินค้าอื่นๆ
บจ.ยูไอซีซี
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
บจ.พี เจ อัลติเมท
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
737 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับ
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
ให้บริการรับถมดิน รับเหมาก่อสร้าง และงานโยธา
บจ.ทรู แอกซิออน เกมส์
บจ.ฟู้ด เฟรนด์ ฟาร์ม
ทุนจดทะเบียน 89000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
13/1 ซ.วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการปลูกพืชสวนครัว พริก ข่า ตระไคร้ อื่นๆ ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ เกมส์
และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
บจ.เค.อี แอนด์ ที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
บจ.คลีน โซลูชั่นส์ เกาะช้าง
เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ขนมไทย เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่
20 อาคารบุปผจิต ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
น้ำ�ผลไม้ กาแฟ
เขตบางรัก กทม. 10500
ก่อสร้างและประกอบธุรกิจพลังานจากขยะ ผลิตไฟฟ้า
และผลิตผลพลอยได้จากขยะมูลฝอย
หจ.ทอง ไอ เจมส์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.บ้าน ไนน์ พล
13 ซอยสาธุประดิษฐ์ 16 แยก 1 ฝั่งซ้าย ถนน
สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
704-704/1 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.อามิตี้ เมดิแคร์
บจ.เน็กซ์ ซีสเท็ม โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
142/14 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
กทม. 10160
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ซื้อขายให้เช่า ติดตั้ง และวางระบบคอมพิวเตอร์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ไฮบริดฟาร์ม แฟคทอรี่
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
362 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออก ขาย
ปลีก ขายส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.ห้างทอง เจริญเอก
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
45 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการ ขาาย รับซื้อ แลกเปลี่ยนทองคำ�แท่ง
ทองรูปพรรณ
บจ.56 การค้า
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
528 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน
จัดสรรที่ดิน ก่อสร้างบ้าน เพื่อจำ�หน่าย
บจ.กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ ปาร์ค
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4/1045 ซอยนวมินทร์ 68 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.จี แมเนจเมนท์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
66/80 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุงจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์
บจ.ห้างทอง ทองเยาวราช 9 (บัญญัติทรัพย์)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
836/9 ซอยลาดกระบัง 30/4 ถนนลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
บจ.ท่องไทย อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
184/234 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการด้านสื่อออนไลน์ทางเว็ปไซด์ เพื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
บจ.กังนำ� เทเลคอม
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
7 อาคารซีพีทาวเวอร์ ห้อง 4 อี 34 ชั้น 4 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้า ซื้อ-ขายโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร
บจ.เอ็น แอนด์ เอช คอสเมติกส์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1178/61 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
จำ�หน่าย เครื่องสำ�อางค์ ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.คอนเนค ฮอลิเดย์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
5/69 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ
บจ.วี เลิฟ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
5/95 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ โรงงานกระดาษ
บจ.กินงะ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2800000 บาท
5/3 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
ร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เออร์เบิน แลนด์ แอสเซ็ท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.บางกอก เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
827/11 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการ นำ�เข้า ส่งออก บริการขนส่ง
สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์
บจ.เอเชี่ยน อีคิว โดโจ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
92/50 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการที่สนับสนุนการศึกษา แนะแนว
บจ.ยี่จือหยวน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
127/50 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8-1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการรับซื้อ ขายส่ง ถั่วผลสผลไม้อบแห้ง
ทุเรียนกรอบ มังคุดกรอบ มะม่วงอบแห้ง
บจ.โปรแอ็คทีฟวัน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
109 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก รวมถึงจัดหาและจัด
จำ�หน่าย ชุดครัวสำ�หรับโรงแรม

บจ.ขนมนิชา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
519/572 ถนนประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิตเฉาก๊วย
บจ.บีเอ็ม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/189 หมู่บ้านวิลาจจิโอ พระราม 2 ซอยบางกระดี่
35/1 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการงานด้านไอทีแบบครบวงจร
เช่น ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ซ่อมบำ�รุง โครงข่าย
คอมพิวเตอร์
บจ.ศรีเจริญทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170/92 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งามหุ้มฉนวนกับ
ความร้อน งามหุ้มสแตนเลส งานพ่นฉนวนพียูโฟม
บจ.อีคอน เซิร์ฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155 ซอยท่าข้าม 20 แยก 8-2-2 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์
ต่างๆของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
บจ.บางมด เอสเตติก เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
747 ชัน้ 12 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

บจ.เทคไดเร็คท์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1085 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ โทรคมนาคม ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง
ซ่อมแซม ออกแบบ เขียนแบบระบบคอมพิวเตอร์

บจ.อกาลิโก แฟคทอรี่ 1982
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/299 หมู่บ้านสินทวีเทียนทะเล 2 ซอยเทียนทะเล 20
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการการออกแบบตกแต่ง ผลิตเฟอร์นิเจอร์
เพื่อจำ�หน่าย รับจ้างผลิต งานเหล็ก งานป้าย

บจ.เดอ ลักซ์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2-3-1 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
จำ�หน่ายของขวัญ ของชำ�ร่วย

หจ.ต้นกล้า เทรด ดีเวลลอปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444 ซอยเพชรเกษม 63/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

บจ.เดอะ เบียร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง อาหาร เครื่องดื่ม

บจ.พุทธภูมิ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
566 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ อะไหล่และรับผลิต
เครื่องปั๊มน้ำ�ทุกชนิด

บจ.ซาดิตรี้ ครีเอชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1249/87 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ เอ
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่าย ทอง นากเงิน เพชน พลอยและอัญมณี
บจ.เอ 28 ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
217/56 อาคารคริสตัน การ์เด้น สุขุมวิท ซอย 4 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
รับสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โรงแรมและอพาร์ทเม้นท์
บจ.โทนี่ ฮอลิเดย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
889/48 หมู่บ้านบ้านกลางกรุงแกรนด์เวียนนา ถนน
พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
หจ.เอสเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (1986)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/328 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิต อุปกรณ์อะไหล่ และชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.บางกอก ออดิทติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/30 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต
บจ.หลักสอง พลาซ่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
943 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการศูนย์การค้า พลาซ่า ตลาดนัด ศูนย์
อาหาร ให้เช่าพื้นที่
บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
จำ�หน่ายอาหารเสริมทุกชนิด
บจ.เคเอสรวมใจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/98 หมู่บ้าน เออร์เบิน สาทร ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ อาคารพาณิชย์ สำ�นักงาน
สถานที่ทำ�การรวมทั้งสังหาและอสังหาริมทรัพย์

315

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.คอนโทรลเอฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/101 หมู่บ้านกลางเมืองกัลปพฤกษ์ ซอยศาลธนบุรี
29/2 ถนนศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจ้างออกแบบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
บจ.ปรู๊ฟรีดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยลงท่า แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา สื่อการสอน
บจ.เบทเทอร์มูฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/155 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า บ้านเช่า

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เอคเซลเลนเต้ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าและจำ�หน่าย กาแฟ เมล็ดกาแฟ
กาแฟสำ�เร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับกาแฟทุกชนิด
บจ.แอดวานซ์ กราฟฟิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/95 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ผลิต จำ�หน่าย อุปกรณ์ อีเล็คทรอนิค อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรและ เครื่องมืออุตสาหกรรม
บจ.ชิโตมิ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/153 หมู่บ้าน บุราสิริอ่อนนุช-บางนา ซอยกาญ
จนาภิเษก 61 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล

บจ.พีวาย รีล เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/131 ซอยวัดเวฬุวนาราม 15 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
จำ�หน่ายเครื่องปรับอากาศ และวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ให้ บจ.จี อีโค
บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล บำ�รุงรักษา ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/80 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.เอก คิม ทุง กรุ๊ป
เป็นนายหน้าตัวแทนในการซื้อ ขายแลกเปลี่ยน ให้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/19 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธ์ ครอบครอง
10210
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องบริโภคอื่นๆ ปรับปรุงจักการด้านอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอส.เอ.พี. อิงค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/48 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการ ขาย ให้เช่า ให้บริการ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์
บจ.จีเอ็มเจ ครีเอชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/77 ซอยวัดเวฬุวนาราม 30 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารแห้ง
บจ.เร็กซ์อาร์ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/30 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์
บจ.อภิวัฒน์วงศ์วานิช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104/64 อาคารรีเจนท์ โฮม 15 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการถ่ายทำ�ภาพยนต์ และสารคดีอื่นๆ

บจ.เค.ดี.ที.เอส.เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยพัฒนาการ 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด
บจ.แอตสตูดิโอ บายตอเต่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/2 ซอยพึ่งมี 29 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โทรศัพท์มือถือทุก
ชนิดทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมทุกอย่าง
บจ.ดีห้าคอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200-202 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการค้า ผลิต ผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมสุข
ภาพ เสริมความงาม บำ�รุงผิวพรรณและเครื่องสำ�อาง
บจ.พรอสเปอร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/1373 ซอยุสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าขายแร่ธาตุแบไรท์

บจ.บางกอก คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/53 ซอยวัชรพล 1/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. บจ.เอวา ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง
10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าขายของเก่า
4/9 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขายปลีก และขายส่ง ฉนวนกัน
บจ.พารวย พัฒนาการเกษตร
ความร้อน ท่อดัักท์หุ้มฉนวน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยประเสริฐมนูญกิจ 29 แยก 8
ถนนประเสริฐมนูญกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
บจ.ชัญญณัฐ คลินิก
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะปลูกข้าว
1272 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการสถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วย ให้
บจ.ซีที ซีสเท็มส์
บริการด้านการแพทย์ อนามัย รวมถึงเวชภัณฑ์สำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37 ซอยรามคำ�แหง 123 (เรือนเพชร) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.ศศิกาญจน์กิจ
ค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ 550/6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก
พร้อมอุปกรณ์
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
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บจ.พันธ์ผลพัฒนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยส.เกียรติชัย 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
รับเหมาก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
บจ.เฟรช พาร์ทเนอร์ส เอ็กซอติค ฟรุทส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
230 อาคารซีเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ส่งออกผลไม้สด และผักสด โดยทางเรือและทางอากาศ
บจ.ทีแอนด์เค.ไบโอ เอสอาร์เอฟ.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/3 อาคารบุษรินทร์คอนโด ชั้นที่ 2 ซอยลาดพร้าว
57 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออกสินค้าประเภทไม้ ผงไม้ วู๊ด เพลเล็ท
บจ.อิชิตัน เพาเวอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2922/301-303 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น
28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
จำ�หน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งภายในและนอกประเทศ
บจ.โซลิด โรล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/10-11 ซอยนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิต พัฒนา เช่า ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
บจ.อิมเมจ โลโก้ (ปทุมวัน)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
945 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก โลโก้สติกเกอร์ ของชำ�ร่วย
กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หมวก สกรีน ผ้าพันคอ
บจ.เดอ นูส คิทเช่น ดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/2 ถนนริมคลองบางซื่อ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการออกแบบครัวอุตสาหกรรม
บจ.ทีเคที 1991
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
120/109 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.บางกอกวอทช์ แอนด์ จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557/2-3 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม 11 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก นาฬิกา จิวเวลรี่
บจ.แอลฟาเบรน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76/18 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
จัดกิจกรรมสัมมนาบรรยายอบรม และสร้างเสริมความ
สัมพันธ์ ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน
บจ.ฮาน ดี โปรดักชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/148 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนรามคำ�แหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
กิจการบริหารจัดการบริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
และจัดทำ�โครงสร้าง บูธนิทรรศการ ออกแบบและจัด
ฉากเวทีโดยรอบของงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ
บจ.กรีนนารัล โปรดักส์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/60 หมู่บ้านบุรีรมย์ 3 ซอยคู้บอน 41
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำ�อาง
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บจ.ทีเอ็นวาย ออโต้แก๊ส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/1 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการตรวจสภาพ ทดสอบ และรับรองรถที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
บจ.แก้วเก้ากฤษณา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/46 หมู่บ้านเค.ซี.รามอินทรา 8 ซอย 3
ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิตการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้กฤษณา

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ออนเชลฟ์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
49/1-2 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การขายส่งสินค้าหลายชนิด
บจ.มาร์กี คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
68 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 3 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ให้บริการด้านการตลาด บริการโฆษณาประเภทต่างๆ ส่ง
เสริมการขายผลิตภัณฑ์ ให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด

บจ.อ็อกซ์ โตรเจน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายออกแบบ ติดตั้ง เครื่องแยกก๊าซ
เครื่องทำ�ให้ก๊าซบริสุทธิ์
บจ.ครูว์ ท่าแพ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
367/1 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการหอพักให้เช่ารายวัน สัปดาห์ เดือน

บจ.ศราลิฟท์ พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/524 หมู่บ้าน ณราธร หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ซ่อมแซมรถโฟล์คลิท์และเครื่องมือทุ่นแรงที่ใช้ยกสินค้า

หจ.พีบี แกรนด์ เดคคอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
16/231 ตรอกการเคหะหลังที่ 16 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน เช่น บ้าน คอนโด
มิเนี่ยน อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์

บจ.สมบัติ บำ�เหน็จ ขนส่ง (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/14 หมู่ที่ 2 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.
10530
ให้บริการซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

หจ.เคเอบี ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
27/264 หมู่ที่ 3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
ให้บริการขนส่งสินค้าทุกประเภท

บจ.บีคอน สกาย ฮอสพิทอลลิตี้
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ�ปัญหาด้านการให้
บริการ การต้อนรับการให้บริการการต้อนรับ

บจ.ลีดเดอร์ ไทย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยเลียบวารี 7 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และขบวนการแปรรูป

หจ.เจ แอนด์ พี โค้ทติ้ง 2560
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
62/11 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
พ่นสีป้องกันสนิมใต้ท้องรถยนต์ทุกชนิด

บจ.ปรียันก้า เจมส์ จิวเวลรี่ แอนด์ แฮนดี้คราฟท์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
14-16 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 602 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณี

บจ.เพ็ทซิเดนซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยวิเศษสรรค์ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการนำ�เข้าจำ�หน่าย ยา อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์ เคีภัณฑ์ เวชภัณฑ์

บจ.พรีคอมม์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 200100 บาท
1223/4 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
เป็นตลาดกลางในการซื้อ ขายสินค้า บริการ โดยวิธีใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

บจ.ซีเอ็นเอส ออล
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
52/1 ซอยรามคำ�แหง 24/3 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท

บจ.ฟิวชั่น ซอฟต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
การบันทึกจัดเก็บและการจัดทำ�ฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน

บจ.ภาคิน ชัชฤทธิ์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
158 ซอยสุขุมวิท 54 แยกซอยเล็กเที่ยง แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
นำ�เข้าและส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และวิตามิน

บจ.ธาซาม่า อินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยเจริญรัถ 26 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการออร์แกไนซ์เซอร์
บจ.ลายเส้น สติวดิโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
942 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
รับจ้าง ออกแบบ และจัดทำ�สื่ออิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด

บจ.ควิกเรดฟ็อกซ์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1674/868 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กทม. 10400
การให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการวางแผน
กลยุทธ์ และการจัดการด้านการตลาด
หจ.เฟลิค ไลฟ์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
91/91 หมู่บ้าน อาร์เคออฟฟิศ ถนนสุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
นายหน้าขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์

บจ.ไบร์ท คลีน แมน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1442 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
บริการด้านการแพทย์และสถานพยาบาล
บจ.โมโค วิลล่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
503 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ให้บริการรับจัดหาที่พักสำ�หรับผู้พักแรมระยะสั้น
บจ.ชาโลม เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 700000 บาท
288/28 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เคมีอินทรีย์ เคมี
การเกษตร และอาหารเสริมพืชทุกชนิด ประกอบกิจการ
ค้าอุปกรณ์ดูแลสนามกอล์ฟ อุปกรณ์ ในสนามกอล์ฟ
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หจ.โอโม่กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
363/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการด้านการจัดหาห้องพัก จองโรงแรม จอง
ตั๋วเครื่องบิน
บจ.อาร์บี เซอร์วิสเซส
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่วง ถนน
วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.พีเอช แคปปิตอล
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร

บจ.ศรีวิจิตร (2017)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
456/2 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
การขายปลีกน้ำ�มันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ

บจ.พีทีเค บิลด์แมท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
98/101 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
บจ.เฟอร์ อาร์ อัส
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
89/51 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ด ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.มีโซ ไทย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
446/46 อาคารปาร์คอเวนิว ออฟฟิศพลาซ่า
ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า จองห้องพัก
บจ.โบนัม เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ ห้องเลขที่ 2-13 ชั้นที่ 2
ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ (ยกเว้นที่ปรึกษาการลงทุน)
บจ.อินเตอร์ แอ๊ดไวเซอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
288/139 ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการจัดทำ�เอกสารที่เกี่ยวกับการ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
บจ.กรีน โซล่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
60/303 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-5 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก และออกแบบ
ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็มเคที (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
132/64 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการ จัดทำ�ปรับปรุงพัฒนา ระบบไอทีทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.โปร-มัม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2100/59 ถนนจันทน์ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กทม. 10120
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริมแม่และเด็ก

บจ.ชิปเพ็กซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7/3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.48 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้า ส่งออก รถยนต์ เครื่องยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน

บจ.ดี ออโต้ พลัส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/44 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อขายน้ำ�มันเครื่อง ผ้าเบรค ยางรถยนต์
ลูกปืน อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่าง

บจ.เรียลเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1000 อาคารเศรษฐนันท์ ถนนพระราม 9 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานายหน้า

บจ.วันชัย 55
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยวัดสุขใจ 21 แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง เกี่ยว
กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

บจ.ยูโอโอ เลเท็กซ์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เจ แอนด์ ซี เซอร์วิช ซีสเท็ม
351 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเครื่องนอน เครื่องเตียงทุกประเภท
63 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 10 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายนอก
บจ.คอนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล
และภายในอาคารและติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่
21 ห้องเลขที่ 2103-2106 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน บจ.ประวุฒิ ลิมิตเลส เจมส์
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การขายเครื่องสำ�อาง
344 ซอยกำ�นันแม้น 7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและผลิตเครื่องประดับ
บจ.ดียูบี สปอร์ต
ที่ทำ�จากเพชร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยสุขุมวิท 47 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.ขายดี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องกีฬา อุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกประเภท
19 ซอยท่าข้าม 28 แยก 5 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
บจ.วี สุขุมวิท ไพร์ม ดีเวลลอปเมนท์
สำ�เร็จรูป ได้แก่ น้ำ�จิ้มไก่ ซอสพริก และเครื่องปรุงรส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93/354 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.เอช บี โอ ครีเอชั่น
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/59 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย วัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วน
หจ.บ้านนอนเล่น
ส่วนประกอบของเวที ฉาก บูธแสงสินค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
บจ.927 อินทีเรีย
ให้เช่าห้องพัก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
550 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
บจ.พี.เค. คอนซัลติ้ง โซลูชั่น
รับเหมาก่อสร้างและออกแบบภายในอาคารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97 ซอยจันทน์ 6 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
บจ.ดับเบิ้ล พี การาจ
ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำ�ปรึกษาในการออกแบบ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ระบบงาน และรับติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์
42/95 หมู่บ้าน ธนาสุข ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
บจ.เอ็มพีซี 168 คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
775/134 หมู่บ้าน เมดิโอ้ ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกอง บจ.ทรัคส์ โลจิสติกส์ 60
ดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา การออกแบบคำ�นวณ
516/34 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
เขียนแบบแปลงแผนผัง รับปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง กทม. 10160
ขนส่งและสินค้า
บจ.เดฟย์ บิ้วตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สรรค์สยาม ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส
560 ซอยบ้านใหม่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10120
130 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
และส่งออก เครื่องสำ�อางผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ประกอบกิจการบริการงานสถาปัตยกรรมและกิจกรรมที่
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
เกี่ยวข้องงานสถาปัตยกรรมทุกชนิด
บจ.แรบบิทสมูทตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/173 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 2(พาสุข)
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่งและขายปลีก
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทำ�อาหารทุกชนิด
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บจ.โมโนฟินนิค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592/29 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล การจัดการความเสี่ยงทางการเงินทุกรูปแบบ

เพจเจส

บจ.ธัญญ่าบิวตี้แคร์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/133-134 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
อบรมด้านความงาม
บจ.88 อีเว้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/121 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานอีเว้นท์ทุก
ประเภท อาทิเช่น บันเทิงสาธารณะ ประชุมสัมมนา
บจ.มาร์เก็ต แอคทิเวชั่น เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/271 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
ประกอบกิจการให้บริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
บจ.ธารา รัสมี ซีฟู๊ด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/104 หมู่ที่ 6 ถนนนาวงประชาพัฒนา 21
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า อาหารทะเล อาหารสด
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยลาดปลาเค้า 43 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า จัดหาสินค้าและบริการให้คำ�ปรึกษา
รับจ้าทำ� เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า สินค้าที่ระบุไว้ ใน
วัตถุประสงค์
บจ.คาร์ทูชัวร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการสื่อโฆษณารถยนต์บนอินเตอร์เน็ต
บจ.อินฟินิตี้ มาร์เก็ตติ้ง เน็ตเวิร์ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/69 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38
ถนนรามอินทรา-เอกมัย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับทำ�โฆษณาและการตลาดยุคใหม่
บจ.ไอ เวิร์ค อินเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/402 ซอยคลองลำ�เจียก 19 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ค้ากล้องวงจรปิด จานดาวเทียม อุปกรณ์ป้องกันขโมย
บจ.มัช มูฟส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/31 ซอยรามคำ�แหง 30/1 แยก 2 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทาง
บก และทางน้ำ�
บจ.มีเดีย อีเอฟเอฟ แอดเวอร์ ไทซิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/143 อาคารอัสสกาญจน์เพลส ซอยรามคำ�แหง 147/2
ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�ประกาศสื่อโฆษณา
บจ.อินฟินิตี้ ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193/102 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับขนส่งพนักงาน และสินค้า
บจ.ลัลละเบล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
898/129 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจกรรมให้การบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
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เพจเจส

บจ.เอเวนท์ ไพรส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/43 ซอยรามคำ�แหง 24/3 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
กิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมสำ�เร็จรูป
บจ.แอทออลล์ ไนน์ตี้ ไนน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/53 ซอยรามคำ�แหง 60/1 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการด้านข้อมูลข่าวสาร,การสื่อสาร และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
บจ.ไบโอเนเจอร์พลัส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193/128 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง ครีม
บำ�รุงผิว
บจ.รักษาความปลอดภัย คัดสรร การ์ด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
265/101 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยแก่ อาคาร สถานที่
ทรัพย์สินและชีวิต ให้กับหน่วยงานหรือผู้ว่าจ้าง
บจ.วีพีโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 42 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
เป็นตัวแทนจากต่างประเทศในการติดต่อประสานงานกับ
ลูกค้าขายเครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
บจ.ถนอมสุข คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/235 ซอย 4/3 หมู่บ้าน เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช
เดอะ เมทโทร ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
บจ.พุทธยะ แฟชั่น ซิลเวอร์ โกลด์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
154 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 5 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ผลิต ค้า และรับจ้างทำ� เครื่องประดับทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สาทร สตาร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ มา นำ�เข้า ส่งออก ขายไป สินค้า
อุปโภค บริโภค ทุกชนิด
บจ.พราว สตาร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นำ�เข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภคและบริโภค ทุกชนิด
บจ.สีลม สตาร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร พิมพ์เอกสาร
ออกแบบ รับพิมพ์งาน จัดทำ�ป้ายโฆษณา ออกแบบ
โฆษณา

บจ.วามา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/9 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
ให้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ หอพัก โฮมออฟฟิศ
บจ.พีเคยู คอนซัลแตนท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84 ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เทคนิค
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บจ.จีที แอโรสเปซ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
452/145 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ซื้อขาย วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่
น้ำ�ยาเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับอากาศยาน
ทุกชนิด และโรงไฟฟ้า

บจ.อีเกิ้ล รอยัล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้นที่ 35 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ผลิตสื่อดิจิตอลด้านไอที ด้านอินเตอร์เน็ต

บจ.สยาม ทัทสึ ชัน ฟู้ด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
358 ซอยพระยาสุเรนทร์ 34 แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้า บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่
น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแช่แข็ง

บจ.มัทรีสปา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1329 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

บจ.ออเรียนท์ ไทยฟู้ดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/10 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการค้านำ�เข้า ส่งออก อาหารทุกชนิด

บจ.ไบร์ท พิกเซล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1213/57 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และการตลาด ผลิตสื่อโฆษณา จัดงานแสดงสินค้า ให้
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์

บจ.เวิร์กอะฮอลิค ทีม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/195 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ (รามอินทรา-วงแหวน 2)
ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
รับจ้างการจัดการงานสื่อสารด้านตลาดแบบครบวงจร
ผ่านรูปแบบกิจการพิเศษแบบบูรณาการ

บจ.วีเอส ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตอล (ไทยแลนด์)
55/93 ซอยเลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองสามวา กทม. 10510
90/12 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. รับผลิต และซ่อมแซมเครื่องจักรทุกชนิดให้หน่วยงาน
10310
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดจำ�หน่าย บจ.เค. ไนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เคมีคอล
บจ.เจนเทค ไอที โซลูชั่น
โดยวิธีการใดๆซึ่งเงินตราต่างประเทศทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง
200/20 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 14 ถนนอ่อนนุช
บจ.ประดิษฐ์ 1927
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิต จำ�หน่าย วัสดุดิบเคมีภัณฑ์
ประกอบกิจการดูแลระบบคอมพิวเตอร์การวางระบบ
333/3 หมู่บ้าน รัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ
เครือข่าย รวมถึงการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซม
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
บจ.มีเดีย มิลเลี่ยนแนร์
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บัณฑิตรุ่ง
การผลิ
ต
สื
อ
้
ผ้
า
เครื่
อ
งแต่
ง
กาย
181 ซอยร่มเกล้า 32 แขวงคลองสามประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
56 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงประเวศ เขตประเวศ
บจ.ช. เอ็นอาร์ที
ออกแบบและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและผลิตสื่อ
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
ทำ�การผลิตยาสมุนไพรเพื่อจำ�หน่าย
862/29 ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.คูลสเตชั่น
บจ.แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล (ไทยแลนด์)
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53/4 ซอยลาดกระบัง 14/1 แขวงลาดกระบัง
90/12 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 อคารโรรงาน และงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ทุกชนิด
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการประเภทบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ
บจ.แล่มเลย
ให้บริการ ออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่งปรับอากาศ
ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และระบบทำ�ความเย็น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
263 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บจ.2288 กรุ๊ป
บจ.ถิรยา สตาร์
ประกอบแผนวงจรรวม PCB PCBA รวมทั้งอุปกรณ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1573/1 ซอยลาดกระบัง 11 ถนนลาดกระบัง แขวง
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง และอะไหล่อิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งอบรม
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้เช่า-ซื้อ อสังหาริมทรัพย์
แปล รับรอง คัดลอก พิมพ์ เอกสารและจัดทำ�ป้ายโฆษณา บจ.ฟรอนเทอร์รา แอดไวเซอรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท บจ.เคอร์เท่น อินเตอร์
บจ.พญาไท สตาร์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/1 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์หรือสาธารณุปโภคพื้นฐาน
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผ้าม่าน วอลเปเปอร์ ทุกชนิด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

319

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เอส สาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
351 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
ประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่ สังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์

บจ.สยามยุคลเอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
39/16-18 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาลและระบบสื่อสาร

บจ.เวิลด์ พาวเวอร์ โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
123/102 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
จำ�หน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ปรึกษา ซ่อม ระบบบำ�บัดน้ำ�
เสีย อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แผงโซล่าเซลล์ทุกชนิด

บจ.แร็พเตอร์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง
สินค้าดังกล่าวทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บจ.ลอฟต้า
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1903 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการที่พักและบริการด้านอาหาร

บจ.แอซิคส์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 ห้อง2301
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบธุรกิจส่งออก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

บจ.โก (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/5 อาคารเอเอ็นซี ชั้นที่ 2 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการพัฒนา และให้เช่า โปรแกรมซอฟท์แวร์
บจ.วัน ทริลเลี่ยน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
903/7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บจ.โปรโตไทป์ โฮลดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
244 ตรอกบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำ�หรับแม่และเด็ก
บจ.เอสทีเอ็น โกลบอล เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/391 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
กิจการผลิต ติดตั้ง ตรวจสอบ จำ�หน่ายเกี่ยวกับเครื่อง
เหล็กต่างๆ
หจ.เศรษฐาภรณ์ เทรด แอนด์ มาร์เกตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
607/155 อาคารลุมพินีวิลล์ศูนย์วัฒนธรรม
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ขาย-ส่ง ปลีก หมอน และ ที่นอน ยางพารา
หจ.ณัชเมธาวี 9
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
45/117 ซอยหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ถนนมาเจริญ
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ธุรกิจ การขยายตลาด การให้ความรู้

บจ.คอสเมอิ อินเตอร์คอร์ป
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
299/146 หมู่บ้าน บุราศิริ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ตัวแทนจำ�หน่าย ปลีก-ส่ง เกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง
บจ.วีสตั๊ดดี้
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1504 ชั้นที่ 15
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
พัฒนาซอฟแวร์ทางด้านการศึกษาเป็นสื่อการสอน
บจ.ศิวบุตร อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
103/77 ซอยสุวินทวงศ์ 38 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์
บจ.ไมล์สโตน เวนเชอร์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1/41-43 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการคลินิกรักษาผมร่วง ผมบาง ปลูกผม
บจ.ไอ แอม เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
29 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรทุกประเภท
บจ.เค.บี.ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
56 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก สินค้าประเภทอาหารทะเล
บจ.ซีเอ็มเค สยาม เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
587/1-2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
นำ�เข้าส่งออกและจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

หจ.คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
46/1 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
บจ.เยาวราชสวัสดี
ซื้อ-ขาย ให้เช่ารับซ่อมเครื่องปริ้นท์เตอร์ อุปกรณ์ประ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กอบปริ้นทืเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ฮาร์ดแวร์ ทุกชนิด 627 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
บจ.กลุ่มพอเพียง
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทุนจดทะเบียน 120000 บาท
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก และอัญมณีอื่นทุกชนิด
114/19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
บจ.การูดา ปูติฮ์ สยาม
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ� ปุ๋ยเคมี ยา
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ปราบศัตรูพืช ยาบำ�รุงพืช
911 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
รับเหมาก่อสร้าง
หจ.มาเธอร์ แอนด์ ซันส์ บิสซิเนส
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.แอพแท็กซี่
242 ซอยรามอินทรา 58 แยก 6 ถนนรามอินทรา แขวง ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
3788/11 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี
ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ด้วยแอพฯผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
บจ.เมอริเมน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
บจ.สปีริต เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
98 ห้อง 3738 ชั้นที่ 37 อาคารสาทร สแควร์ ถนนสาทร
1 ซอยสะแกงาม 13 แยก 4-5 ถนนพระรามที่ 2 แขวง เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
บริการซอฟแวร์-ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการงาน
บริการรับเหมาวางระบบเครื่องทำ�ความเย็น ประปา
สินไหมประกันภัย ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
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บจ.เชิ๊ตสตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
31/106 หมู่ที่ 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการค้าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้
ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มทั้งในและต่างประเทศ
บจ.เอ็กซ์พลอร์นิค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75 ถนนลำ�พู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.ฟิวเจอร์ ฮอริซอน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
29/40 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบธุรกิจขาย จำ�หน่าย นำ�เข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง
วางจำ�หน่าย ซึ่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และอื่นๆ
บจ.ลูมอสสตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
311/391 หมู่บ้านคาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง ถนนเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ให้แสงสว่าง อุปกรณ์สมาร์ โฮม อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร
บจ.มัลติเทค คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4/194 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ตรวจสอบ ติดตั้ง ให้
คำ�แนะนำ� ให้บริการหลังการขายเครื่องมือ เครื่องจักร
บจ.ราฟ รภัส อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
429/28 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้
รับค่าตอบแทนหรือสัญญาจ้าง
บจ.ไท่วั่งเผิง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
988/113 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และ
การบัญชี
บจ.ซึชิโยชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา-ตราด
25 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ให้คำ�ปรึกษาแก่บริษัทรวมทั้งในและต่างระเทศ
บจ.สุโขทัย เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/85 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อาง
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ทวินเพนกวินส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ บี 1 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
ให้บริการคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บจ.คลอเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
167/13-14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์เป็นหลัก
คาราโอเกะ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไลฟ์ อิน จันทร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/8 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค

บจ.นิปปอน ยูเอ็น (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
321 ถนนสวนผัก แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่าย อาหารจากวัสดุ
เกษตรกรรม

บจ.วรรณกานต์ เมดิคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/99 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
เป็นผู้ผลิต ผู้สั่งสินค้าเข้า ส่งออก วัสดุทางการแพทย์

บจ.เอสทีเอ็น. แมททีเรียล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/153 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 15 แขวงทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
จำ�หน่าย ยาง ยางดิบ ยางแผ่น น้ำ�ยางข้น ยางแผ่นรม
ควัน ยางแท่ง ยางเครป

บจ.เมทัล คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/7 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย

บจ.สวนหลวง เฮ้าส์ซิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/5 ซอยพระแก้ว ถนนไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย การเช่าและการดำ�เนินการด่ช้า บจ.เซิร์ชทีม
นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
หจ.ไนซ์ เมสเซนเจอร์ เซอร์วิส
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ชั้นที่ B2 ห้องเลขที่ B211
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
บจ.เอสโกลด์ เฮลท์
วัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร และบริการจัดส่งพนักงาน 27 ซอยสะแกงาม29 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ�
รับส่งเอกสารประจำ�บริษัทหรือ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อและจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ ชิ้นส่วน
บจ.ทีอาร์อาร์เอเคเอ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
อวัยวะ และเครื่องใน ของสัตว์ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/350 ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บจ.พี.เอ็ม.เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ โซลูชั่น
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การให้คำ�ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
บจ.สำ�เร็จ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทีดับเบิลยูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
4/350 ซอยดำ�รงสัทธพิพัฒน์ ซอย 4 แขวงคลองเตย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองเตย กทม. 10110
209 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ กทม. 10160
เครื่องดูดอากาศ
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
หจ.พรีเมียร์ โปรเจ็คท์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/353 ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน
เครื่องนอน ทุกชนิดทุกประเภท

บจ.นิช ออฟฟิเชียล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1239/42 หมู่บ้าน มิราเคิลพลัส ซอยเพชรเกษม 63
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
เอนกประสงค์ สำ�หรับใช้ทำ�ความสะอาดทุกประเภท

บจ.จิ๊กซอว์ อิงลิช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185 ซอยจันทน์ 18/7 (เซ็นต์หลุยส์ 3) ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการทางการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา

บจ.โพนิเฟรช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
268 ซอยเพชรเกษม 63/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ ให้ความหอม น้ำ�หอม

บจ.ทียู-อี แคปปิตอล (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
96/2 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการรับปรึกษาทางด้านการเงิน
บจ.เจอาร์. อลูมิเนียมแอนด์กลาส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยพุทธบูชา 26/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ให้บริการรับจ้างติดตั้งกระจก บานเลื่อน ประตู มุ้งลวด
เหล็กดัด
บจ.สยาม สปอร์ต การ์เม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แยก 13 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป พร้อม
วัตถุดิบ
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บจ.เอ็มเอ็มจี พรีเมี่ยม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยบางแวก 116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิด
บจ.ไพบูลย์ทรัพย์สินพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยศิริเกษม 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการค้า ขนมปัง ขนมแห้ง ขนมกรอบ ขนม
ขบเคี้ยว ลูกอม ข้าวสาร น้ำ�อัดลม
บจ.พอล ดี เอเจนซี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับออกแบบ วางแผนการตลาด และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือการตลาดทุกชนิด

บจ.เจริญรุ่งเรือง แฟบริค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
417 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายปลีก ส่ง ผ้าทอ ผ้าผืน ผ้าสำ�เร็จรูปทุกชนิด
หจ.เอ็นเอสเอฟจี คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/280 หมู่บ้าน จิตภาวรรณ 2-3 ซอยพหลโยธิน 54/1
แยก 4-14 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน อุโมงค์และอื่นๆ
บจ.บีบีเอ็มเอส เอ็นเนอร์จี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/65 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงยานยนต์ ผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นภาคยานยนต์ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำ�หรับ
รถยนค์ ภาคอุตสาหกรรม
บจ.ฟอย เมดิคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/41 ซอยเทิดราชัน 45 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเวชภัณฑ์
บจ.อินจีเน้น คอร์ปอร์เรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/212 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
ค้าไม้แปรรูป และสินค้าที่เกี่ยวกับไม้ทุกชนิด
บจ.พี โอ เอ็ม ซิสเต็มส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212/19 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
หจ.โปร แพ็ค พรีซิชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/112 ซอยสายไหม 54/1 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ซื้อ ขาย ซ่อม สร้าง ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร
อุตสาหกรรม
บจ.เบอร์ลิฟท์ บิสซิเนส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/87 ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ค้าเครื่องสำ�อางค์ และ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
เสริมความงาม
บจ.จิระพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/148 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการสำ�นักงานทนายความ รับปรึกษาคดีความ
ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทย
บจ.มีกิน ฟู้ดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/399 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน้ำ�ผลไม้
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อัลฟ่าเบท ซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/1346 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ปรึกษา อบรมและพัฒนาเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
บจ.กนกวรรณ บัส เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
301/323 ซอยรามคำ�แหง 68 (สุภาพงษ์ 2) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าจัดหารถบัส รถโดยสาร
รถทัวร์ รถตู้
บจ.กิจเสถียรการเกษตร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ทำ�การผลิตสมุนไพรเพื่อจำ�หน่าย
บจ.เอกธนากร ดีเวลลอปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
บจ.เจริญขนส่ง 2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ถนนสุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการและให้เช่ารถแทรคเตอร์ รถแม็คโคร
หจ.ป.รุ่งเรือง เซอร์วิส ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104 ซอยสิทธิปัญญา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจำ�ทางทั้งรถตู้ รถบัสและ
รถยนต์ โดยสารทุกชนิด
บจ.ออล อะราวด์ มิวสิค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48 ซอยชัยณรงค์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก
เครื่องดนตรี
บจ.โซ โปรดักชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
882/69 อาคารที ซี กรีน อาคาร ซี ห้องเลขที่ 801 ชั้น
ที่ 8 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการ รับจัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนเซอร์
จัดงานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า
บจ.เอ็มพาวเวอร์เมิร์จ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
184/7 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
นำ�เข้าเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเกี่ยว
กับความงามเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่าย
บจ.แอลบีจี แอนด์ เทรดดิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
331 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เนื้อสัตว์ต่าง ๆ
บจ.เอ็นพีเอ็น อิเล็คทริคอลพาวเวอร์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
120/18 ซอยอินทราภรณ์ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม และ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ประกอบกิจ
กิจการรับเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
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บจ.เดนทัล แฮปปิเนส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12,14,16 ซอยสวนหลวง 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการให้บริการทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์
เฉพาทางทุกสาขา

บจ.เซกิ คอร์ปปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
869/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของ
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือกล

บจ.นวพัฒน์ 2016
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/1 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์และ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บจ.เกษตรไทยฟาร์ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1089/1 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ไก่สด เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิด

บจ.วิช พรีมา คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
175 ซอยอินทามระ 33 แยก 2 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ทำ�การรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ก่อสร้าง สะพาน เขื่อน
และถนน รับซ่อมแซมต่อเติมอาคาร

บจ.ทองดี พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/14 หมู่ที่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ให้บริการรับจ้างขนส่งผู้ โดยสารไม่ประจำ�ทาง

บจ.ซังทูเรีย เอสเทติก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
670/217 ซอยสุทธิพร ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุชขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บจ.เอส เอ็ม อาร์ ที อินเตอร์ เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/15 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นาฬิกา ทุกชนิด

บจ.เคซี ออลล์ อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มีไวน์
196/65-66 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
12 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ให้บริการด้านโลจิสติกส์ จัดระบบคลังสินค้า
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเครื่องดื่ม
บจ.ทูเอ็นซายน์-เทค
บจ.ที-ซัคเซส อินเตอร์ เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
25/105 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
10500
ประกอบกิจการสร้างชิ้นงาน ตามแบบลูกค้าด้วยวิธีการ
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต บรรจุ จำ�หน่าย
เจาะ กัดเซาะ การคว้าน การตั้งระบบการเลื่อย การบด
น้ำ�หอมและเครื่องสำ�อาง อาหารเสริม
บจ.อิสระเสรี
หจ.บี เอส เอส เท็ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104/4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
72/473 หมู่ที่ 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และจำ�หน่ายสินค้าต่างๆ
ผลิต ซ่อม สร้าง ออกแบบ และปรับปรุงระบบ
รวมไปถึงผลิตกล่อง ออฟเซ็ตต่าง ๆ
เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกชนิด
บจ.นะดี ซัพพลาย
บจ.สินทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ คลีนนิ่ง เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
243/28 ตรอกประดู่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
299/110 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน
10800
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ ในครัวเรือน
ประกอบกิจการให้บริการจ้างทำ�ความสะอาดสถานที่ต่างๆ
บจ.ไทนี่ เทรดดิ้ง
บจ.ไฟว์ เบแนฟิตส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1771/14 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
999/236 ซอยคู้บอน 40 แขวงบางชัน เขตคลองสาม เขตจตุจักร กทม. 10900
วา กทม. 10510
ประกอบธุรกิจซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค
ขายส่งผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป
บจ.เต็มทรัพย์
บจ.ทีเอช แมพปิ้ง เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/32 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
229/246 ซอยร่มเกล้า 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10900
กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องจักรกล และเครื่องมือวัด
ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร บจ.โฮมดอทเทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โปรอาร์ต อินดัสทรี
1895/98-99 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตจตุจักร กทม. 10900
126 ซอยร่มเกล้า 19/2 แขวงคลองสามประเวศ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ตัวแทนรับผลิต จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ทำ�จากไฟเบอร์กลาส บจ.แมทเท่อร์ส
ปูนซีเมนต์ เรซิ่น วัสดุอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/12 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
บจ.เรดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมและ
333 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น
ตกแต่งภายในอาคารและพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
รับขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารทัง้ ทางบก ทางน้�ำ ทางอากาศ
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หจ.วาย.พี การช่าง
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
115 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ทีพ่ กั อาศัย
บจ.ธารผัก ไฮโดรโปนิกส์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
16/4 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถนนพระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ การปลูกผักกินใบ และพืชผักกินต้น รวม
ถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักกินใบและกินต้น
หจ.บี แอนด์ เอ็น ค้าไม้
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2/218 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ขายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับไม้

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.คิด-ไอดี บิวเดอร์
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
589/37 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ออฟฟิศทาวเวอร์ 1 ชั้น
ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับบริการออกแบบ
ตกแต่ง ภายใน ภายนอกทุกชนิด

บจ.จีมส์ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 15 ห้องเลขที่ 15-01
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า ส่งออก ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ�
เครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อจำ�หน่ายในประเทศ

บจ.เฮมิสเฟียร์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 6200000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริการ
จัดการ

บจ.แบงคอก โบ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
288/114 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ค้าเครื่องสำ�อาง และ เครื่องอุปโภค

บจ.รื่นรมย์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
544,546 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหาร

บจ.ซอฟท์ สตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
30 ซอยรามคำ�แหง 26/1 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.ห้างทองลายกนกกรอบพระ
ประกอบกิจการรับพัฒนาระบบ การวางโครงข่ายภายใน ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
องค์กร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ กราฟฟิก
60 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการซื้อขายทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ
บจ.ออพเซิร์ฟ
เครื่องประดับ กรอบพระ ของตบแต่งที่ทำ�จากทองคำ�
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
4/1125 หมู่บ้าน สหกรณ์ 55/1 ถนนเสรีไทย แขวง
คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.มีนา ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนีย
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ระบบเซิฟเวอร์ ระบบเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
176 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
หจ.เจ.เอ็น17
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
92 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บจ.วัชรินทร์ ทองคำ�
10510
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ และรับจ้างทำ�ของ
1212 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชร และอัญมณี
หจ.เจ.เอส 2560
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
92 ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 บจ.ศรีนุช สเตชั่น
ประกอบกิจการให้บริการ และรับจ้างทำ�ของ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2303 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
หจ.สุนทร แอนด์ นงนุช
ให้เช่าที่พักอาศัย อพาร์ทเม้น สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
370 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
หจ.ห้างทองเฮงรุ่งเรือง 2
รับเป็นทีป่ รึกษาและให้ค�ำ แนะนำ�ปัญหาด้านพาณิชยกรรม ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยองครักษ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
10300
บจ.อัลตร้า ไบโอซูติคอลส์
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
26 ซอยรามคำ�แหง 46 (กองทุนที่ดินไทย)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
หจ.ห้างทองเฮงรุ่งเรือง
ค้าส่ง อาหารเสริม วิตามิน อาหารบำ�รุงสุขภาพและความงาม ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
305/2-3 ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.โฮลอน โกลบอล เซอร์วิส
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
161 อาคารนันทวัน ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1011 ถนนราช
ดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
บจ.ห้างทองลิ้มซุ่ยง้วน (กระต่ายคู่ 2)
จัดหา จัดซื้อ จำ�หน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ซอฟต์แวร์ ทั้งหลาย
280/63-64 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
บจ.ทรี พลัส เอ็นเคอริจ
อัญมณีอื่น
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
310/37-39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
บจ.ห้างทองพรสุวรรณ (เยาวราช)
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
หจ.ธนภูมิ แมเนจเมนท์
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง เพชรพลอย และ
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
อัญมณีอื่นๆ
118/3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
รับเป็นที่ปรึกษา รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน บจ.นาคายามะ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
ขาย การจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการด้านการ
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ขายและการขยายตลาด อันมิใช่การเรียนการสอนโดย 7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ
วิธีปกติ
เขตประเวศ กทม. 10250
ให้คำ�ปรึกษาและเป็นตัวแทนเสนอขายอสังหาริมทรัพย์
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บจ.สโตร์ มาสเตอร์
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
95/3 หมู่บ้าน9 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
10530
ให้คำ�ปรึกษา การออกแบบ การจัดเก็บเครื่องมือ
เครื่องจักร ลิฟท์ ในการขนส่ง ลำ�เลียงสินค้า
บจ.ลลิดา แอนด์ โค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
107 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
รับออกแบบงานตกแต่งบ้าน อาคาร ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาคาร ของที่ระลึก
บจ.ไลค์ มายา(ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2744 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
บจ.ฮาร์ ฮาร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
404-406 ห้องเลขที่ 406/7 ถนนจักรเพชร แขวงวัง
บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายรองเท้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็ก
อ่อนที่ทำ�จากหนังสัตว์
บจ.เยาวราชลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
575 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ซื้อ ขาย จำ�นำ� แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง
ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี และเครื่องประดับ
บจ.บีเอสเอช โกลด์สมิท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3738 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบการค้า ทองคำ�
บจ.อาซูล อินเตอร์เนชันแนล เรียลเตอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
324/189 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ทเม้นท์
บจ.สไตล์ แอนด์ สมายล์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ�ปัญหาผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม สถานเสริมความงาม
บจ.ทีเจ พร๊อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
173/8-9 ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์
หจ.ไซเลซ(ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
556 ซอยเขมาเนรมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.วาย.ที.เอ็น กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
332/4-5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท
บจ.เดนต้าคลิ๊ก
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
1036/15-16 ถนนสุขุมวิท 42/1 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าจัดหา รับจ้าง ผลิต จำ�หน่าย วัสดุและ
อุปกรณ์สำ�หรับการทำ�ฟันทุกชนิด
บจ.สวนหลวง โฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/5 ซอยพระแก้ว ถนนไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.ซัมมิท โฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/5 ซอยพระแก้ว ถนนไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยของตนเอง ที่ไม่ใช่เป็นที่พัก
อาศัย การเช่าและการดำ�เนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
บจ.ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/5 ซอยพระแก้ว ถนนไมตรีจิต แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
บจ.วาวโนโพลี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ พี ห้องเลขที่ พี 01
ซอยสุขมุ วิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่าย ให้เช่า รายการงานวิทยุ
โทรทัศน์ รายการเกมส์ โชว์ ละคร ภาพยนตร์ สารคดี
เพื่อการเผยแพร่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
บจ.อกิล่า โมบายล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
บจ.เทใจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214 ซอยจันทน์ 43(ฝั่งขวา) ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการโฆษณาทางเว็บไซต์
บจ.คาริตั้น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
516 ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.พีที วัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 4(ฝั่งซ้าย) แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยพร้อมที่ดิน
บจ.กลอรี่ กรุ๊ป โปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/37 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ขายปลีกและขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ทักษ์ดนัย ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/30 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการขนส่งและสินค้าทางบกและทางเรือ
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.แอ็ทพรูฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
468/91 หมู่บ้านบุราสิริ ท่าข้าม-พระราม 2 ถนนอนามัย
งามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เวชสำ�อาง และอาหารเสริม
บจ.กิมฮงฮวดการไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
83 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอีเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
บจ.ไบรท์ โรโบติก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/432 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ออกแบบ จัดสร้างซอฟต์แวร์
บจ.เอบี แฟบริค เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
819/79 หมู่บ้าน รอยัล ซิตี้ บางบอน ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผ้าทอและผ้ายืดสำ�เร็จรูป
บจ.ออนท็อป เอ็นเตอร์ ไพรส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบตกแต่งสำ�นักงานพร้อม
อุปกรณ์และรับเหมาก่อสร้างจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.เอสทีแอล โลหะ รีไซเคิล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายโลหะรีไซเคิลทุกชนิด
บจ.พี วี เจ เอ็ดดูเทนเมนท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
455/64 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
หจ.รุ่งแสงปิโตรเลียม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/36 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 14
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการขายน้ำ�มันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำ�มัน
บจ.วีเกียรติ ฟิชชิ่ง สปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
194/15 หมู่ที่ 11 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ขายส่งอุปกรณ์ตกปลา ขายปลีกอุปกรณ์ตกปลา
บจ.อชิตะ อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/192 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
บจ.ทีเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/79 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการซ่อมแซม จำ�หน่ายอะไหล่ เครื่องจักร
บจ.ดิฟ ซายน์ เทค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/15 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 (ม.เลิศอุบล)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
จำ�หน่ายชิ้นส่วนต่างๆ ทุกชนิดของเครื่องจักร อุปกรณ์
ไฟฟ้า เครืองมือ เครื่องใช้ ในงานอุตสาหกรรม

เพจเจส

หจ.ออร์คิด ครีเอท อินเนอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/26 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับทำ�แผ่นป้ายโฆษณา บิลบอร์ด
นีออนไลน์ แอลอีดี สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์
บจ.ซีซีทีวี แอนด์ โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/1 ซอยสายไหม 85 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
นำ�เข้าออกแบบ จำ�หน่าย ติดตั้ง กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย
บจ.ซอนต้า แดรี่ ดีเวล็อปเมนท์ เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยคู้บอน 16 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
ผลิตและจำ�หน่ายนมพาสเจอร์ไรส์
บจ.แอม เรคคอร์ด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
นับจ้างทำ�ของ แต่งเนื้อร้อง ทำ�นองเพลง ทำ�ดนตรี
งานแสดงดนตรี คอนเสริ์ต
บจ.แอทโฮม 48
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/96 ซอยนวลจันทร์ 31 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
บจ.อินโฟ ออล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 34 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการติด
ตั้งซอฟต์แวร์ และระบบคอมพิวเตอร์
บจ.สมพงษ์ คอนสตรัคชั่น 2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
482 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำ�งานโยธา
ทุกประเภท
บจ.โปรโมชั่น (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 37 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าส่งสินค้าประเภท เครื่องอุปโภค
บริโภค ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
บจ.บ้านและที่ดินอุดมทรัพย์ (1990)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
499/52 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง การจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บจ.ไตร อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/80 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกเครื่องมือกลและครื่องใช้
ในครัวเรือน
บจ.พิราบแดง 1991
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/298 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด
ทุกประเภท
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เอ็นที 35 ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/29 ซอยรามคำ�แหง 68 (สุภาพงษ์2) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการขนส่งและสินค้าภายในประเทศ

บจ.เบบี้ จีจี้ (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456/14 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ผลิต จำ�หน่าย สินค้าของใช้สำ�หรับแม่และเด็ก

บจ.เอคโค่ เพรสทิจ แอดเวอไทซิง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/232 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
จัดโฆษณาสินค้าติดตั้งสิ่งพิมพ์

บจ.พีพี เพอร์เฟค พลัส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
422/31 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการด้านความสะอาด รับซ่อม ทำ�ความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ

บจ.ซัคเซส บิซิเนส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 รีจัส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 35 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานพาณิชยกรรม

บจ.วีพี แพลนเนอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/96 หมู่บ้าน เมอร์ราญาเพลส ซอยคู้บอน 34 แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการเกี่ยวกับตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วโดยสาร
เครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บจ.159 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/235 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก ให้บริการ เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
บจ.ผู้คุมกฎ การบัญชี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1991/150 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบธุรกิจบริการทำ�บัญชี ภาษีอากร รับเป็นที่ปรึกษา
และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านบัญชี ภาษีอากร
บจ.ดี.เอ.จี.โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยพัฒนาการ 52 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายอุปกรณ์สำ�หรับ
ดำ�น้ำ� อุปกรณ์กีฬาทางน้ำ� กล้อง และอุปกรณ์เสริม
บจ.ปิยพฤกษ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ผลิตยาและจำ�หน่ายสมุนไพร
บจ.เคเอ็น สกินแคร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
741 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย เครื่องสำ�อางหรับผิว สบู่
บจ.ชอร์ทคัท ทู ซัคเซส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
601 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานแสดง ประชาสัมพันธ์
บจ.มาศกร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37 อาคารบิซ ทาวน์ ยูนิต 602 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิต และจัดจำ�หน่าย แร่ ดิน กรวด
ทราย อิฐ ลูกรัง รวมถึงรับจ้างขุดสระน้ำ� ถมดิน ทำ�ถนน
บจ.วิซ เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
811/4 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย หนังสือ สิ่ง
พิมพ์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท

บจ.ออล เจน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
240/39 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.คิโนว่า บิวตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
326/6 ซอยอินทามระ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.เอเอเอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ห้องเลขที่ 308 ชั้นที่
3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการค้าและให้เช่าคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ซอฟแวร์แลพฮาร์ดแวร์ทุกชนิด
บจ.เอ็ม.เอช.ดับเบิ้ลยู.(ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
590/55 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.ชาญพานิชนำ�ทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 อาคารซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) อาคารซี ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ ซี 201-1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.พีแอนด์พี ซัน สกาย เจมส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/27 ชั้นที่ 2 ตรอกโทรคาเดโร ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการด้านการค้าเพชร พลอย อัญมณีต่างๆ
เครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยอัญมณี
บจ.เซพเทมเบอร์ 21 เอ็นเตอร์ ไพร์ส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 อาคารกมลสุโกศล ห้องเลขที่ ยูนิต 8อี ชั้นที่ 8
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวจากธรรมชาติ
บจ.เอาที่สบายใจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/10-11 ซอยสีลม 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
รับจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโดยสารทุกชนิด

บจ.ค่า แบงค์คอก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย สินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป

บจ.ภาคิน19
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยประดิษฐ์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

บจ.เดอะ อัพทาวน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2922/60 อาคารชาญอิสระทาว์เวอร์ 2 ชั้น 1 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจ.ญคณางทรัพย์ 1995
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/160 ซอยหทัยราษฎร์ 35 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าแผ่นอลูมิเนียมทุกชนิด อลูมิเนียมเส้น
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บจ.วี เอ็นเตอร์ ไพรส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
228/206 ซอยรามคำ�แหง 194 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี
บจ.เอ เค แสตนเลส เหล็ก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู เหล็กดัดประตูหน้าต่าง มุ้งลวดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำ�จากโลหะ
บจ.โซล่าร์ แอดวานซ์ กรีนเนอร์ยี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ รับออกแบบติดตั้ง
และประยุกต์ ใช้งานพลังงานทดแทนระบบโซล่าร์เซลล์
บจ.ทรัพย์เฮงเจริญ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/61 หมู่บ้าน วีซีโอ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ออกแบบแก้ไข ระบบเครือข่าย ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
บจ.เอสพีเอส โลจิสเทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/105 ถนนพัฒนาชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน บริษัทเดินเรือและ
บริษัทอากาศยานต่างๆ ในการจัดระวาง
บจ.เน็ตเวิร์ค ซีสเต็ม อินเตอร์กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/7 หมู่ที่ 9 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
ระบบสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Access
บจ.สูทสะออน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.แอมเน็ตจี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
543/136 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
บจ.วิสต้า พร็อพเพอร์ตี้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
346/261 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
เป็นนายหน้าและที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ด้านการซื้อ ขาย
บจ.เซียโล่ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
997 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.ศรีสิริพร
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
18 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 9-1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
จำ�หน่ายส่ง-ปลีก ผลิต นำ�เข้า ส่งออก แหวนทุกชนิด
หจ.สามพลัง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
122/86 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้าง
บจ.เจคิว คิทเช่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
632/3 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ขายส่งปู และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ� ทั้งสด แช่เย็น แช่แข็ง
หจ.เคไอเอ็น กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
39/1 ซอยรามอินทรา 117 แยก 10 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการค้า เครื่องใช้ อุปกรณ์ และอะไหล่ไฟฟ้า
หจ.ฐาปนา 60
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
88/106 ซอยอ่อนนุช 21/1 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
รับก่อสร้าง อาคาร
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บจ.ยูด้า พร๊อพเพอร์ตี้ เดเวลลอปเมนท์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
444 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษางานด้านการออกแบบ
ก่อสร้าง งานโยธา งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

บจ.หวาหุย อีเล็คตริค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
นำ�เข้าหุ่นยนต์ควบคุมความเคลื่อนไหว โซลูชั่น อัตโนมัติ
อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เทคโนโลยี

บจ.เอ็มพีเรี่ยน โซลูชั่นส์ เอแพ็ค
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11 อี ตึกบี
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการออกแบบ พัฒนา เขียน
โปรแกรม และวางระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

บจ.อินฟินิท พลัส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
255 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับผลิคภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ภายในบ้าน

บจ.เดอะ ซิกเนเจอร์ แอดเวลธ์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
388 อาคารอามีโก้ ชั้น 19 โซนเอ ถนนสี่พระยา แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างฝึกอบรม การสัมนา
ตัวแทน และการบริหารจัดการงานสำ�นังานตัวแทน
บจ.สุขสวัสดิ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
223/154 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์

บจ.แอนตัน พาอาร์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลข
บจ.รักษาความปลอดภัย เอ.อาร์.ที.การ์ด
ที่ 3101 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
258 อุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 10500
นำ�เข้าเพื่อค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์สำ�หรับห้องปฎิบัติ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับห้างร้าน
การ วิจัยผลิตภัณฑ์การประเมินผลและเครื่องมือวัด
หจ.มาย อัมเบรลล่า
บจ.อีคลาวด์เทค
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
185/75 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส ชั้นที่ 12 ยูนิตเลข
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัดจำ�หน่ายสินค้า ที่ 1210 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
อุปโภคบริโภค
ประกอบกิจการบริการ แอปพลิเคชั่น ศูนย์รวมของสินค้า
(ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์))
บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็มเอ็น การ์ด แอนด์
คลีน เซอร์วิส
บจ.เนชั่น เบอร์รี่
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
20/108 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม
16/67 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยและบริการ กทม. 10900
ประกอบกิจการค้า เป็นนายหน้า ตัวแทน ผู้รับเหมา
รักษาความสะอาด ต่อองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
การจัดเก็บผลไม้ พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ป่า และผลิตผล
ทุกประเภท
ทางการเกษตรอื่นๆ
บจ.โซฟิลา เจมส์
บจ.ดีไอเอสเอช (ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
86/201 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99 ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
กทม. 10250
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายรับสั่งทำ�ออกแบบ ซ่อมแซม
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับเพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด

บจ.เจ็ตวอเตอร์เวิร์ค
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4 ซอย6 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับทำ�การก่อสร้างระบบประปาและการ
วางท่อประปาทุกชนิด
บจ.ศรีโชค อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/231 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ ใน
ครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บจ.ไทย สุข เฮลท์ตี้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
799/46 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถุง
ประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
บจ.เต๋อ อี อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
19 ซอยลาดพร้าว 62 (เพ็งสุข) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ผลไม้
อบแห้ง ทุกชนิด
บจ.เจพีพี (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
29/1 ปิยะเพลส หลังสวน ชั้นที่ 15 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา
บจ.ฟอล์ค โกลบอล แอสซิสแทนซ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 8 โซนเอ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้ความเห็นและคำ�
แนะนำ�ทีเป็นอิสระเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงพยาบาล

บจ.สวอน่า เจมส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.บี-อินสไพร์
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 503 ซอย
หจ.แอทชีวิตชีวา
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
มเหสักข์ 3 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
ทุนจดทะเบียน 30000 บาท
33/19 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10500
69/258-259 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์
กทม. 10110
ขายปลีก ขายส่ง เครื่องประดับ เพชร พลอย
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการธุรกิจเป็นที่ปรึกษา จัดการแหล่งเรียนรู้ ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ลิปสติก เครื่อง และอัญมณีอื่นๆ
สำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว ฯ
และแหล่งการศึกษา
บจ.ดับบลิวเอสที คอนซัลติ้ง
บจ.วิส อิธเธอรี่ 1987
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
30 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 1124-1124/1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10500
กทม. 10120
บริการให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ด้านการบริหารจัดการ
10250
ประกอบกิจการค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
ขาย จำ�หน่าย จัดหาลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางเดินเลื่อน
รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ
บจ.ธนาดุล (ประเทศไทย)
บจ.แพนด้า ดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บมจ.มันนี่เทเบิล
2/79 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1412
ทุนจดทะเบียน 5839500 บาท
10150
ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
142 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จัดจำ�หน่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิงน้ำ�มันหล่อลื่นและน้ำ�มันที่ใช้ 10900
กทม. 10310
ประกอบกิจการ รับออกแบบ วาดรูป งานเพ้นท์ บนผนัง
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ในอุตสาหกรรมและใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
อาคาร คอนโด ร้านค้า ร้านอาหาร ทุกประเเภท
ซอฟแวร์ และบริการสารสนเทศ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เดอะ เอแบค ริเวอร์ ไซด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
946/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการทำ�อพาร์ตเม้นท์ ให้เช่า

บจ.ฮันนี่มี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23/6 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า จำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง อาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม

บจ.ไวน์ เลิฟ ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
36 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 19 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
จำ�หน่ายน้ำ�ดื่ม และเครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.เวิร์กวูด บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
324/11 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
กิจกรรมการถ่ายภาพ

บมจ.เอเชีย ไบโอแมส จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ซื้อ-ขาย ส่งออก เชื้อเพลิงชีวมวล

บจ.เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ แอนด์ แพลนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
154/1 ซอย55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป

บจ.บ้านสุขศรีการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
738-738/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

บจ.ช็อปแบ๊ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30
ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจพาณิชญ์ อิเล็กทรอนิกส์

บจ.เอสทีอาเร่ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/85 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ
ร.๙ ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ ออกแบบ ภายนอก ภายใน รับทำ�
พิมพ์เขียว วาดแบบอาคาร บริษัท

มีนาคม 2560
บจ.ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบการซื้อ-ขาย นำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง
ศึกษาวิจัย และหรือ จัดแสดง ซึ่งเครื่องจักร เครื่อง
มือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม ที่ใช่ในเกษตรและ
ก่อสร้าง ยานพาหนะ

บจ.แอตแลนติส รีสอร์ท สูท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
8/21 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ แลก
เปลี่ยน จำ�นอง ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร
บจ.เลอ 1852 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8000000 บาท
1852 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
บจ.บิวตี้ ฮอไรซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
78/8 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บจ.พี.ดับบลิว.ที.เอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
58 ซอยเฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครองครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น
บจ.ไคลเมท เชนจ์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
87/114-115 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
บจ.เอ็ม.อาร์.28คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
700 ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราการ ถนน สะพาน เขื่อน
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานโยธาทุกประเภท
บจ.มั่งคั่ง อนันต์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
21 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ขายปลีกสินค้าในร้านค้า
หจ.ห้างทองชัยรุ่งเรือง
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
599/1 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ
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บจ.นาโนเทค เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 ตึก เอ
ชั้น 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย
วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ทุกประเภท
บจ.เน็ทเวอร์ค ลิงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
บจ.กรีนสโตน เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
30-32-34-36 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 601 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
วัตถุทำ�เทียม
บจ.เอเซียน สตรีม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3/212 ซอยรามคำ�แหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ให้บริการรับจองห้องพักโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ตั๋ว
โดยสาร และตั๋วเข้าชมสินค้าและบริการอื่นๆ ทุกประเภท
บจ.พีเอสอี ฟอร์ สปีด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
294/65 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการออกแบบกระบวนการอุตสาหกรรม
บจ.เชย์เจย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องดื่ม และอาหารสำ�เร็จรูป
บจ.ฟ้า-ลม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/9 ซอยพร้อมศรี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค
บจ.ขอกอน แอนด์ ราฟี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ บิวดิ้ง ชั้น 22 ห้อง 2204 ซี
ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักร วัสดุ และอะไหล่เครื่องจักร

บจ.เอสวีจี เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็คทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2 อาคาร7 นัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ ชั้นที่ 1 ห้องเลข
ที่ 07-003 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แยก 3 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
บจ.สุพินโชค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
22 ตรอกวัดราชวรินทร์ 17 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
21 แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการซื้อและจำ�หน่ายสินค้า เช่น เศษโลหะ
ต่างๆ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง เศษทอง
เหลือง เศษพลาสติก
บจ.โกลด์เวนเจอร์ลีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
201 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บจ.ห้างทองเจ้าสัวน้อยเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
174 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ร้านขายปลีก เครื่องประดับ เช่น ทอง ทองคำ�แท่ง และ
ทองรูปพรรณ หินมีค่า นาก เงิน
บจ.ทีซีเคดี ซีพีเอ ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี
บจ.เอ.เค.อี แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
249/6 ตรอกประดู่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบธุรกิจรับจ้างออกแบบ ควบคุมงานและรับเหมา
งานโยธา สถาปัตยกรรมระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
บจ.ไลฟ์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53/184 ซอยสุภาร่วม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
จำ�หน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร
บจ.นิวเมมโมรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
361 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก
บจ.ซุยเรน อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/83 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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บจ.ไทย คิวเอสอาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร

บจ.ฟู้ดเอ็นจอย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ผลิตและจำ�หน่าย อาหารทุกประเภท

บจ.เอ.เค.ออลล์ คิทเช่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2521/14 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่ง เครื่องใช้ ในครัวเรือน

บจ.ที แอนด์ ที ดับเบิลยู 22 ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1241/22 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ
ดัดแปลงระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

บจ.เอ็มพี ออนไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1651 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย สินค้า ทางอินเทอร์เน็ตหรือที่
เรียกว่า E-Commerce
บจ.เฮ็ดบอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
374/19 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าและผลิตซอฟท์แวร์ หุ่นยนต์
บจ.โปรลิฟิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
667 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการด้าน ไอทีทุกประเภท
บจ.ฟีโล สตูดิโอ ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/96 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการให้เช่า อุปกรณ์การถ่ายภาพทำ�ราบการ ห้องสตุดิ
โอสำ�หรับอัดเสียงเพลงและตัดต่อวีดีโอ
บจ.ดาว สปอร์ต ( 2017 ) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1-17 ซอยสวนหลวง 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการค้า เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา
บจ.บัฟ บาร์แอนด์บิสโทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ร้านอาหาร จำ�หน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เออร์เบิน เซเว่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
10400
ให้เช่าอพาร์เม้นท์
บจ.ทีพี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/7 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและ
ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำ�เนินการศุลกากร)
บจ.เมอร์ชานท์ เทรด การันตี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1385/35 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
บจ.ล้านแบบ อินทีเรีย ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/90 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่งภายในและ
ภายนอก อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถาน
ที่ทำ�การ โรงแรม
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บจ.พรีเมี่ยมชอกโกแลต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 อาคารเดอะเพลส ห้องเลขที่ 1105 ชั้นที่ 1 ซอย
จันทน์ 18/2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย ชอกโกแลต เครื่อง
ดื่ม ขนม ของหวาน ของเล่น ของแต่งบ้าน
บจ.ไทย โทเทิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
467/6 อาคารมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5
ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
รับติดตามทางถามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ฟ้องร้องดำ�เนิน
คดี สืบทรัพย์-อายัดทรัพย์ บังคับคดี ขายทอดตลาด

บจ.พี.ยู เทค วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/771 ซอยเลียบวารี 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
กทม. 10530
บจ.บุณฑริก สมายล์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
286/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบธุรกิจจัดอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
บจ.กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147-147/1 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขต
บจ.บี คอสโม จำ�กัด
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซื้อมาขาย อาหารเสริม ยาแผนโบราณ บรรจุเสร็จ
146-148 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 52 ถนนพระรามที่ 2
สมุนไพร บรรจุซอง แคปซูล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ จำ�หน่ายยาและเวชสำ�อาง
บจ.ยูวะเวส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142 อาคารทู แปซิค เพลส ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนน
บจ.เควายเอ็น ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิซ จำ�กัด
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจ ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ เช่น 69 ซอยบางบอน 5 ซอย 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง
เขตบางบอน กทม. 10150
บริการสินค้าเข้าประเทศและส่งสินค้าออกต่าง การ
บริการนำ�เข้าสินค้าออกสินค้า เข้า ออกจากท่าเรือ
บจ.คิง แฟรนไชส์ซิ่ง จำ�กัด
การนำ�สินค้าออกจากท่าอากาศยาน ตามพิธีศุลกากร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
177 ซอยสุขุมวิท 20 (สายน้ำ�ทิพย์ 2) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
บจ.ทริพเพิลเอ็น อินทีเรีย แอนด์ เด็คคอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการรับ-ส่งอาหารเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
401 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
บจ.ว๊อกซ์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
การก่อสร้าง การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/55 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) แขวงคลองตันเหนือ เขต ตกแต่งภายใน
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการซอฟแวร์ ให้บริการพัฒนาระบบซอฟแวร์ บจ.สวีท แพลนเนต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
638/44 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแค
บจ.โฉมงาม เมดิคอล จำ�กัด
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ จำ�หน่าย ขนมเค้ก ขนมปัง คุกกี้ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านความงามใบหน้าและ
บจ.ออร์แกนิค กรุ๊ป จำ�กัด
เรือนร่าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/99 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
บจ.โสม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำ�ความ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ สะอาด และบำ�รุงร่างกายทุกส่วน รวมถึงเครื่องสำ�อาง
ทุกชนิด
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ผลิตและจำ�หน่าย เครื่อง
สำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว
บจ.เวิลด์ ไวด์ ซอฟต์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
989/129 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
บจ.เอท มีเดีย พลัส จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/10 ซอยสุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ประกอบกิจการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟท์แวร์และโปรแกรมอื่น ๆ
กทม. 10110
ประกอบกิจการโฆษณา รับจ้างทำ�ป้าย ป้ายไวนิล ป้าน
อิงเจ็ท
บจ.ธนบุรี เครฟิช อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยเพชรเกษม 46 แยก 2 แขวงบางด้วน เขต
บจ.มูลเลอร์ 999 จำ�กัด
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการฟาร์มกุ้ง สวยงาม เพาะพันธุ์กุ้ง สวยงาม
59/27 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท
บจ.แคปปิทอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/23 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
บจ.โอเวอร์ซี อินเตอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/721 ซอยคลองเก้า 7 แขวงสามวาตะวันออก เขต ประกอบกิจการค้านำ�เข้า ส่งออก สุรา เบียร์ เครื่องเทศ
สินค้าอุปโภคบริโภค
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หจ.ปืนศศิ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/15 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการขายปลีกอาวุธปืน อุปกรณ์หรือส่วน
ประกอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด

บจ.บวร สยามรุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
550 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้านำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่งภายใน
ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

บจ.เรซ แพสชั่น 42 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยศรีนครินทร์ 42 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ใหม่ของ
ยานยนต์

บจ.สามเสน8 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
156 ซอยสามเสน 8 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.มูนามันนี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยเสรีไทย 38 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ไทย พียู คูล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/57 หมู่บ้าน โกเด้นวิลเลจอ่อนนุช-พัฒนาการ ซอย
อ่อนนุช 65 แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกและติดตั้ง วัสดุก่อสร้าง
ประเภทฉนวนต่างๆ

บจ.วิจัยฝุ่น โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยสรงประภา 26 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการทำ�สื่อโฆษณา หนังโฆษณา วีดีโอ
ออนไลน์ ภาพนิ่ง ประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ รูปแบบ
ออนไลน์มีเดีย

บจ.เทสซี่ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592/277 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บจ.สเตย์อินไทย จำ�กัด
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารบำ�รุงสุขภาพ
34 ซอยปุณณวิถี 21 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการจัดหา
บจ.เทคนิคคราฟท์ จำ�กัด
ที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บีทูบี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
98/40 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10230
บจ.ครีเอฟูดส์ จำ�กัด
28/140 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กิจกรรมการจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10210
คอมพิวเตอร์
1858/31-32 ชั้น 8 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนน
ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดครบวงจรสื่อ
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ โฆษณา ในทางอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออก เมล็ดกาแฟต่างๆ
บจ.เฮลท์ สมิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อาร์ต แอนด์ โรล สตูดิโอ จำ�กัด
9/11 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บจ.เพลซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยสรงประภา 26 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขต ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีกและส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์
22 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305 ซอยลาซาล 75 แขวงบางนา
ดอนเมือง กทม. 10210
เสริมอาหาร
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการงานบริการพิมพ์และออกแบบอิงค์เจ็ท
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานอีเว้นท์
ป้ายโฆษณา ไวนิล สติ๊กเกอร์
บจ.ไกด์เดอรัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.63 จี มอชั่น
บจ.เอ็มบีซี คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด
18/258 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
310/63 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขต
9/168 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบกิจการจดทะเบียนชื่อโดเมน รับออกแบบ
จตุจักร กทม. 10900
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
พัฒนา และดูแลเว็บไซต์
จำ�หน่ายเวชสำ�อางค์เพื่อความงาม น้ำ�หอม อาหารเสริม
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
บจ.เจเนอรัล อาโรมาติกส์ จำ�กัด
บจ.เอสเวอร์ค เซิร์ฟคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มทีเอ การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอย3 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
222/117 หมู่บ้านลลิล วัชรพล-รามอินทรา หมู่ที่ 1
กทม. 10240
20/584 ซอยเลียบคลองสอง 27 แขวงสามวาตะวันตก
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ผลิต และจำ�หน่าย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
รับทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการยื่นจดทะเบียน
พัฒนา แก้ไขเวปไซต์ โฮมเพจอิเล็คทรอนิก
นิติบุคคล ทะเบียนพาณิชย์
บจ.พราวด์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไลท์ แพนทรี่ จำ�กัด
333/188 อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์ ดี 1 ชั้นที่ 8 ห้องเลข บจ.เอ็น.เอส.ที. ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ที่ 817 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
87 โครงการเดอะแจส รามอินทรา ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
10/377 ซอยคลองลำ�เจียก 12 ถนนคลองลำ�เจียก
เค205 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ประกอบกิจการให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชี ด้านการ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
กทม. 10220
ทำ�บัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร และบัญชีด้านอื่นๆ
ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบบัญชี
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายสินค้า เครื่องดื่ม
อาหาร อาหารสำ�เร็จรูป อาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง บจ.ทีเค โกร จำ�กัด
บจ.เอคลาส เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
บจ.วี อาร์ พราวด์ 789 จำ�กัด
43 ซอยรามคำ�แหง 64 (ธารทิพ 2) แขวงหัวหมาก เขต 662/35 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางกะปิ กทม. 10240
กทม. 10110
78/153 หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ วัชรพล โซนอี1 ซอยวัชรพล ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร
ประกอบกิจการ ให้บริการ จัดหาโมเดลลิ่ง พริตตี้ บุคคล
2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
เพื่อสื่อบันเทิง โฆษณา วิทยุและอื่นๆ
ประกอบกิจการให้บริการโรดโชว์ งานอีเว้นท์ ออแกไนซ์ บจ.เอกอนันต์ กรุ๊ป จำ�กัด
เซอร์ ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.เอฟบี ซีเลค อินโนเวชั่น
199/207 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.เอสดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์ จำ�กัด
10240
353/320 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายวัสดุก่อสร้าง
กทม. 10210
555/219 ซอยสายไหม 54/1 ถนนสายไหม แขวง
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
หจ.ราเจส
การขายปลีก-ส่ง บริการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.นูทริชั่น เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประปา เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง
54 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22แยก5 แขวงหนอง ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
158 ซอยสุขุมวิท 54 แยกซอยเล็กเที่ยง ถนนสุขุมวิท
บจ.เกรซ ดีเซิร์ท พาร์ทเนอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
20 ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขต
บจ.เดอะ เบสท์ ชานเลอส์ จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.จี.เจ.แอล อินเตอร์เทรด
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร อาหารว่าง 33/608 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
ขนมหวาน และขนมทุกชนิด ไอศกรีม ขนมเค้ก น้ำ�ผล กทม. 10250
21 ซอยพุทธบูชา 37/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
ไม้ กาแฟ
ประกอบกิจการจัดซื้อและบริการจัดส่ง อาหารสด เนื้อ 10140
สัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารกระป่อง เครื่องดื่ม และน้ำ�ดื่ม
การเป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ-ขายสินค้าอุปโภค บริโภค
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การบริหารงาน
บจ.พรรณราย ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้นที่ 13 ถนนราชดำ�ริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน
และอาคารชุด ดูแลบำ�รุงรักษา

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เดอะ 2 อินส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
196 ซอยสามเสน 2 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
การบริการที่พักระยะสั้น เกสต์เฮ้าส์ ซึ่งดัดแปลงหรือ
สร้างขึ้นและแบ่งห้องเป็นที่พักแรม
บจ.มั่นคงออนไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
496, 498, 500, 502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้นที่
2 ห้อง Dept 2.1/Unit 2.1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
จำ�หน่ายสินค้าออนไลน์ หูฟัง เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ รวมทั้งอุปกรณ์และ
อะไหล่

บจ.แม่ทองพูล ค้าส่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 35000000 บาท
677-681 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A049 ถนนจักรเพชร แขวง
วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
บจ.เอ็ม.พี.พี.ออโต้ พาร์ท จำ�กัด
ขายส่งเครื่องประดับเช่น อัญมณี ทองรูปพรรณ ทอง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
แท่ง และของใช้อื่นๆ
4/13 ซอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ขายเครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์
บจ.ไนน์ตี้ ไนน์ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 15000000 บาท
307 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บจ.แอดโอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารชุดขาย
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
บจ.ทาเซีย ฟู้ดส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า พัฒนาและให้บริการซอฟแวร์และ
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
888 อาคารที ที บิลดิ้ง ห้อง 201 ชั้นที่ 2 ซอยสุขุมวิท เทคโนโลยีดิจิตอลประเภทบริการด้านดิจิตอล เช่น
Fintech, Digitech,Medtech,Agritech
81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเพื่อจำ�หน่ายทั้ง บจ.ทรัพย์กองโต จำ�กัด
ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
39/250 ซอยรามอินทรา 14 แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
บจ.ห้างทองกระต่ายคู่ (แม็คโคร) จำ�กัด
รับซื้อ ขาย ของเก่า ใช้แล้ววัสดุเหลือใช้ จากโรงงาน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
521/27แม็คโคร คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ สาขา
จรัญสนิทวงศ์ ห้องเลขที่ 9 ชั้นที่ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บจ.เดอะ เดส์ จำ�กัด
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 2100000 บาท
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอยอัญมณี 14/4 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
รวมทั้งของทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท
บจ.ห้างทองลิ้มซุ่ยง้วน (กระต่ายคู่ 1) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.พัณณ์ชิตา เจมส์ จำ�กัด
282/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางกอกน้อย กทม. 10700
588 เจ.เจ.มอลล์ ห้องเลขที่ เอส 269 เอ ชั้นที่ เอส
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
รวมทั้งของทำ�เทียม
10900
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร และอัญมณีอื่น
บจ.สคูลดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ดราคอนิค จำ�กัด
254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ซอยจุฬาฯ 64 ถนน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
16/78 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
ประกอบกิจการให้บริการด้านวิศวรรม เกี่ยวกับวิเคราะห์ กทม. 10900
ออกแบบ บำ�รุงรักษา พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมซอฟท์แวร์ ผลิตจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี สร้างภาพยนตร์ ผลิต
ดิจิทัล คอนเทนท์ สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัลทุก
ประเภท
บจ.ยูเออี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
บจ.อนูเดสยา เจมส์ จำ�กัด
พระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผล
62/4 ชั้นที่ 3 ซอยปราโมทย์ (เยซู) ถนนสุรวงศ์ แขวง
ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บุคลคลอื่น
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เพชร พลอย และอัญมณีทุก
ชนิด
บจ.ลาวา เพอร์ฟอร์แมนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.โซล กูด (ไทยแลนด์) จำ�กัด
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
255 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�ปัญหาด้านการ
คลองเตย กทม. 10110
ตลาด โฆษณา การนำ�เสนอในรูปแบบวีดีโอ และอื่นๆ ที่ ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เกี่ยวข้อง
บจ.โกลด์เด็น กอล์ฟ เทรด เอเซีย จำ�กัด
บจ.แรบบิทต้า ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
20/10 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
551/123 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
กทม. 10110
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลรีวิว แก่ลูกค้า
กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
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บจ.เอเอสเค ครีเอชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
555/37 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 036
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า เครื่องป้องกัน ผลิตภัณฑ์ จำ�กัด
แมลง
บจ.อารียา แอนด์ โค.มีเดีย โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
222/142 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่าย แฟลช
กล้อง เลนส์ วัสดุ เต็นท์ถ่ายภาพ
บจ.มูเน่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57/7 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าพืชไร่ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
บจ.ซิง เฮง เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18 ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการ สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์นี้
บจ.อาร์เอ็ม ฟินิกซ์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/33 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ รวม
ถึงการดูแล ซ่อมบำ�รุง เครื่องปรับอากาศ
บจ.ไอคอนนิค คอนเท้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/2 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการด้านการผลิตและการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ
บจ.เจนซ่า แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/68 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต ซื้อมาเพื่อจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.สองทิศ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/418 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้ง อลูมิเนียม กระจก ฝ้า
เพดาน โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารที่เกี่ยวกับอลูมิเนียมและงานกระจก ทุก
ประเภท
บจ.ธันเดอร์ชีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347/39 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนทุกประเภท
บจ.เดอะ ซีเคร็ทส์ ออฟ สยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4,4/5 ชั้น 12 อาคารเซน เวิลด์ ถนนราชดำ�ริห์ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านธุรกิจ
บจ.ก็อทอิทซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประ
วงค์ของผู้ ใช้ กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
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บจ.วันนำ� เอสบีบี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ทราย ทรายแก้ว บอลเคย์ ควอ
รดซ์ ดิน ดินขาว ดินแดงเหนียว และกรวดทราย
บจ.ทีเอส เอ็มไพร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
322/195 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
และงานก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุก
ประเภท
บจ.ไทยดอทรัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ2 ชั้น 27 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการรับบริการด้านไอทีทังซอฟแวร์และ
ฮาร์ตแวร์ ผู้พัฒนาและผู้ ให้บริการ ด้านกีฬา

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อานันดาโลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/487 หมู่ที่ 7 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร
หจ.เดอะมิสซูริ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291/373 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช1) แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ทุก
แบรนด์ ทุกยี่ห้อ ทั้งนำ�เข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศ
บจ.กราวเดอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1009/27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ค้าผ้า สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่ง
กาย เครื่่องประดับ กระเป๋า รองเท้าถุงเท้า

บจ.วีเวิร์คสมาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.หวา ตง ฟาง จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
1033 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
138/21 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนนเรศ ประกอบกิจการจัดการประชุม อบรม สัมมนา อภิปราย
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ส่งออก นำ�เข้า เสื้อผ้าและ
บจ.ไพเพอร์ โกลเด็น กอล์ฟ เทรด จำ�กัด
สินค้าที่เกี่ยวข้องเสื้อผ้าทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/10 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บจ.ไอ เวลท์ พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า
388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24A ถนนสี่พระยา
ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการสำ�นักงานบัญชี
บจ.ฮิวแมนสตรอง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทีเอสดีเวลลอปเปอร์ จำ�กัด
60/26 ซอยประชาร่วมใจ 31 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองสามวา กทม. 10120
72/45 ซอยเจริญพัฒนาซอย6 แขวงบางชัน เขตคลอง จำ�หน่าย อุปกรณ์และเครื่องออกกำ�ลังกายทุกชนิด
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.เมอจีเทค คอนเซาท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ปรีชาดิจิ ครีเอชั่น จำ�กัด
9 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แยก 7-2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
14 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 3 แขวงบางชัน เขต ประกอบกิจการให้บริการออกแบบวางระบบติดตั้ง ตรวจ
คลองสามวา กทม. 10510
สอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการบริการห้องบันทึกเสียง ห้องปฎิบัติการตัด
ต่อสื่อสาร และเสียงทุกชนิด
บจ.วันสุข คลินิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สินประเสริฐแคร์แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
455 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
82 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ประกอบกิจการ การบริการดูแลผิวพรรณ รักษาสิว กระ
10510
จุดด่างดำ� รักษาด้านความงามทั่วเรือนร่าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม โครงสร้างเหล็ก
และโครงสร้างสำ�เร็จรูปทุกประเภท
บจ.ทีทีดี เจริญผล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เวิร์คอิทอีซี่ จำ�กัด
8 ซอยเอกชัย 52 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10150
109/99 หมู่บ้าน เดอะเซนโทร รามอินทรา 109 ซอย
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก บริการ
พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสาม บำ�รุงรักษา อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและวางแผน
บจ.ควอลิตี้ เบรน จำ�กัด
กลยุทธ์ตลาด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169 ซอยลุงเริ่ม ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บจ.เอ็น กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
บอน กทม. 10150
จำ�หน่ายสินค้าทสงวิศวกรรม เช่น ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟ
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 25 แขวงบางชัน เขต
บจ.ซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
คลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 472/182 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
อาคารที่พักอาศั สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อง
บางขุนเทียน กทม. 10150
อุโมงค์
กิจการรับออกแบบและวางระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย
บจ.สตาร์ แคป ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แฮนด์ฮาย จำ�กัด
1297/24 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดกระบัง กทม. 10520
33/1 ซอยเอกชัย 57 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
ประกอบกิจการรับขนส่งผู้ โดยสาร สินค้า ทั้งภายใน
บางบอน กทม. 10150
ประเทศและระหว่างประเทศ
ร้านขายปลีกเครื่อหนัง ยกเว้นรองเท้า
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บจ.ธวัลรัตน์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/252 หมู่ที่ 4 ซอย 1/14 หมู่บ้านสินทวีการ์เด้นท์
1/2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกสินค้าทางการเกษตร
บจ.ชาญวิทยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/3 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการค้า เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
ช่าง เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บจ.548 เอสเอ็ม เคมิคอลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
428 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าน้ำ�ยาเคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
บจ.ว. เจริญวัสดุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
658/9 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ซื้อมา ขายไป น๊อต สกรู
อุปกรณ์ประปา วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ
บจ.กรวิศว์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/37 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ทรัพย์ดี บ้านดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/457 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำ�นอง อสังหาริมทรัพย์ อาคาร
บ้าน สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินมาเพื่อการจัดสรร
บจ.บี.แอล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
489 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ค้า ซ่อมแซม วิทยุคมนาคม
บจ.ออล เบลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 49/1 แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายขนตาปลอมจากต่างประเทศ
บจ.ซีเอ็มเอสอี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13/64 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องจักร
ในการผลิตการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บจ.เจ. ไอ. คอนเทมโพรารี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
203 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการให้บริการซ่่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจ
สอบ อัดฉีด พ่นน้ำ�ยากันสนิมสำ�หรับยานพาหนะ
บจ.แจนยัวรี่ ฮิลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอยบรมราชชนนี 62/6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ซื้อ-ขายที่ดิน รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
หจ.พี.เอ.พี. 1973 ก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/5 ซอยเพิ่มสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
รับเหมา ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่ง จัดสวน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.พีชี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/179 ซอยวัดเวฬุวนาราม 15 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมให้คำ�ปรึกษา
บจ.เอ็มเอ็นเอ็ม อินสปายเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/40 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ออง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ทีอาร์เอ ฟินเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
วัตถุประสงค์ของผุ้ ใช้

บจ.ทีเอพีซี อินโฟเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
การบริการทำ�คอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและ
บจ.แบรนด์เนม แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำ�กัด เทคนิคพิเศษ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/104 ซอยงามวงศ์วาน 32 ถนนงามวงศ์วาน แขวง บจ.กรีนออสการ์ จำ�กัด
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและตรวจ
5 ซอยรามอินทรา 67 แยก2 แขวงรามอินทรา เขต
สอบบัญชีการให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชี
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ของสถาน
ศึกษาสังกัดกทม.
บจ.โกลด์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/56 หมู่บ้าน กฤษณา-ดอนเมือง ซอยวัดเวฬุวนาราม บจ.เปิ๊ดสะก๊าดทีม จำ�กัด
7 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10210
29/155 หมู่บ้านเสนาพาร์คแกรนด์ รามอินทรา ถนน
ประกอบกิจการรับเหมาช่วงแรงงาน
กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
ประกอบกิจการบริการผลิตสื่อเทคโนโลยีทุกชนิดรัลผลิต
บจ.เอสเอ็มเอส ซัพพอร์ต จำ�กัด
และถ่ายทำ�โฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/3 ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แยก 1 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
หจ.โอเค ดริ้งค์ เบฟเวอเรจ
นำ�เข้าเพื่อจำ�หน่ายอะไหล่รถโฟล์คลิฟ อะไหล่เครื่องจักร ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/54 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
หจ.จี เทค โซลูชั่น เนเจอร์ทรี
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ดื่มรับจ้างผลิตน้ำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/36 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. ดื่มทุกชนิด
10220
ประกอบกิจการผลิต โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมสื่อ บจ.มิสเตอร์คูลลิ่งเซอร์วิส จำ�กัด
สาระการเรียนรู้ทุกวิชา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/122 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
บจ.วีวี ทูลส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการธุรกิจเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/178 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ขายติดตั้ง ซ่อม ล้าง
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก
บจ.โฮมมี่ ฮับ จำ�กัด
อาคาร สำ�นักงานและที่อยู่อาศัยทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
294/54 หมู่บ้านนลินอเวนิว ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
บจ.เพกาซัส คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า อาหาร ผลไม้ ขนม น้ำ�ดื่้ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
546 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.พีบีบี ซับพลาย จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อาคารพาณิชย์ โรงงาน ถนน สะพาน และงานโยธา
81 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า จัดหาอุปกรณ์ น้ำ�ดื่ม ชาม จาน ช้อน
บจ.สวีตตี้ พริ๊นเซสส์ จำ�กัด
ของสด ของแห้ง สติ๊กเกอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
165/8 หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา ถนน
รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 บจ.พร็อพยูนิต จำ�กัด
ผลิต จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อางทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/238 ซอยรามคำ�แหง 140 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
บจ.เอิร์ท แอทเทสท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และผลิตสินค้าตกแต่งบ้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/47 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขต เฟอร์นิเจอร์ และออกแบบตกแต่งภานใน ประกอบ
กิจการนำ�เข้าและส่งออก สินค้าตกแต่งบ้าน
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการสำ�รวจและทดสอบด้านธรณีวิทยา ธรณี
เทคนิค ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและรับปรึกษางานทาง
บจ.บุษบกค้าข้าว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
418/198 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ บางนา-สุวรรณภูมิ ถนน
หจ.ดวงธมล
กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30/138 ซอยนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง กาแฟ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง
กทม. 10230
ค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
บจ.เอลลี่ บิวตี้ คลีนิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซันเดอร์เร็ซ จำ�กัด
258/50 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 4 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/3 ซอยรามอินทรา 97 แยก 1 แขวงคันนายาว เขต หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา จัดจำ�หน่ายสินค้าและ
คันนายาว กทม. 10230
อุปกรณ์ความงาม
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเคมี
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บจ.มโน ทำ�ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214/58 หมู่บ้าน อาร์เด้น พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ
20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและควบคุมงานภาพยนต์
ภาพนิ่งและสื่อภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท
บจ.ไอเทค โซลูชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
528 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
นำ�เข้า จำ�หน่าย ให้เช่า ออกแบบติดตั้งบำ�รุงรักษาระบบ
บจ.ดรีมทริป แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
426 ซอยพัฒนาการ 14 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำ�รองตั๋วทุกประเภท
บจ.สกินแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
583 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.เสี่ยครัวไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.อาธีน่า ฟลายอิ้งคลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
341/275 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ให้คำ�ปรึกษาและให้บริการ จัดการฝึกอบรมแก่องค์กร
และบุคคลทั่วไป
หจ.เก้าเก้า อินฟินิตี้ ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
762 ซอยอรุณอมรินทร์ 30 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้าภายในประเทศ
บจ.เพสตรี้ แชมเบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
99/133 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การผลิตขนมปัง เค้ก และเพสตรี
บจ.1368 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
80/20 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การรับจ้างบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
หจ.พีเอ็ม ลอนดรี้ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
904/141 ซอยคลองน้ำ�แก้ว แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำ�รุง
รักษา ซ่อมแซม เครื่องซัก อบ รีด รวมถึงชิ้นส่วน
อุปกรณ์ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
บจ.เน็กซ์เท็ป คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ห้อง ริ
เวอร์ 18 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ในการประกอบ
ธุรกิจ การบริหาร การฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจ
บจ.7.45 โปรดิวส์ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
26 ซอยบางพรม 9 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
รับจ้างผลิต และถ่ายทำ�โฆษณา วิดิโอ ภาพเคลื่อนไหว
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หจ.ฟูจิเซน สปา
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
299/770 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้บริการกิจการสปา นวดเสริมความงาม
บจ.แล็บคิท เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
16 ซอยอ่อนนุช 34 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์
บจ.แฟร์เทรด คอมม็อดดิตี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
175 อาคารสาธรซิตัชี้ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ขายเมล็ดกาแฟ กาแฟผง ใบชา ชาผง

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.จันทร์ดำ�เนิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
19/90 หมู่ที่ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่จอดรถ
ทุกชนิด

บจ.อินทร์จันทร์ คอนเซาท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
199 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำ�บัญชี และการตรวจสอบ
บัญชี

บจ.เลียวยิ่งเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
16/95 ตรอกการเคหะหลังที่ 16 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่ พักอาศัย สถานที่ ทำ�การ

บจ.แคทซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160/598 คอนโด ไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 25 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการ ติดตั้ง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และให้
บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตทุกประเภท

บจ.ไทยวินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
98/16 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย หรือ เผยแพร่หนังสือพิมพ์
ลงบนสื่อต่างๆ

บจ.โกลบอล เควส เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
210 ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
การให้คำ�แนะนำ�และปรึกษาด้านการแพทย์

บจ.โอลีฟ15 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
21/5 ซอยสมประสงค์ 2 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
บจ.แวนเทจ เออีซี จำ�กัด
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
24 ถนนกำ�แพงเพชร 7 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บจ.ทีมวินชี่ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานหรือ
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
แก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์
288/68 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.โคจิกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
142 ซอยเฉลิมพระเกียรติ9 ซอย 62 แยก 4 แขวง
บจ.จุงฮวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
ประกอบกิจการธุรกิจอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่ม
65/131 ชั้นที่ 16 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ บิสเนส
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บจ.เอส.วี.จิวเวลรี่ จำ�กัด
ประกอบกิจการและให้บรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1254-1256 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าเครื่องเงิน เครื่องถม เพชรพลอยรูป
บจ.ทวีทรัพย์อนันต์ จำ�กัด
พรรณ เครื่องหนัง ผ้าไหมไทย เครื่องทองลงหินและ
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
ไม้แกะสลัก
2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
การจัดที่พักแรมแบบให้เช่ารายวันหรือรายสัปดาห์
บจ.อีเดน อีทเทอรี่ จำ�กัด
สำ�หรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1624 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
บจ.โอฬารธัมกิจ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจัดเวที แสง สี เสียง บูธ งานออ
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
222/28 ซอยกาญจนาภิเษก 22 แขวงสะพานสูง เขต ปกไนซ์ งานอีเว้นท์ งานพีอาร์ วิดีโอ โปรดักชั่น งาน
เลี้ยงต่างๆ
สะพานสูง กทม. 10240
ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บจ.บัวธาราพร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.วี.เอช.วี. พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำ�กัด
165 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
532 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ประกอบกิจการค้าบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กทม. 10310
รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

บจ.บี.เอ. เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98/57 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย ได้แก่แผง
วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.บริลลิอันซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
300 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่
021พีจี039 ชั้นที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
จำ�หน่ายเพชร พลอย และอัฒมณีทุกชนิด
บจ.แอลดับเบิ้ลยูเอส โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาตัวแทน นายหน้า ส่งต่อ
การขนส่งสินค้า ทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
บจ.เอที สกินแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/15 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ ฉีดหรือทากันแดด
บจ.เค.แอล.ออโต้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/36 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 13 แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์ทุกชนิด
บจ.เอชทีโอโอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
947/153 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
การเป็นตัวแทน นายหน้า ส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายต่าง
ประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์

บจ.เอ อี ซี นัมเบอร์วัน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และ ขายปลีก ส่งเครื่อง บจ.บิต แบล็ค บ็อกซ์ จำ�กัด
ใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1250000 บาท
48/5-6 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (สเปซ48) ชั้นที่ 7
บจ.ทรัพย์ยินดี จำ�กัด
บจ.ไดเวอร์ ไทส์ เอเซีย จำ�กัด
ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ห้วยขวาง กทม. 10310
11 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 8 แขวงหนองค้างพลู เขต ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
26/47 ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพิ กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หนองแขม กทม. 10160
คอมพิวเตอร์อื่นๆ
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ โทรคมนาคม นี เขตปทุมวัน กทม. 10330
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
พร้อมทั้งรับจ้างสร้างหรือปรับปรุงข่ายสัญญาณ
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
โทรคมนาคม
บจ.97 อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โตก้าแชท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
723 อาคารศุภภาคาร ห้องเลขที่ 3 เอ 05 ชั้นที่ 3 ถนน
บจ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
213/1 อาคารเอส.เค.ดี มั่นคง กรุ๊ฟ ชั้นที่ 5 ถนน
10600
1/359 ซอยวัดเวฬุวนาราม 4 แขวงดอนเมือง เขต
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
ประกอบกิจการนำ�เข้า เครื่องใช้ และอุปกรณ์
เกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
บจ.ล้อหมุนสยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
90/137 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้เช่า รถสามล้อถีบระบบไฟฟ้า
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อิน หนึ่ง หก แปด กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการร้านตัดผม แต่งผม เสริมสวย
บจ.เท็ดเจ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท
บจ.โอนิทซึ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/137 ซอยสิทธิชัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ผลิตและจำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด รวมทั้งนำ�เข้า
และส่งออกอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
หจ.ธนภัทร ที แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น 1988
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/23 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์
บ้านแฝด อาคาร โรงงาน รวมทั้งงานโยธา
บจ.อี.วี.ติค คลีนฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
415 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์

บจ.สมาร์ท บิสซิเนส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/165 เดอะแคปิตอล ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกได้แก่ของเล่นไม้ กรอบรูป
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับ เสื้อผ้า
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บจ.แมงมุม พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
525/108 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ชฎา ฟลอร์ริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/124 ซอยเลียบคลองสอง 4 แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

บจ.แม็คเรน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/86 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการธุรกิจบริการด้านบัญชี และรับเป็นที่
ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหาร

บจ.รักษาความปลอดภัย แพรวา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/450 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บจ.บี โปร โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
258 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
รับจ้างผลิต ให้คำ�ปรึกษา ติดตั้งซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่น
สำ�หรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์

บจ.โอโซเนีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/197 หมู่บ้าน ศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์และให้บริการติดตั้งระบบ
พัฒนาคุณภาพอากาศ
บจ.ทีบีเอ็ม คอลเล็คชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/83 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวง
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายภายใต้การแนะนำ�ของทนายความ

บจ.ไทยโมเดิร์น เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93 ซอยลาดพร้าว 106 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง บจ.คัมแมนน์ พาวเวอร์ จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด
28 ซอยลาดกระบัง 9 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำ�หน่ายเครื่อง
บจ.วี แคร์ ยู โฮม จำ�กัด
กำ�เนิดไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2922/282 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 24 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
บจ.มงคลอินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจกำ�กับดูกิจการของสาขาและให้บริการด้าน 88 อาคารโครงการศูนย์การค้า เทอมินอล 21 ห้องเลขที่
ต่างๆ แก่บริษัทในเครือหรือกิจการสาขา
FS05 ชั้นที่ 5 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ทริปเปิ้ล ไฟว์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวง
บจ.อินคิวบ์ จำ�กัด
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน 219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยอโศก ถนน
จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชน
สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการค้าปากกา แว่นตาสำ�หรับดูคอมพิวเตอร์
บจ.แอช รีเทล กรุ๊ป จำ�กัด
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62 อาคารเดอะมิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ห้องเลข
ที่ 2303 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต บจ.ณาย ซีวิล จำ�กัด
ปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย และขายส่ง ซึ่งสินค้าแฟชั่น
2016/96 อาคารฟิฟตี้ เรสซิเด้นซ์ ถนนริมทางรถไฟ
ต่างๆ รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้า กระ
สายปากน้ำ� แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เป่า รองเท้า
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บจ.ลีวู บูทิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
404/20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
การขายส่งสิ่งทอ รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ ใน
ครัวเรือน
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บจ.เอ.เอ็น.ที แอคทีฟ เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
553/133 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขายปลีก-ส่งหรือเป็นตัวแทน
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รวมถึงการส่งออกและนำ�เข้า
หจ.ต้นไทร ซีเนียร์ พรีเมี่ยมกิ๊ฟซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/1 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่าย(ขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์เครื่องใช้
สำ�นักงานสำ�หรับผู้สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพ
บจ.แร็กนาร์ เอเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2866 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย และติดตั้งเครื่องมือกล
เครื่องจักรกล ตู้คอนโทรล
หจ.เดลี่ออกซิเจน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
504/51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการขายปลีกออกซิเจนกระป๋อง
บจ.ดีลักซ์ เวเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4413 ซอยเพชรเกษม 114 หนองแขม คอนโด แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการซักรีดผ้า
บจ.ฮับ 1217 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53/20 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3 แขวงทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ ด้านงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน
บจ.สลัดผัก พับลิชเชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
749 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
จำ�หน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ประเภทนิยาย วรรณกรรม

บจ.ชูกา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
507/38 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.เอ.แซด.กัลวาไนซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร ผลิตอาหาร เพื่อการจำ�หน่าย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/211 ซอยบรมราชชนนี 74 แยก 9 แขวงศาลาธรรมส
บจ.สต็อคควอดแรนท์ (ประทศไทย) จำ�กัด
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างชุบงานโลหะทุกชนิด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1907/2-1908
ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ แอนด์ โกลด์ จำ�กัด
10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบพัฒนา
87 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมและ
เคมีภัณฑ์
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บจ.ไบโอกรีน เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/37 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-1-2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ค้าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ประหยัดพลังงาน
สะอาด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย
บจ.วิภาและศุภชัย ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอย01 กาญจนาภิเษก 9 แยก 7 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ซีเอ็ม 57 พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยสังคมสงเคราะห์ 10 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
บริหารโครงการงานก่อสร้าง
บจ.โอดาม่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
441/4 ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจขาย จำ�หน่าย นำ�เข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง
ส่งออก วางจำ�หน่าย สินค้าประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า
บจ.ชนาซาว่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/283 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 1-11 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.พารวย 168 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
551 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ผลิต จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ
บจ.ไทย โอเชี่ยน แปซิฟิค เฟรท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/45 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการในด้านนำ�เข้า ส่งออก โดยผ่าน
พิธีการกรมศุลกากร และบริการ สินค้า
บจ.โฮมมี่ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
251/204 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการทำ�ความสะอาด ขัด ดูแล ซ่อมแซม หา
อะไหล่ กระเป๋าและเครื่องหนังทุกชนิด
บจ.ไทเกรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการจัดแสงต่างๆ บนเวที รับจัดกิจกรรมด้าน
เอ็นเตอรเทรนเม้น สร้างความบันเทิง
บจ.บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ� พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานรูปแบบอื่นๆ
บจ.บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ� พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานรูปแบบอื่นๆ
บจ.ริโก้ ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92/62 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ผลิต จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำ�มันมะพร้าว ครีมมะพร้าว
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บจ.สยาม ชาวเวอร์ เอาท์เล็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1947 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
นำ�เข้าส่งออก เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด
บจ.เอ็มเอส วัน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 12 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมา บริการ ตกแต่ง และติดตั้งงาน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื่องปรับอากาศ จำ�หน่าย
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�ความเย็น และอุปกรณ์
บจ.อินฟินิท เวลธ์ คอนเน็คชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า 1 ซอย 1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
บริการให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจการลงทุน
บจ.วีซีเอ เอนเทอไพรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/14-9/15 อาคารชุดไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 ซอย
อุดมสุข 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก นำ�เข้าส่งออกสินค้า
ประเภทของเล่น โมเดล หุ่นจำ�ลอง
บจ.เอสเอสเอส 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
603/3 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ผ้าทุกชนิดเพื่อจกหน่าย
หจ.เอส.พี. แคชชูนัท
ทุนจดทะเบียน 560000 บาท
188/88 ซอยสรงประภา 30 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหินพานต์ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเม็ดมะม่วงหินพานต์

หจ.อัศวรุ่งเรือง
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
99/179 ซอยสายไหม 22 (หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า) แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
รับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด การจัดจำ�หน่าย
บจ.ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการโรงงานทำ�ผลไม้และน้ำ�ผลไม้กระป๋อง
บจ.เอทีเอส ฮิวแมน รีซอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
75/60 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 27 ซอย
สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร พัฒนา
วางแผนในเรื่องทรัพยากรบุคคล
หจ.ภิญโญ อินเตอร์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 53000 บาท
3/23 ซอยรามคำ�แหง 60/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
จัดจำ�หน่ายเส้นขนมจีนแห้ง
บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 110000000 บาท
2922/309 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 29 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
กิจการคลินิครักษาผิวหน้า ผิวหนัง เส้นผม รักษาโรค
ทั่วไป ให้คำ�ปรึกษาด้านผิวหนัง คลินิกเสริมความงาม
บจ.ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
312 ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ
ครอง

บจ.แทงค์ เรสเตอรอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
3/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บจ.สรรค์ศักดา จำ�กัด
กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
384/1 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดการ
บจ.สปอร์ต ไทย คิดส์ จำ�กัด
จำ�หน่ายหรือเก็บค่าเช่า
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2034/79 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
บจ.มอร์นิ่ง สตาร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซพอร์ต จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์กีฬา
506/164 ซอยรามคำ�แหง 39 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป
บจ.เอพี แอค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
293/220 ซอยรามอินทรา 119 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บจ.สมาร์ทไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการงานบริการต่างๆ ในด้านบัญชี การตรวจ 77/84 อาคารวอเตอร์ฟอร์ด ตึกบี ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 84
สอบบัญชี งานบริการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการออกแบบทดสอบจัดหาและมห้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่สำ�รองกักเก็บระบบไฟฟ้า
บจ.ด๊อกเตอร์ บิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
21/9 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขต บจ.เอชเอช 2017 อะไหล่ยนต์ จำ�กัด
วัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเวชสำ�อาง สบู่ ครีม เครื่องสำ�อาง
5 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถ
บจ.ดิจิตอล อนาไลติคส์ จำ�กัด
จักรยานยนต์และเครื่องจักรกลทั้งภายในประเทศและ
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ระหว่างประเทศ
288/41 หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36 แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือ
บจ.จูง ชิง พรีซิชั่น อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
วางแผนและฝึกอบรม ในด้านบริหารและดำ�เนินงาน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
67 ซอยปากน้ำ�กระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.ยูแซน อะลูมิเนียม คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิตแปรรูป จำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออก
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
11 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 8 แขวงหนองค้างพลู เขต ชิ้นส่วนอะไหล่ โลหะเพลา แม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ประกอบติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
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บจ.จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
67 ซอยปากน้ำ�กระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษา ข้อมูลด้านเครื่องกล
และไฟฟ้า พัฒนาวัสดุใหม่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
บจ.ไอ.บี.ไอ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น B1 ห้อง
JB136 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
บจ.อยากกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้นที่ 32 และ 33 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการ
จัดส่งสินค้าดังกล่าว
บจ.เท็นเดอร์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
109/277 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ออกแบบ เกี่ยวกับระบบ
แสง สี เสียง ระบบภาพ ไฟฟ้าอาคาร ระบบเสียง
บจ.มิสเตอร์ โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
11/122 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ-ขายที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ
บจ.เรดไรโน่ เอ็นเนอร์จี่ ดริ้งค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1362/96 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 58 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง สินค้า
อุปโภคบริโภค
บจ.ซันเดย์ แล็บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
59 หมู่ 5 ซอยเวฬุวนาราม 9 ถนนสรงประภา แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ปลีก ส่ง อาหารเสริม
บจ.พี.เอส. ลีเกิล แอนด์ คอลเลคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
78/1042 ซอยพระยาสุเรนทร์ 19 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกิบกิจการทวงถามหนี้ ให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย
ธุรกิจกฎหมาย

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เดอะ ค้อดฟาเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7/8-7/9 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สุรา บุหรี่ และ
เครื่องดื่มต่างๆ
บจ.เทสโก้ บางกอก เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ด้าน
วิศวกรรม การก่อสร้าง และระบบปฎิบัติการซ่อมบำ�รุง
และการบริหารคุรภาพสำ�หรับระบบบำ�บัดน้ำ�
บจ.บาซ่า เกมส์มิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
889/111 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
เพื่อทำ�ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกมส์ ตลอดจนทีมแข่งขัน
และสินค้าต่างๆ
บจ.ดราก้อน บี โมเดล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
108/39 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการดำ�เนินการธุรกิจด้านการบันเทิง
บจ.สเตเบิล บลู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
242 ซอยรามคำ�แหง 126 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ฟีตมีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1125000 บาท
1448/6 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารอื่นๆ
บจ.ป๊อป แอนด์ ซัน พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63,65 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 แขวงบางบำ�หรุ เขต
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า ขายปลีกส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ใหม่ และส่วนประกอบต่างๆ ของจักรยานยนต์
บจ.อิม แมกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
301/257 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ให้เช่า เครื่องเสียง เครื่องดนตรี
ไฟแสงสี

บจ.เสิร์ฟ ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วี อาร์ โลจิสติกส์ (1998) จำ�กัด
33 ซอยเจริญสุข แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ซอยลาดกระบัง 38 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
กทม. 10520
ประกอบกิจกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
หจ.นารายัน(ไทยแลนด์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/25 ซอยโรงสูบน้ำ� แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
บจ.ใจเย็น ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด
10900
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
10/175 อาคารเดอะเทรนดี้ (2202 บี) ชั้นที่ 22 ซอย
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
บจ.ปอเหมา แมนชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการบันเทิงทุกประเภทที่สร้างสรรค์ศิลปะและ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ความบันเทิง
64 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.อาราบี คัมปานี แอร์ ซี คาร์ โก้ อินปอร์ต แอนด์ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักอาศัย และสำ�นักงาน
เอ็กซ์ปอร์ต เซิร์ฟส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
167 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
1133 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขายส่ง นำ�เข้าส่งออก สินค้า
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริโภคทุกชนิด
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างและต่อเติม อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
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บจ.ดีบัว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139/2 ซอยลาดพร้าว 53 (โชคชัย4) ถนนโชคชัย 4
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ธุรกิจร้านกาแฟ ชา และเครื่องดื่ม
บจ.ชายน์ ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจัดงานออแกไนเซอร์ งานอีเว้นท์ งาน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดงานแสดงสินค้าฯ
บจ.อินฟินิตี้ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
255/247 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการ เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ที่ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมือถือ
บจ.สหายใต้ คูซีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
355 โครงการแอมพาร์ค ห้องเลขที่ บี101 ถนน
เจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.มานิตย์กุลพัทธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129/5 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์อื่น รวมทั้งเป็นตัวแทนนายหน้า
หจ.นารีรัตน์นำ�โชค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/52 ซอยพระยาสุเรนทร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
กิจการร้านจำ�หน่ายสรรพสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องใช้ประจำ�วัน อาหารเครื่องดื่ม บัตรเติมเงิน
บจ.เดอะ ริช เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ซอยพระยาสุเรนทร์ 23 แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
จำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ทำ�จากสแตนเลส ปั้ม อะไหล่
เครื่องทำ�ความสะอาด
บจ.ทิมทอง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
586/202 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.โก เกทเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
474/37 ซอยลาดกระบัง 24/1 ถนนลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าน้ำ�มันพืช
หจ.เอสพี บุญโส แลบบอราทอรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/75 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการ ผลิต เครื่องสำ�อาง ครีม โลชั่น ทุกชนิด
น้ำ�ยาล้างจาน น้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม
บจ.ลำ�ไทร เฮลท์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 หมู่ที่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
บจ.ยูนิคพลัส ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/107 ซอยสุวินทวงค์ 38 แขวงลำ�ผักชี เขต
หนองจอก กทม. 10530
รับออกแแบงานแสดงสินค้าทุกรูปแบบ ออกแบบ
เคาน์เตอร์ ออกแบบแท่นโชว์สนิ ค้า ออกแบบแท่นวางสินค้า
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หจ.สยาม เอ็กซ์พอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยวัดคลองเตยใน 3 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก และจัดจำ�หน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค

บจ.ธีรศรัณนนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/3 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะ
วันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์กับ
หน่วยงานรัฐ

บจ.นีวา แอนตี้เอจจิ้ง เซนเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยโกสุมรวมใจ 13 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการคลินิคเสริมความงาม ไม่ได้จัดที่พักรักษา
ให้คำ�ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง

บจ.ซี.ที.เอ็ม.โปรเจค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/28 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสุขุมวิท
21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผล
ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้
บุคคลอื่น

บจ.เวลท์ซอร์ส เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1258/33 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการจัดหาสินค้าอุปโภค
บริโภคเพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายต่อ

บจ.ทวีทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
164 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า

บจ.3 ดีดีดี อิมเมจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
264/26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์

บจ.แบล็ค ไอวอรี่ แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยสาทร 11 แยก 4 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
บริการที่ปรึกษาการลงทุน

บจ.ฉลองโชคค้าข้าว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ปาร์คเกอร์ แอนด์ มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 5 แขวงบางปะกอก เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
195/2 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 1
ประกอบกิจการจำ�หน่ายข้าวสาร
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
บจ.เจพี อีโปรเจค จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องนอนทุกชนิด
511/8 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
บจ.นานา เลกาซี จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/4 ซอยสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
บจ.สยาม เอ็นจิเนี่ยริ่ง ยางยนต์(ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรพัย์ ให้เช่า
317 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขต
อสังหาริมทรัพย์
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยาน
บจ.โคเรียน ไรซิน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บจ.ไบโอนาโน ทู จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า เครื่องสำ�อางจากต่างประเทศ เพื่อจำ�หน่าย
101/1 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค
ภายในประเทศ
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพิชและสัตว์ทุกชนิด
บจ.อินทรีย์ แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วินนี่ แอนด์ เบลล์ จำ�กัด
775/129 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สามวา กทม. 10120
638/44 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแค
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย รับทำ�บัญชี สอบ
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
บัญชี ภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท
ประกอบกิจกมาให้บริการเสริมความงามเล็บ ทุกชนิด
บจ.เปิดโลกสวยด้วยจิรวัฒน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466/31 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร ซอยสวนพลู แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง
ในกิจการ

บจ.เมดิคอล เวลท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ซอยเพชรเกษม 46 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อาหารเสริม ยา
เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์

บจ.คาบะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยจันทน์ 59 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก วัตถุดิบประกอบอาหาร และ จำ�หน่าย

บจ.ชิล คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/111 ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษา
บริการ บำ�รุงรักษา อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

บจ.ลามี่ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
607/156 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
และเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.อีเธอรี่ เคเธอริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
149 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
การขายส่งสินค้าหลายชนิด โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็น
สินค้าประเภทใด
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บจ.เพรสทีจ ทรานส์เฟอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
431/52 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์เพื่อการขนส่งผู้ โดยสาร
บจ.เซนชิดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/118 ซอยเทิดราชัน 45 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิตและออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ี่อง
ตกแต่ง เครื่องใช้สำ�นักงานที่ผลิตจากธรรมชาติ
บจ.ออโต้ อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/95 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการขายสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และสื่ออื่นๆ
บจ.สยามอินเตอร์เทคโนโลยี่อินดัสตรี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/29 ซอยสายไหม18 (ไพรแสง) แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก ผลิตและจำ�หน่ายแร่
ทุกชนิด
บจ.เลิศพงศ์ ออโต้ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/53 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนล้อ
แม็กซ์ เปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง
บจ.คลิ๊ก2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการทำ�เว็บไซต์ ข่าวสาร
บจ.อาร์เจ็ดเครฟิชโซน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168 ซอยสวนสยาม 24 แยก 10 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย เพาะเลี้ยง และ
ขยายพันธ์สัตว์ทุกชนิดทุกประเภทที่ถูกกฏหมาย สัตว์น้ำ�ฯ
บจ.อินฟราคอร์ป เอวิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/184 ชั้นที่ 4 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการรับออกแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม

หจ.ปืน เจพีโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/15 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการขายปลีกอาวุธปืน อุปกรณ์หรือส่วน
ประกอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด

บจ.คลิ๊ก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49 ซอยลาดปลาเค้า 28 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการออกแบบสื้อโฆษณา บันทึกเทป โทรทัศน์
ผลิตรายการ ทุกประเภท

บจ.แคซฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/27 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างนัก
แสดง ในธุรกิจงานแสดง

บจ.ฮันนีฮีโร่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-20 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า น้ำ�ผึ้ง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.อาร์เอสเอส เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/41 ถนนเสนานิคม 1 (ม. เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การให้คำ�ปรึกษาและรักษาโรคเฉพาะทาง

บจ.ฮิวแมนเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
756/115 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการบริการทางด้านกิจการโฆษณา

บจ.แพลตินัม วิงส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมและ
บริหารงานด้านประชาสัมพันธ์และการโฆษณาการตลาด

บจ.วิวซีเคียว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
382 ซอยประชาอุทิศ 98 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
การออกแบบ ติดตั้ง จัดจำ�หน่าย ระบบกล้องวงจรปิด

บจ.ทรัพยนันต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/47 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 10 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจให้บริการ ทางด้านโฆษณา ดำ�เนินการ
สร้างสรรค์ออกแบบและผลิตงานโฆษณา

หจ.เอสพี อะไหล่ยนต์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
981 ซอยอนามัยงามเจริญ 27 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า จำ�หน่าย อะไหล่ เครื่องยนต์มือสอง
บจ.ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
24/888 ซอยนวมินทร์ 76 ถนนนวมินทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.เอแอนด์ดับบลิว คาร์ โก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347/5 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ เช่น ปุ๋ย เครื่องสำ�อาง หจ.พีเอ็มเอส อิเล็กทริค 2017
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
บจ.เอสเทรด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
68/1483 ซอยอยู่วิทยา 18 แขวงกระทุ่มราย เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองจอก กทม. 10530
3270/116 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ระบบดับเพลิง
บจ.บาร์ ทเวนตี้โฟร์ สโตร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
บจ.ชิคิ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
893/15 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
183 ซอยรามคำ�แหง 34 (เกศรี) ถนนรามคำ�แหง แขวง ประกอบกิจการให้บริการ นายหน้า จัดอีเว้นท์ โมเดลลิ่ง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
พริตตี้ ตากล้อง คอนเสริร์ต งานแสงสีเสียง และอื่นๆ
ประกอบกิจการจัดทำ�อีเว้นท์ รับงานประชาสัมพันธ์ รับ
งานออแกไนซื รับเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบพีอาร์ หจ.เอ.อี.เอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
บจ.ลีฮานาน จำ�กัด
935/34 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
18/7 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 จำ�หน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านบริหาร
งานเกี่ยวกบด้านบริหารงาน
หจ.สหศิริอะไหล่
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.เจ เอส เอ็ม คอนฟิเดนซ์ จำ�กัด
195-197 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองสาน กทม. 10600
120/83 ซอยเสรีไทย 49/1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ประกอบกิจการขายอะไหล่สินค้าตามวัตถุประสงค์
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซื้อ ทองแท้ ทองรูปพรรณ รวม บจ.ดิ ออร่า เด็นทัล จำ�กัด
ถึงโลหะมีค่า อัญมณีเครื่องประดับ
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
131/40-41 อาคารแอสพิรา สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 7/1
บจ.เชนจ์ แวลลูส์ จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10110
55/25 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 87 แขวง
ประกอบกิจการกิจกรรมทางทันตกรรม
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมปรับปรุง
บจ.นีโอเวีย โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ระบบไฟฟ้าคอลโทรล ระบบเครื่องจักร
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.บี.วาย.เทเลคอม จำ�กัด
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2001-2005 ถนนวิภาวดีรังสิต
38/171 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แยก 9 ถนน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
รามคำ�แหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ประกอบธุรกิจบริการเป็นศูนย์กระจายสินค้า ให้คำ�
ประกอบกิจการค้าเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง
ปรึกษาแนะนำ� และบริหารจัดการศูนย์การกระจายสินค้า
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายฯ
บจ.ศักดิ์ธเนศพล แคปปิตอล จำ�กัด
บจ.อาร์เตมิสซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
331 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
567/71 ชั้นที่ 2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
กทม. 10250
รับจำ�นอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมิได้
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าเสริมความงามต่างๆ เ
รับเงินจากประชาชน และใช้ประโยนช์จากเงินนั้น
บจ.กรีน เบส ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62/112 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15-2 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอาหาร
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บจ.สามมิตร สมาร์ท ไดรฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการลำ�เลียงสินค้า สินค้าที่บรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์ และไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

เพจเจส

บจ.เคียวเอ อินเตอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4200000 บาท
420/34 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย วัสดุอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์
เครื่องจักร ตามแบบทุกชนิดทุกประเภท
บจ.โพรไวเซอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
62 อาคารธนิยะ (บีทีเอสวิง) ชั้นที่ 11 ห้อง 1102 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตอาหาร
บจ.อัล-บิสมิ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง
JB219 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
วัตถุทำ�เทียม
บจ.กามาลา นิวัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
21 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
บจ.อัสมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 23 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปและเครื่อง
อุปโภค บริโภคทุกชนิด
บจ.อโกร โดรน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร) แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บจ.คลีน ซิตี้ วอเตอร์ รีซอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2100000 บาท
17 ซอยรามอินทรา 42 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
บริการจัดหาแหล่งน้ำ� เพื่อการอุปโภค บริโภค ดำ�เนิน
การลงทุน ในระบบผลิตประปา ทั้งเอกชน บ้านจัดสรร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
เพื่อกลับมาใช้ ใหม่
บจ.เซาท์ วอยาจ อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4/146 ห้องเลขที่ B208 ซอยส่องแสงตะวัน(ลาดพร้าว
44) ถนนลาดพร้าว แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
เป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการและ
ธุรกิจทุกประเภท เว้นแตธุรกิจประกันภัย การหาสมา
ชิกให้สมาคม
บจ.นิวคังเหว่ย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
290/9 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทุกชนิด
บจ.จง หวา ยวาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
333/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของ
ที่ระลึก
บจ.สยาม อินดัสเทรียล มิเนอรัลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าสารเบนโทไนท์เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรม
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.สแตรนจ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
889/111 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
เพื่อลงทุนในธุรกิจหลายประเภทตลอดจนธุรกิจบันเทิง

บจ.สเต็ปบิ้วดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์

บจ.ทิพย์ อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171/4 ซอยสันติภาพ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างงาน
ตกแต่งภายใน รวมถึงส่วนควบรวมต่างๆ ในการตกแต่ง

บจ.หนูแดงเท็กซ์ ไทล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/60 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ฝ้าย ด้าย ด้ายยางยืด

บจ.เซนโค เมโทรโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
368 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าขายส่ง และจำ�หน่ายเครื่องมือวัด
ทางอุตสาหกรรม เครื่องตรวจวัด เครื่องมืออุปกรณ์เพื่ือ
ทดสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้า

บจ.ชีวีชีวา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/6 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการ ให้บริการดูแลเรื่องสุขภาพและความ
งาม เช่นการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

บจ.ฟีลด์ ฟู้ดส์ เมคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่านพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายซึ่งเครื่องปรุงรสต่างๆ

บจ.ยูเรก้า เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/231 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายสินค้าและทำ�การตลาดประเภทสินค้า
เครื่องสำ�อางและสินค้าอาหารเสริม

บจ.เอ.เอ็น.โอโต้ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/72 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าอะไหล่เครื่องจักร อะไหล่รถยนต์
บจ.แฮปปี้เนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/21 ซอยรามคำ�แหง 92 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการสถานที่พัก รีสอร์ท สำ�หรับดูแลสุขภาพ
ร่างกายและจิตตใจ ของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
บจ.ศรีวิไล คอนสตรัคชั่น แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23/8 ซอยนวธานี 3 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240
ประกกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างต่างๆ
บจ.ไซ(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/71 หมู่บ้าน สตอรี่อ่อนนุช-วงแหวน ซอย 01 กาญจนา
ภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จัดซื้อจัดหา และจำ�หน่าย
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์
บจ.จีน-ไทย กั่วเหอ เกรท วอลล์ (กรุ๊ป) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1558/60 หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทจำ�กัดหรือถือหุ้น
บจ.อาหารดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
125/24 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูป อาหารแปรรูป สารปรุงแต่งอาหาร
บจ.ธนอุดม ซัพพลายเออร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/17 ซอยสิทธิชัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัยและสถานที่ทำ�การ
บจ.มี สกิลอัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1518/4 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี
หจ.ทรัมเป็ตแคท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1146/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการรับบริหารงานด้านพาณิชยกรรม การจัด
จำ�หน่าย และดูแลผลประโยชน์
บจ.วี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
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บจ.คลัสเตอร์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซิสเตอร์ แอนด์ บราเธอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
67 ซอยพระยาสุเรนทร์ 34 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10510
146 ซอยศรีสุข แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ประกอบกิจการรับจ้างทำ�ความสะอาดอาคารสำ�นักงาน
10310
จำ�หน่ายสินค้าตามที่ระบุไว้ ในวัตุประสงค์ โดยขาย
บจ.โฟร์ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ออนไลน์ทางเว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/109 หมู่บ้าน รื่นฤดี 7 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
บจ.เวลเนสส์ อินโนเทค จำ�กัด
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการออกแบบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคาร
2898/179 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ที่พักอาศัย โรงงาน
ห้วยขวาง กทม. 10310
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อาหารเสริม ทั้งซื้อมา ขายไป
บจ.พิชชามีทกรุ๊ป จำ�กัด
และว่าจ้างผู้อื่นผลิต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/1 หมู่ที่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
บจ.รสพิศุทธ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำ�แหละ เนื้อ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สัตว์แช่แข็ง
338/485 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
หจ.เซอร์วิส บาย แอลที
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย เต้าหู้นมสดและขนมหวาน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93 ซอยแฮปปี้เพลซ 13 แขวงคลองสามประเวศ เขต
บจ.ซัน ซิสเตอร์ จำ�กัด
ลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้าและผู้ โดยสารทั้งทางบก
578 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
ทางน้ำ� ทางอากาศตามพิธีศุลกากร
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
รับจ้าง จัดงานอีเว้นท์ ผลิตรายการโทรทัศน์
บจ.แฮนดี้ ละมุน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไพเรท เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
51 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดกระบัง กทม. 10520
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้นที่ 8 ถนนเพลินจิต ประกอบกิจการผลิตสบู่แฟนซีแฮนเมค และ สครับ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เกลือทะเล
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.อาร์.เอ็น. โกรว์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.บิวตี้ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/31 หมู่ที่ 8 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
43/7 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
10530
กทม. 10330
ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับอากาศ
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.ริชแมน เทเลคอม เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เซนต์ราฟาเอล กรีนเนอร์ยี จำ�กัด
32/31 หมู่บ้าน ทิพวารี หมู่ที่ 1 แขวงลำ�ผักชี เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองจอก กทม. 10530
60 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งซ่อมแซมบำ�รุงรักษาระบบ
เขตพญาไท กทม. 10400
ไฟฟ้า โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก
ซื้อ-ขายเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งในและนอกประเทศ
อาคาร

บจ.สบายใจ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
132 ซอยสวัสดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าขายหรือให้เช่าอพาร์ตเม้นท์ ห้องชุด
อาคารชุด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
บจ.จีเวล โซน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล จิวเวลรี่ ฮับ ชั้น
ที่ 4 ห้องเลขที่ 408 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ขายปลีก-ส่ง เครื่องประดับ
แฟชั่น ทอง เพชร พลอยฯ

บจ.โอ เอส เอส เลาน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยทองหล่อ 25(ซอยแสงเงิน) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการ นวดหน้า นวดตัว นวดบ่าคอไหล่ นวดฝาเท้า
บจ.ยูทิลิตี้ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/1 ซอยสุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร) แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทมหาชน จำ�กัด เข้าถือ
หลักทรัพย์ หน่วยลงทุนตราสารหนี้หรือตราสารอื่นใดทั้
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.โกลบอล เทรดดิ้ง คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลมะนาวสดภายในประเทศและ
ส่งออกไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ

บจ.สมิตชัยจุฬารัตน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
306 ซอยเพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าและผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อุปกรณ์
กำ�จัดและป้องกันยุง ปลวก มด หนู

บจ.เจนซัส วิซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444/50 ซอยรามคำ�แหง 162/1 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
กิจการบริการรับจัดงานและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การ ขาย

บจ.ภัทรพัฒน์ โปรแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33 ซอยเย็นจิตร 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการค้า วิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ

บจ.พี.พี.เอ็น โพลีเมอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/218 หมู่บ้านธนาสุข ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับซื้อ จำ�หน่ายพลาสติก และเคมีภัณฑ์
รวมทั้งนำ�เข้า ส่งออกต่างประเทศ

บจ.วิศวกรรีพอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/18 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
การประชุม และฝึกอบรม สัมมนา

บจ.วิลสคิล บิซซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/521 อาคารศุภาลัยพรีเมียร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดสัมมนา ทำ�สื่อการเรียนการสอน

บจ.โอเค 20 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/233 ซอยบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการธุรกิจ แฟรนไชส์

บจ.ชานนท์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 ซอยอ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า ปลาร้า ปลาแห้ง

บจ.อาร์.เอส.ที. ชิปปิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
600/115 ซอยสาธุประดิษฐ์ 46 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนออกของให้แก่ผู้ประกอบ
การนำ�เข้า ส่งออก ชิปปิ้ง

บจ.อิลิแกนซ์ ซอฟแวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/81 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ผลิต จัดจำ�หน่าย จัดทำ� ดูแลระบบ พัฒนาระบบ

บจ.สโตน ไฟเบอร์ เอเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1122 อาคารวสุธากรุ๊ป ชั้นที่ 5 ถนนพระราม 9 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเส้นใยหิน ไฟเบอร์กลาส หรือสิ่งอื่นที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

บจ.รุ่งเงินทอง คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 5 แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.คาร์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/126 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าสำ�เร็จรูปเพื่อใช้ ในการติดตั้งโรง
จอดรถ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการก่อสร้าง

บจ.ลักกี้ดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/829 อาคารไลบรารี เฮ้าซ์ ถนนประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อางและ
ผลิตภัณฑ์ ใช้ ในห้องน้ำ�

บจ.เรียลเอสเตท พลัส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/35 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1-6 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย
ขายฝาก จำ�นองอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร

บจ.ไนน์ทูวิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 35 แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง รวมถึงนำ�เข้า ส่งออก
อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง และอื่นๆ

บจ.บีซีพี เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการขนส่งทุกประเภท

บจ.ดูอัล โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/72 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

บจ.ลามะลิลา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/49 ซอยสายไหม 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบธุรกิจรีสอร์ท

หจ.สินทวีทรัพย์ พานิช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1024 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า กระดาษ

บจ.วัน-สเต็ป เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ซอยรามอินทรา 8 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน
อาคารสำ�นักงานทุกประเภท

บจ.เอ็นไลท์ โพรไวเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/1 ซอยเอกชัย 62/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่อง
สำ�อางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุกชนิด
บจ.วินน์ ออแกไนเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวง
บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่งภายใน รับเป็นที่
ปรึกษา ให้คำ�ปรึกษา

หจ.อรัญญา การ์เม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97 ซอยคู้บอน 6 แยก 6 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
บจ.ไอที บิซิเนส พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/382 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ใหคำ�ปรึกษาติด ตั้ง ซ่อมแซม ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก สินค้าไอที สินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์

บจ.จีเอ็มพี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยเพชรเกษม 63/3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย อาหารแปรรูป เช่น
แซลม่อน ชีสบอล ผักโขม คาโบนาร่า

บจ.มีวัสดุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยโชคชัย 4 ซอย 59 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง
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บจ.ที.ดี.ที.พริซิชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า หิน ขัด หินเจียร หินขัดเพชร
บจ.เรดคัพ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ
หจ.เอส เอ็น พี คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
29/358 หมู่ที่ 10 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม. 10530
ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ซื้อ ขาย ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์
หจ.รวย แอนด์ รวย พรีเมี่ยม
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
27/4 หมู่บ้าน พิศาลประชาอุทิศ ถนนเลียบทางด่วน
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
จำ�หน่ายผลิต สั่งทำ� นำ�เข้า ส่งออก สินค้าของที่ระลึก
ของรางวัล จากวัสดุทุกชนิด
หจ.บุรินตรา
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
79 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการขายและผลิตเครื่องสำ�อาง
บจ.วิน สี่ ดับเบิ้ลยูดี แอคเซสซอรี่ส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
17 ซอยรามอินทรา 42 แยก 4 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ทุกประเภท
บจ.ทีค แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
282/4 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการบริการรับค้ำ�ประกันหนี้สิน ความรับผิด
และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
หจ.ทีเอ็นเจเค เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
99/263 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ขาย ถั่วเขียว
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

หจ.ยันต์เลิศจิตร
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
15/14 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
บจ.ออซาน่า อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
176/295 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ซื้อ-ขาย ขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก จัดหา โอนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์และสินค้าจากต่างประเทศ
บจ.ควีน นัมเบอร์วัน มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1891/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก เครื่องสำ�อางและสิน
ค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
หจ.เคเอสอาร์ ชิปปิ้ง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
135/76 ตรอกอาคาร 9 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
รับจ้างเป็นตัวแทนและขนส่งสินค้า ทั้งนำ�เข้าและส่งออก
บจ.เออาร์ซี บอทลิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
11/19 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เบลล่า เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1529/10 อาคารศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ชั้นที่ 1 ถนน
เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูลา่ ง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพัก บาร์ ไนท์คลับ
ภัตตาคาร ศูนย์การค้า ให้เช่าทรัพย์สิน นำ�เที่ยว

บจ.พิมพ์ดี คิดเด็ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90/17 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิต
และติดตั้ง ทุกประเภทเพื่อการโฆษณา

บจ.เอสแอลเอส เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
13/45 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ต ให้บริการ
ข้อมูล บริการ เล่นเกมส์ ซอฟท์แวร์ เกี่ยวกับการศึกษา

บจ.เรโกะ(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/76 ซอยลาดพร่าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม บำ�รุงผิว

บจ.เอ็มโอจี แบงคอค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
573/58 ซอยรามคำ�แหง 39 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์
ด้าย เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้าย เครื่องนุ่งห่ม
บจ.เซาธ์ อีสต์ เอเซีย ลีกัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ธุรกิจ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การยื่นคำ�ขอต่างๆ กับหน่วยงานราชการ

บจ.ตลาดอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/2 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
จำ�หน่ายสินค้าทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่นอาหารเสริม เครื่องสำ�อาง เครื่องใช้ ในครัวเรือน
บจ.เอไอเอส ลิสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
รับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บจ.เฮ้าส์ออฟกรีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/4 ซอยคลังมนตรี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ชุดปลูกผักแนวตั้ง
และกึ่งอัตโนมัติ ระบบน้ำ�และไฟ

บจ.จีวีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
หจ.อมตะ ฮาร์ดแวร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย อาหารสด บจ.ไทย เบส อินโนเวชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
441 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
บจ.ไทย (อินโด) อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
933/185 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
219/2 อาคารดีวานจันต์ ห้องเลขที่ 5บี ชั้นที่ 5 ถนน
ขายสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องตรวจสอบ
ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 วิเคราะห์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
บจ.ทุนดำ�รงค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าหลอดไฟ แอลอีดี ทุกขนาด และ
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับหลอดไฟ
202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
บจ.ยูไนเต็ด เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ให้เช่า
บจ.แร็ปสไตล์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
800/24 ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
รถยนต์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
168/101 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ประกอบกิจการรับส่งสินค้าและเอกสาร
กทม. 10240
บจ.อ๊อปติมั่ม สปอร์ตส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการบำ�รุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์ บจ.เพย์เม้นต์ฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
และชิ้นส่วนยานยนต์
573/133 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
129 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ถนนพระราม 9 แขวง
ค้าขายอุปกรณ์กีฬา เครื่องมือกีฬา
บจ.อินฟินิตี้ เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายและให้บริการระบบการรับ-จ่ายเงิน
89 ซอยอ่อนนุช 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ทางอิเลคโทรนิค ให้บริการระบบ เพย์เม้นต์เกทเวย์
บจ.ซุปเปอร์คลีน ซุปเปอร์คาร์ พิษณุโลก จำ�กัด
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เค อินดัสตรีส์ จำ�กัด
505 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับถมดิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10150
5071/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
รับสั่ง นำ�เข้าส่งออก ยานพาหนะ ทุกประเภท
บจ.บราเธอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ดินแดง กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
384 ซอยศิรถิ าวร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประกอบกิจการ จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องดื่ม สุรา
บจ.พีเจบี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
เบียร์ ไวน์ น้ำ�ผลไม้ บุหรี่ ผลไม้ เนื้อสัตว์
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.โอเมส จำ�กัด
468 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10160
หจ.แสงฟ้า 17
30 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
พญาไท กทม. 10400
อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
629/10 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 2-5 ถนนพหลโยธิน
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
รับจ้างทำ�ของให้แก่หน่วยงานราชการ และ เอกชน
บจ.ภูมิภพ จำ�กัด
บจ.แก้วตา เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67 ซอยสุขุมวิท 60/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต บจ.ชาญชัย เซอร์วิส 2016 จำ�กัด
1249 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 118A ชั้น 10
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พระโขนง กทม. 10260
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้าง 1194/35 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
ทำ�การซื้อจัดหา นำ�เข้า จำ�หน่าย เพชร พลอย อัญมณี
อย่างอื่น ทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท ประ กทม. 10600
และเครื่องประดับทุกชนิด
ประกอบกิจการรับจ้างตอกเสาเข็ม
กอบบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ชัยวรภักดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
24/347 ซอยมิตรไมตรี 6/4 แขวงหนองจอก เขต
หนองจอก กทม. 10530
จัดหาคนงานให้แก่วงการธุรกิจเพื่อการจ้างงานชั่วคราว
เพื่อทดแทนคนงานของธุรกิจนั้น
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บจ.บางกอก เรียลตี้ เดเวลล้อปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
172 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม เช่น
บ้าน อาคาร ถนน งานโครงสร้าง งานโยธาทุกชนิด

บจ.ออลอะเบาท์ โมโต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
521/58 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเพื่อการโฆษณา
ทุกชนิด เช่น สติกเกอร์ สติกเกอร์สำ�หรับงานตกแต่งรถ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.จูไห่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
402/17 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนน
ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์
บจ.เอ็มอีเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/6 ซอยคุ้มเกล้า 34 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมา งานระบบ และตรวจสอบทั่วไป
บจ.พัศณี การบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/216 หมู่ที่ 7 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ให้คำ�ปรึกษาทางด้านบัญชีและกฎหมาย บริการรับทำ�
บัญชี บริการสอบบัญชี ให้บริการรับจองตั๋ว โรงแรม
ที่พัก และให้บริการจัดนำ�เที่ยวสัมมนา
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บจ.ท่อตราช้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
438/54 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
จำ�หน่ายท่อพีวีซี เหล็กรูปพรรณ สีทาบ้าน เหล็กแผ่น
บจ.ซูปเพิร์บ ฮีทเตอร์ ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
989/131 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการับจ้างทำ�ประกอบขึ้นรูปฮัทเตอร์ เตาอบ
เตาหลอมและชุดควบคุมไฟฟ้า
บจ.ออนเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
374/5 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บจ.บางกอก พาวเวอร์ แพลน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1629/6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ชีวมวลก๊าซชีวภาพ แสงอาทิตย์ ลม
ขยะ และพลังงานธรรมชาติอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.ปกรกนก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/68 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
รับจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิ
สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
บจ.ไทยไอเดีย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.คลาวไนน์เพลส สุขุมวิท จำ�กัด
5 หมู่บ้าน ชนันธร 1 ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
39/3 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการห้องพัก หอพัก ที่พักอาศัย โรงแรม ให้ บจ.ซีเอชทีกรุ๊ป จำ�กัด
บริการด้ารสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
386 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
บจ.กรีน แพลนเนท 21 (ประเทศไทย) จำ�กัด
10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ต่างประเทศซึ่งสินค้าที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์
กทม. 10110
การประกอบกิจการให้บริการรับจ้างรื้อถอน สายสื่อสาร บจ.ลอเรนซ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
โทรคมนาคมทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/10 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 25 แขวงบางแคเหนือ
บจ.ยาร์ดเบิร์ด จำ�กัด
เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดเครื่อง
126/1 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. สำ�อาง พร้อมทั้งอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช้
10120
ประกอบกิจการเปิดร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและ
บจ.ติณณ์กิตติ์ จำ�กัด
เครื่องดื่มทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค
บจ.วดีทิพย์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจกรรมทางกฎหมาย
8/134 ซอยประชาอุทิศ 131 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
บจ.ทีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สูงทุกชนิด
365/13 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการเป็นบริษัทนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ
บจ.พี แอล ดับเบิ้ลยู ฟาวน์ดรี้ 24 จำ�กัด
น้ำ�แร่แบบอัดแก๊ส ไวน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทองทรัพย์สิน จำ�กัด
147 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 6 แขวงบางมด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
32/12 ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 16 แขวงทวีวัฒนา เขต
ค้าเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็ก ทวีวัฒนา กทม. 10170
แมงกานีส เหล็กทนความร้อน สแตนเลส
ประกอบกิจการรับจ้างจดทะเบียนต่อทะเบียน แจ้งย้าย
ใบแจ้งจำ�หน่ายรถยนต์ทุกประเภท
บจ.แกรนด์ สุขุมวิท 59 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บีเจพี ซัพพลาย จำ�กัด
112 ซอยประชาอุทิศ 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10140
252 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ประกอบกิจการค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการขายของออนไลน์ (ซึ่งมิใช่ธุรกิจขายตรง)
หส.รุ่งทรัพย์การค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.มานา โคจิ
254 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
79/119 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
ซื้อมา ขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรพืชผล 10210
ทางการเกษตรให้หน่วยงานราชการ
จำ�หน่ายสินค้ามือสองทุกประเภท
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บจ.ยัวร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
431/8 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ (ภัสสร 53) ถนนสรง
ประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�
บจ.ห้างทองปิ่นเจริญ ช่างอากาศอุทิศ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
403/1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
อัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.เฮร่า อินเตอร์ เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/100 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ซื้อมา ขายไป กระเบื้องทุกชนิด เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์
ก่อสร้าง อุปกรณ์แต่งบ้าน สำ�นักงาน ทุกชนิด
บจ.แวลู่ เอฟโวลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
370/26 หมู่บ้านรสริน 1 ถนนโกสุมรวมใจ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ให้บริการด้าน Software Application บนโทรศัพท์มือ
ถือและอินเตอร์เน็ต
บจ.สัมมา อาชีวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/57 ซอยสายไหม 35 (พ้อมอิ่ม) แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
รับเหมาก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรม
บจ.ธมนันท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/13 หมู่บ้าน ศุภาลัยพาร์ควิลล์ ซอยรามอินทรา
23 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ขายปลีกขายส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดัง
กล่าว
บจ.ทีเอสเอส พลัส อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/1 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 20 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
การขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.เอ็นอาร์พีแอล เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่ง
ออกไปจำ�หน่ายต่างประเทศซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ทำ�ความ
สะอาดผิว
บจ.คิว ซี อาร์ อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
181/21 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำ�อาง
บจ.เอสโซน เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
508/130 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ค้าผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย บริการออกแบบวางระบบ
เครื่องและระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
บจ.โซ ออฟฟิเชียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 แยก 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเสื้อผ้า สิ่งทอ ทุกชนิด ทุก
ประเภท
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บจ.ร่มเกล้าพารวย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/1 ซอยลาดปลาเค้า 61 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
จัดสรรที่ดินในการปลูกสร้างอาคารศูนย์การค้า อาคาร
พาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ ตลาด รวมถึงร้านค้าแผงลอย เพื่อ
ซื้อ-ขาย ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ
บจ.ดีเค เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60 ซอยสวนสยาม 24 แยก 10 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการการผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.กระเบื้องมุ่ยฟ้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง
เซรามิค เครื่องเคลือบ
บจ.อัลติเมท โค้ทติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยนภาลัย 6 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสีพ่นรถยนต์ และอุปกรณ์สำ�หรับ
อุปกรณ์สำ�หรังานพ่นสีทุกชนิด

บจ.เจซี เวิลด์ ไวด์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1/143 ซอยหมู่บ้านชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้าจัดหาระวางสินค้า
บจ.ทู เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
5/15 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 (ชินเขต 2/38)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.บีพี 1986 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
120/109 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.แอท ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/1536 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ บจ.เหม่ยเทียนไหล จำ�กัด
ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
93/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
บจ.ฟรีแลนซ์ อินเตอร์ทรานส์ จำ�กัด
กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
211 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 8 (รามทาวน์เฮาส์) แขวง หจ.โมโน ธุรกิจ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
33/133 หมู่บ้านสุขสันต์ ซอยกาญจนาภิเษก 005/1
ประกอบกิจการบริการ นำ�เข้า ส่งออก บริการขนส่ง
บจ.โกลด์เด้นคิง แพล้นท์ จำ�กัด
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับส่ง และสิ่งของต่างๆ รวมถึง 900/31 อาคารเอสวีซิตี้ ถนนพระราม 3 แขวง
ธุ
ร
กิ
จ
ด้
า
นไปรษรี
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์
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ุ
ประเภท
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
บจ.แอลจีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการเพาะพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์พืช
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.พลอยพิม อิงค์เจท
ผลิตและจำ�หน่ายต้นกล้าพันธุ์ไม้พันธุ์พืชทุกชนิด
444/126 ซอยรามคำ�แหง 162/1 ถนนรามคำ�แหง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
468 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บจ.เบอร์เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการ รับดำ�เนินพิธีการศุลกากร
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการงานพิมพ์
104 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
บจ.อีลิท บิสซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
4/67 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240 หจ.ฟิโรโพลี
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
ประกอบกิจการรับซื้อ รับซ่อม และขายอะไหล่
1479/49 หมู่บ้านพฤกษาวิลล๋ 62/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวง บจ.เอสแอนด์เอส ฟาสเทนนิ่ง โซลูชั่น จำ�กัด
อากาศยานและวัสดุทุกชนิด
ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
การขายส่ง การซ่อมแซมบำ�รุงรักษา เครื่องมือแพทย์
470,472 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต
บจ.ทริโอพาน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ขายเวชภัณฑ์
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าขาย นำ�เข้า ส่งออก น๊อต-สกรู
72 ซอยรามคำ�แหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
หจ.หิรัญรักบริบาล
สำ�หรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ทำ�การตลาด และค้า
30 ซอยรามอินทรา 74 แยก 2 แขวงคันนายาว เขต
ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
บจ.ล้อสกุลชัย จำ�กัด
คันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ รับจัดฝึกอบรมให้คำ�ปรึกษา การให้
378 ซอยศิริชัย 1 ถนนมหาไชย แขวงสำ�ราญราษฎร์
บจ.โดมัส แลนด์ จำ�กัด
บริการ รับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เขตพระนคร กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
18/39 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการ การให้เช่า การซื้อ การขาย การพัฒนา บจ.โคโค่ บีช กรุ๊ป จำ�กัด
และดำ�เนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.ซีซี เอ็กซ์พอร์ท จำ�กัด
988/317 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.คาส์ซานา จำ�กัด
99/71 ซอยรามอินทรา 101 แขวงคันนายาว เขต
ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
4/321 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ขายส่งสินค้าอุปโภค
ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภท บจ.กู๊ด แคปปิตอล เอเซีย จำ�กัด
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เจ.อาร์.บางกอก จำ�กัด
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 16 ห้อง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เลขที่ 1611 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 115/155 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 15-6 ถนนนวมินทร์
บจ.สตรอม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
10330
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เป็นนายหน้า ตัวแทน จัดการ ซื้อ-ขายอสังหารมิทรัพย์ ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้ารถยนต์ มอเตอร์ไซร์ เรือ
67/1 ซอยอ่อนนุช 12 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
เจ็ตสกี และอุปกรณ์อะไล่ทุกชนิด
จำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า
บจ.โกไบค์ เทคโนโลยี่ส์ จำ�กัด
และยานยนต์ชนิดเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ทัดดาวจรัสแสง จำ�กัด
16 อาคารอโศก คอร์ท ห้องเลขที่ 2-เอ ถนนสุขุมวิท 21 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 893 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
บจ.อาร์ ไอเอส อินโนเวชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการขายและพัฒนาซอฟแวร์ที่ใช้ ในการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10250
บริการจัดการทั้วไป
61 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 แยก 19 แขวง
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งใหม่ และใช้แล้ว
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับทำ�งานเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด ทั้ง
บจ.คัมพาน่า ทาโร่ จำ�กัด
บจ.พลอย เอสเตท จำ�กัด
ภายในและภายนอกอาคารของโรงงาน ติดตั้งระบบ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ไฟฟ้า
102/99 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 89 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง
กทม. 10110
เขตคลองสาน กทม. 10600
บริการติดตั้ง พัฒนา วางระบบ ฝึกอบรม บำ�รุงรักษา
บจ.ฮาลาล ทเวนตี้โฟร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการสร้างบ้านจัดสรรและจำ�หน่าย
ให้
ค
�
ำ
ปรึ
ก
ษา
การใช้
ง
านระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อสังหาริมทรัพย์
สารสนเทศ
89 ซ.อ่อนนุช 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการและซื้อ-ขายสินค้าอุปโภค
บริโภคบนอินเตอร์เน็ต
บจ.เจเจธีค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/58 หมู่บ้าน ทาวน์พลัส พระราม 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา
7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการด้านงานภาพยนตร์ งานโฆษณา
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บจ.โภคา เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
284 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร งานระบบตาม
อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง

บจ.ธนธรา121 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/3 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการ บริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ ให้กับ ภาคราชการและธุรกิจต่างๆ

บจ.คูณ แอสเสท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/139 ซอยสิทธิชัย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ซื้อ ขาย คอนโดมิเนียม ห้องชุด บ้านพร้อมี่ดิน อาคาร
พานิชย์

บจ.เจมมี่ส์ เบอเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
759 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ร้านเบอร์เกอร์และสเต็ก

บจ.บรอดเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
449/245 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำ�
ปรึกษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์

บจ.ดีเอ็นเอ รีเทลพาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
490/5 ห้องหมายเลข 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.ดับบลิว มาสเตอร์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/51 ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสาม
วาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์บาร์ โค้ด เครื่องพิมพ์
บาร์ โค้ด เครื่องพิมพ์ต่างๆ

บจ.กัลยานิมิต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101 ซอยโชติวัฒน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการ ให้บริการ ออกกำ�ลังกาย และให้บริการ
ฝึกสอนวิธีการออกกำ�ลังกาย ทุกประเภท

บจ.เอร่า โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แป้งปั้น ปั้นแป้ง จำ�กัด
555/8008 อาคารพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ชั้น 3 ห้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3A008 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
176/41 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10400
กทม. 10800
ค้าและให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในระบบต่างๆ ในโง
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายส่ง ส่งออก ขนมกุ้ยช่าย ทั้ง งานอุตสาหกรรมทุกประเภท
แบบสดและแบบทอด
บจ.พีเอชทีเอเอ ลีฟวิ่ง ดีไซน์ จำ�กัด
บจ.พลาทิเน่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
41/5-6 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร เขตพญาไท กทม. 10400
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการรับออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายใน
ประกอบกิจการขาย เครื่องสำ�อาง ที่ใช้กับผิวกาย
บจ.คชทรัพย์ จำ�กัด
บจ.โกลบอล สตั๊ดดี้ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
1 ชั้น 4 ห้อง 402-405 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล 10500
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ซื้อฝาก ขาย
บริการรับปรึกษาด้านการศึกษา แนะแนวการศึกษา
ฝาก ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการ
รับรองเอกสารใบสมัครเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
บจ.แพลนคิดส์ ซิสเต็ม จำ�กัด
บจ.ชาบูสามเสน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
290/192 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
63/16-18 ถนนอำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี 10510
เขตดุสิต กทม. 10300
ประกอบกิจการให้บริการและให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนิน
ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง
ธุรกิจเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
บจ.เอสไออีซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขต
ดุสิต กทม. 10300
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

บจ.เครือวันเพ็ญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/77 ซอยรามคำ�แหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
รับทำ�เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง ต่อเติม
บจ.อาร์คิเทค 66 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.นัมเบอร์เซอร์วิส
97/89 หมู่บ้าน อาร์เอ็นพี เพลส ทาวน์ โฮม ถนนสามวา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
240/32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
รับออกแบบต่อเติมตกแต่ง จำ�หน่ายตู้คอนเทนเนอร์
กทม. 10310
รับเป็นตัวแทนในธุรกิจสินเชื่อ บัตรเครดิต
บจ.เอ เค สปา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอพี ไบโอ พลัส จำ�กัด
449/486 ซอยสุวินทวงศ์ 11 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
14/1 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป สินค้า
กทม. 10310
ประเภทเครื่องสำ�อาง เครื่องนวด เครื่องสปา
ผลิตและจำ�หน่ายอาหารเสริมสำ�หรับสัตว์ ทุกชนิด
บจ.สวีทซีฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
506/64 หมู่บ้าน กลางเมืองแกรนด์เดอปารีสรัชดา ซอย
รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ซื้อมา ขายไป นำ�เข้า ส่งออก อาหารทะเล อาหารสด
อาหารแช่แข็ง และอาหารที่ผ่านการแปรรูป
บจ.ปวิซิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
270/222 อาคารทีซี กรีน ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
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บจ.ฌาร์มมารัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยพระยาสุเรนทร์ 20 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด

บจ.ซี.เค.การสำ�รวจ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
รับจ้างสำ�รวจ รังวัดที่ดิน ให้ทั้งราชการและเอกชน
บจ.ทีแอลเค เมคคานิคอล เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/1112 ซอยเคหะร่มเกล้า 24 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ระบบงานไฟฟ้า
เครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกประเภท
บจ.โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138 ซอยร่มเกล้า56 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
เป็นตัวแทนนำ�เข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ�
ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บจ.ทูเจเอ็ม คอสเมติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/32 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำ�อางเพื่อจำ�หน่าย
บจ.โปโลสตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
498/526 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 เฟส 2
โซน 6 บี ถนนดำ�รงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ค้าผ้า ผ้าทอใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด ใยไนล่อน
บจ.สามเกลอ โก กรีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/5 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ ซื้อ ขาย โค กระบือ
บจ.เพสเซทเตอร์ส เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 13 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษารวมถึงให้บริการวางระบบ
ติดตั้งและบำ�รุงรักษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

บจ.ไมลียา เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
448/21 ซอยราษฎร์อุทิศ 54 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี หจ.โอเค ออโต้ ช็อป
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อาหารผลไม้สด แปรรูป 146 ซอยจันทน์ 27 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมสมรรถนะรถยนต์ อะไหล่รถ
บจ.พริ้ว ธารา เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บลูไพลิ่ง จำ�กัด
123/176 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วา กทม. 10510
14 ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
ผลิต จำ�หนายส่ง-ปลีกเครื่องดื่ม น้ำ�สมุนไพร น้ำ�ผลไม้ กทม. 10120
รับเหมาตอกเสาเข็ม ทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เศก สยาม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42 ถนนไมตรีจิต 28 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
รับเหมาก่อสร้าง

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อรรวีแอนด์ซันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/137 หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36 ถนน
พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน และรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่อง

บจ.อัพสเปค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/40 ซอยนิมิตใหม่ 28 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะ บจ.วี แอคชีฟ จำ�กัด
วันออก เขตคลองสามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเหมาก่อสร้าง
69/1410 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ตัวแทนขายอาหารเสริม
บจ.ศศิ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269/44 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.วีเอส การ์เม้นท์ โปรดัคชั่น จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการด้านธุรกิจการรับ-ส่งพัสดุ
66 ซอยประชาอุทิศ 27 แยก 6 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิตเสื้อผ้าตามความ
บจ.โมเดิร์น แอนด์ โมเดล แอต โฮม จำ�กัด
ต้องการของลูกค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557/337 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.สมาร์ทสปอร์ต อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
23 ซอยประชาอุทิศ 83 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์สิ่งทอและเสื้อผ้า
บจ.เซอรี่เร้นท์ จำ�กัด
สำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
495/257 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
บจ.ทีทีเอส อินเตอร์ โกลบอล จำ�กัด
ประกอบกิจการ เช่า และดำ�เนินการในอสังหาริมทรัพย์ที่ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พัก
55/87 ซอยกำ�นันแม้น 13 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
บจ.เบบี้สปูน กูร์เมท์ จำ�กัด
และทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103 อาคารสินนที ชั้นที่ 7 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
บจ.มีทรัพย์สมบูรณ์ จำ�กัด
ผลิต ค้า ซุป น้ำ�ซุป และอาหารพิเศษสำ�หรับทารก เด็ก ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/20 หมู่ที่ 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
บจ.เซโนสติกส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและเฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
265/224 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
บจ.ทเวนตี้ ไฟร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแทคโนโลยี ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การตรวจเชื้อโรคทางการเกษตร
23/9 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ
บจ.นิษฐาพราว จำ�กัด
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อการจำ�หน่ายส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
988/16 ซอยพระรามสาม 42 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บริการออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ บจ.เวลเลียน ซอฟแวร์ จำ�กัด
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิดทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2012 ซอยเอกชัย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
บจ.ไทหินเจียร จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบให้คำ�ปรึกษา พัฒนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้ง บำ�รุงรักษา
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ห้อง
ริวเวอร์ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
บจ.มหานคร อินเตอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์แม่พิมพ์ เครื่องมือเครื่ืองใช้ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/11 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
หจ.มารีน่า อินเตอร์ 2017
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
538 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก
บจ.อินเตอร์ ออโต พาร์ท ซัพพลาย จำ�กัด
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า จำ�หน่ายตั๋ว เครื่อง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-2/2 แขวงบางบอน
บิน ที่พัก โรงแรม
เขตบางบอน กทม. 10150
ค้า ผลิต ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และชิ้นส่วนแผงวงจร
บจ.ซิกนิฟิแคนท์ ไลฟ์ จำ�กัด
ไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
192/35 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
บจ.เอสทูซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า
1/75 หมู่บ้านมัณฑนา พระราม 2 เทียนทะเล ซอยเทียน
อุปโภค และบริโภค ทุกชนิด
ทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.ธนทิพย์ฟู้ดส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/89 ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 ตัวแทนออกของ
ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็ง
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บจ.เคพี แมชชีนเนอรี่ พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
916/60 อาคารชุดคอนโดเคหะการไฟฟ้า ชั้นที่ 8 อาคาร
เอ12 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า อะไหล่ชิ้นส่วนงานต่างๆ
บจ.กองเพชร แอนด์ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 2 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง เครื่อ
สำ�รองไฟ อินเวอร์เตอร์ เครื่องแฟลงไฟฟ้า
บจ.เอ็นเนอร์คอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/10 ชั้นที่ 1 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
รับจ้างทำ�ของตามวัตถุประสงค์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
บจ.กรีนรี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/595 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 8/1 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค
บจ.วี เอ็น เอ็น พี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1097/21 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหา
บจ.คชสีห์ ออร์กาไนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
761 ถนนบรมราชชนนี 72 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
กิจการด้านความบันเทิง
บจ.ติสท์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยบรมราชชนนี 63 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ผลิต จัดจำ�หน่าย
อาหารสัตว์เลี้ยง
บจ.เฟิสท์อิมเพรสชั่น บิ้วตี้ เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/907 ซอยเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการปรึกษางานด้านการตลาด ส่ง
เสริมการขายสินค้า การสร้างตราสินค้า
บจ.ลิ้งค์ โฟลว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/20 ซอยประชาชื่น 14 แยก 2-1 (หมู่บ้านชื่นกมล
นิเวศน์ 1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้บริการด้าน IT
บจ.นาวิเอชั่น คอมเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
หจ.บี.ซี.เอส.วูดสตีล โปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137/77 ซอยคู้บอน 27 แยก 23 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องเรือน
หจ.ปัญญ์ แอดไวซ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/19 ซอยรามอินทรา 13 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์
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หจ.ปัณฑ์ธนัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
143/6 ซอยคู้บอน 27 แยก 42 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ผลิต ติดตั้ง งานโครงสร้างเหล็กและป้ายจราจร

บจ.ชัยวรรณ บิสสิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/287 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาด้านเงินและธุรกิจ

บจ.สวีทบิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
165/8 หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา ถนน
รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิต จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่อง
สำ�อาง อาหารเสริม และอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิด

บจ.บลู กรีน เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
927/122 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บริการจองตัว๋ รถทัวร์ สำ�หรับเดินทางทัง้ ในและต่างประเทศ

บจ.เอสพี ลิเคอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76/16 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม สุรา
บจ.เค.เอ.เอส. เอ็นริชเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
202/33 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 21 แยก 18 ถนน
รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ดี เนเชอรัล เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/113 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่ายเกี่ยวกับการบำ�รุงเส้นผม
บจ.เอ ดี พี ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/34 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนนคู้บอน แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ให้บริการตรวจสอบร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

บจ.เสถียรภาพ การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187/21 ซอยเสรีไทย 25 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับตรวจสอบบัญชี จัดทำ� และวางระบบบัญชี
บจ.1237นาว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
468/8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง การติดต่อซื้อ-ขาย ที่
ให้ข้อมูลร้านค้าในรูปแบบสินค้าและบริการทั้งในและ
ต่างประเทศ
บจ.อินฟินิท ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444/28 ซอยรามคำ�แหง 162/1 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ทุกประเภท

บจ.ดิสทริบิวชั่น โซลูชั่น พลัสส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/175 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บจ.อมร แอดวานซ์ อินโฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด รับเป็นที่ปรึกษา และจัดทำ�แผนการกระจายสินค้า การ
จัดการทำ�ข้อมูลร้านค้า และแผนที่ร้านค้าทั่วประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/119 หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด ซอยรามอินทรา
23 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 บจ.เอ็นพี-โปร โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/2 หมู่บ้าน เพล็กซ์เรสซิเดนซ์ นวมินทร์ 111 ซอย
นวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม่ กทม. 10240
บจ.ไบร์ทไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 อาคารวีรภัทรแมนชั่น ห้องเลขที่ 113 ชั้นที่ 1 ซอย
บจ.บิวตี้เบสท์ เพอร์เฟค จำ�กัด
ลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
9/49 ซอยรามคำ�แหง 144 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตกแต่ง
สูง กทม. 10240
อาคารภายในและภายนอก เช่น หลอดไฟ
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว และ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด
บจ.ชิป โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วายดับเบิ้ลยูบี จำ�กัด
15 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวงลาดพร้าว เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดพร้าว กทม. 10230
406/701 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เป็นตัวแทนในการนำ�เข้าสินค้า จากต่างประเทศ เช่น
กทม. 10250
เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ให้คำ�ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด ทรัพยากร
บุคคล การผลิต โลจิสติกส์
บจ.แสนสี ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/31 ซอยรามอินทรา 103/2 แขวงคันนายาว เขต บจ.อรรถพรและบุตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
1653/1 ถนนรามคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด และ การขาย
กทม. 10250
ประกอบกิจการให้เช่า การขาย การซื้อ อสังหาริมทรัพย์
บจ.บี เอ็น แอร์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจเอฟซี มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
199/11 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกเครื่องปรับอากาศ 888/208 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
และเครื่องทำ�ความเย็น ประกอบกิจการออกแบบและติด สวนหลวง กทม. 10250
นำ�เข้าวัตถุดิบสำ�หรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ตั้งปรับอากาศและเครื่องทำ�ความเย็น
บจ.มหานาวาสตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยลาดพร้าววังหิน 6 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับจ้างผลิต VDO presentation ผลิตรายการโทรทัศน์
และะุรกิจด้านสื่อสารมวลชน
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บจ.ยังเพลิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
999/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการให้บริการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมตัวสำ�หรับการเกษียณอายุให้กับผู้สูงอายุ
หจ.พีจี แทคทิเคิล
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
119/4 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
กิจการค้าอาวุธปืน
หจ.เบสท์ ซัพพลาย 555
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1/57 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าส่ง-ปลีก เครื่องมือวัสดุทางการแพทย์
บจ.วันดี เซอร์วิส มายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
49/604 ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร
บจ.สยาม มากิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้อง 1609-1610 ชั้น 16 ถนน
พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ลงทุนแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นเข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวก
จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหรือ
บจ.ครีเอทีฟ ธิงคิง อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
24 ซอยนาคนิวาส 28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายเครื่องบิน
ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ โดรน ในและต่างประเทศ
บจ.นาริ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
202 อาคารเลอ คองคอรืด ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1009
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ทดสอบ และจำ�หน่าย
อุปกรณ์หรือระบบหลักและรอง เช่นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เคเบิล
บจ.ดวงสวัสดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 ซอยท่าข้าม 15 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ผลิต ปลาทะเล
ปลาน้ำ�จืด กุ้ง ปลาหมึก อาหารทะเลแช่แข็ง ทุกชนิด
บจ.ไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
27 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ
บจ.สตาร์เวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
428/140 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องดื่ม
อาหารเสริม เพื่อสุขภาพและความงาม

บจ.เทอเรสเทรียล แอนด์ ซับมารีน เทเลคอม
เอนเตอร์ ไพร์สเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
102/99 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บจ.สมาร์ทโซลูชั่นซอฟต์แวร์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา วางระบบ
6 อาคารมายเฮ้าส์ ห้องเลขที่ 88 ซอยปุณณวิถี 12 ถนน ฝึกอบรม รวมถึงให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการใช้
สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 งานระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับจ้างออกแบบ และติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.บี แอนด์ เอส เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
100/318 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย5 แยก2 (โกสุม
นิเวศน์) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
บจ.ห้างทอง เพชรทองใบ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
58 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
บจ.เอ็มเอ็มเอสซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
23 ซอยสิริวานิช (สุขุมวิท 64 แยก 6) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการ ให้เช่า ซื้อ ขายเครื่องจักร อุปกรณ์
ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำ�นักงาน
บจ.ไอดีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4900000 บาท
59/431 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ออกแบบ ติดตั้ง จำ�หน่าย ตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.ไพรม์ อินเวนเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1/11-13 ซอยพาสนา 1 ถนนเอกมัย แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าเคมิคอล ส่วนผสมเครื่อง
สำ�อาง วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหาร และส่วนผสมอาหาร
บจ.จี แอ็ดเวนเจอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
139 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.มิลค์ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1-7 อาคารซิลลิตเฮ้าส์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 0852 ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบธุรกิจส่งออก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกชนิด

บจ.สนั่นอาหารทะเล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
252/187 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

บจ.โพลยี ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
850/13 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 60/1 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
นำ�เข้าและส่งออกสินค้ายางพารา

บจ.เอสเฮช มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
197/6 ซอยลาดพร้าว 64(เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
การให้บริการจัดซื้อ จัดหา โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่ง
เสริมการขายกระจายสินค้าเช่นเครื่องใช้สินค้าเบ็ดเตล็ด

บจ.คอร์ดอนเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/29,33/30 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการโรงแรม ร้านอาหาร

บจ.กุรุง แอนด์ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
293/198 ซอยรามคำ�แหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

บจ.วาย ดี ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
377/303-304 อาคารเบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 2 ห้อง
เลขที่ 2/10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ จัดจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง เครื่องมือ
ความงามทุกชนิด

บจ.ไทย ออกาไนซ์ แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/9 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพาน
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจัดงานขายสินค้าโดยเป็นตัวกลาง
จัดหาพื้นที่ให้เช่า

บจ.เค.เอ็น.เค.บิลด์ อิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
343/5 ซอยแบนชะโด 5 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการออกแบบและรับทำ�งานตกแต่งบิลด์-อิน

บจ.ชูส์ออนแอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
374 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการค้ารองเท้าหนัง
บจ.ซูซี่ พี จารุน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.วันชัยรีเทล จำ�กัด
44/4 ซอยอาทิตย์ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขต
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
74 ซอยพระยาดำ�รงค์ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำ�หน่ายเสื้อผ้าทุกชนิดทุก
กทม. 10500
ประเภท
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.ซีเควนเชียล ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
290/249 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้ 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรม
บจ.สำ�นักงานกฎหมายสมกฤตจุล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
485 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย ให้คำ�ปรึกษาคดี
ความ เร่งรัดรัดหนี้สิน
บจ.ธัญ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กทม. 10400
เข้าเป้นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบ

บจ.นครไทยไบค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
2923-2925 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
จำ�หน่ายรถจักรยาน และอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยาน

บจ.ฟาสต์ ไบซิเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/84 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ขายปลีก-ส่งจักรยานยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

บจ.เอมบริช เอ็กซ์ปิไดเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1077/32 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการบริการรับแปล ล่าม

บจ.เอสวี โอเวอร์ซีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2400000 บาท
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด

บจ.คุยเรื่องกิน กินแล้วคุย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
170/15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายทำ� การ
ถ่ายทอดสด การบันทึกภาพ การเผยแพร่ภาพและเสียง

บจ.วี ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนน
พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ซื้อ จัดหา รับ เช่า ถือกรรมสิทธิ์ และจัดการโดยประการ
อื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

บจ.โลจีสติกส์ เมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
65/177 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

บจ.ธนคงคา27 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยเจริญนคร 66 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์ และงานก่อสร้าง งานโยธาอื่นทุกประเภท

หจ.ทรัพย์ ต.เก้าเตี๋ยว ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/786 ซอยรามคำ�แหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการ ขนส่ง สินค้าทุกชนิด

บจ.เชียร์ โลจีสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
65/177 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการขนส่ง และผู้ โดยสาร ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
บจ.ยูนิเทค การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
104/12 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการรับจ้าง ตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี รวมทั้งเสื้อสูททุกประเภท
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บจ.พีทีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ซื้อ ขาย โอน อสังหาริมทรัพย์
บจ.สุทธิจิตพัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1886 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.โอเอ็ม แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/135 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่ของเครื่องจักร
อุตสาหกรรม
บจ.โยธาพิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
252/111 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป อาคาร ที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�การฯ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เปลี่ยนขยะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279/2 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการโรงงานไสไม้ โรงเลื่อย
บจ.ทีทีจี ซัพพอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/25 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์
บจ.ดิจิเทคสตาร์ทอัพ 4.0 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1528 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการพัฒนาระบบไอที เพื่อใช้ ในการทำ�งาน
บจ.ภว โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
การขนส่งแล สินค้ารรวมถึงผู้ โดยสาร

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เจอาร์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยสวนผัก 10 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
นำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่นอะไหล่รถยนต์ ของใช้
ภายในบ้าน และของใช้ภายในครัวเรือน
บจ.พิมนิยม อาร์ค 14 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90/11 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 34 (ศาลเจ้าแม่กวนอิม)
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร สะพาน อุโมงค์
บจ.เมี่ยวอิงถาง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 ซอยรามอินทรา 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการศูนย์ โยคะ สมาธิ

เพจเจส

บจ.ประเสริฐทรัพย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
152 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและติดตั้งเครื่องตกแต่งอาคาร
พาณิชย์
บจ.อินเตอร์ลามิเนต แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการรับทำ�แบบพิมพ์ แม่พิมพ์และผลิตเนื้อหา
ข้อมูล รูปแบบ รวมทั้งจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ กระดาษ หมึก
และอุปกรณ์การพิมพ์ทุกชนิด
หจ.เอสอาร์พี เซิร์ฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/129 หมู่บ้าน สวนหลวงวิลล์ 5 ซอย 28แยก 3
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
จำ�หน่ายอะไหล่ยานยนต์และบริการ

บจ.อาธานี คอนซัลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/62 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บจ.เอนจอย เซฟ แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
22 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขต
ค้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการก่อสร้าง
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.เคหาสน์ชุมพร จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าติดตั้ง อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำ�กัด
ชนิดต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์เตือนภัยอื่นๆ
80/131 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10140
78/34 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐมนู
เข้าถือหุ้นในบริษัทและหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.เอพีทีเอ็น จำ�กัด
กิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
27 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ
บจ.สุเมธ เจริญการช่าง จำ�กัด
เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.รักษ์ โลก จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมทุกชนิด
186,188 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน- ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 199/58 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ประกอบกิจการรับทำ�ถังชุบเคมี ถังเเก็บเคมี เครื่องดูดไอ กทม. 10230
บจ.เอ แอนด์ เอ็น อิตาเลี่ยน เทรดดิ้ง อีควิปเมนท์กรด หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องผสมเคมีแบบผง-แบบน้ำ� ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� โปรดักส์ จำ�กัด
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
710/432 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
บจ.อีซี่ แพ็ค โปรดักส์ จำ�กัด
พระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ลัลลาบาย ดิ เอิร์ธ จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อ-จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
450/46 ถนนพระราม 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กาแฟ เครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ
บางขุนเทียน กทม. 10150
49/63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวงจรเข้บัว เขต
สินค้าอุปโภคและสินค้าแฟชั่นทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิตและจำ�หน่ายถุง
ลาดพร้าว กทม. 10230
พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีทำ�จากพลาสติกทุกชนิด
การผลิตเครื่องสำ�อาง
บจ.บ้านหอมสปา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พีแอนด์บี เฮาส์ 1988 จำ�กัด
บจ.สี่เสา รุ่งเรือง จำ�กัด
797 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 36 แขวงบางมด เขต
269/119 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 50/1 ถนนราษฎร์พัฒนา กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย (ปลีก-ส่ง) นำ�เข้า ส่งออก
จอมทอง กทม. 10150
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เทียนหอม เทียนนวดตัว เทียนแท่ง น้ำ�มันหอมระเหย
ประกอบกิจการให้บริการประเมินสินทรัพย์ ที่ดิน และ
การติดตั้งเครื่องจักรอุตสากรรมและอุปกรณ์
อาคารทั้งภาครัฐและเอกชน
บจ.พี.พี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ประเทศไทย)
บจ.เจเอซีเค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บจ.วีเอสเอส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
265/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
32 ซอยเพชรเกษม 25/2 แยก 3 แขวงปากคลอง
5/7 ซอยลาซาล 10 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
สะพานสูง กทม. 10240
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
10260
งานออกแบบ ให้คำ�ปรึกษา จัดหาวัสดุ ติดตั้ง งาน
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และอะไหล่สำ�หรับเครื่องจักร ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล สื่อสาร คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์
และอื่น
บจ.เจ เอส พี โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โมบอร์ ไพล์ จำ�กัด
บจ.วังทอง คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด
124 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 15 แขวงหนองแขม เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองแขม กทม. 10160
59/36 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขต 23 ซอยสิริวานิช (สุขุมวิท 64 แยก 6) ถนนสุขุมวิท
รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร คอนโด ทาวเฮ้าส์ รีสอร์ท บางกะปิ กทม. 10240
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเจาะเสาเข็ม
ประกอบกิจการค้า ซ่อมแซม คอมเพรสเซอร์
บจ.มายด์ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ชิยา เวลตี้
บจ.วีไอพี ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำ�กัด
99/79 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ตลิ่งชัน กทม. 10170
9/94 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
12/74 ซอยรามคำ�แหง 120 แขวงสะพานสูง เขต
รับจัดอบรมสัมนา
10530
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน จัดหาที่พัก และรถรับส่ง ขายตรงและตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บจ.เอ็มวายซีเอ คอสเมติคส์ จำ�กัด
บุคลากร เพื่ออำ�นวยความสะดวกมนการปฎิบัติงาน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.พิชญะการช่าง
13/57 ซอยศาลาธรรมสพน์ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำ�กัด
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
48 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี ซอย 32 แขวงโคกแฝด เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม
หนองจอก กทม. 10530
23 หมู่บ้าน ภัคภิรมย์ ซอยรามคำ�แหง 64/3 ถนน
เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเสริมสวย
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 การรับจ้างผลิต ประตุหน้าต่างอลูมิเนียม งานอลูมิเนียม
ประกอบกิจการให้บริการและรับจ้างผลิตงานด้านออกา อื่นในลักษณะทำ�นองเดียวกัน
ไนซ์ การจัดงานด้านอีเว้น การจัดการแสดงนิทรรศการ
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หจ.เค.เอช86 ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
19 ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ขายธงชาติ เสาธง ผ้าใบ ผ้าเต็นท์ พรม เสื่อ ภู่ เครื่องสังฑภัณฑ์

บจ.อีโค่ อาร์ท(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
385/460 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าประเภทสีบ้าน

บจ.รูม72 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยเจริญนคร 33 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์

หจ.พีพีเอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
778/161 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการติดตัง้ ระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน

บจ.จิฟฟี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
65/177 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ

บจ.เดรสทินี่ 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201 อาคารวิชาญเรสซิเดนท์ ถนนสิรินธร แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการเช่า เครื่องแต่งกายทุกชนิด
เช่น ชุดไทย ชุดราตรี ชุดแต่งงานและส่วนประกอบอื่นๆ
ประกอบกิจการค้า เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งการ
รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่นทุกชนิด

บจ.อรรถยุทธ์เพอร์ซันแนลซิเคียวริตี้เทรนนิ่งแอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
89/175 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ให้บริการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวและอารักความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล

บจ.เบิร์ดสโตน คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
955/8 ซอยวิจิตรชัย ประชาอุทิศ 1 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน

บจ.มาเบล(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
82/20 ซอยสีน้ำ�เงิน ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
การขายส่งเครื่องสำ�อาง

บจ.โคเวียโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
230/75 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
เป็นเอเย่นต์แนะนำ�โรงพยาบาลเสริมความงาม

บจ.รีจูฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
19/62 หมู่บ้าน ไพรเวท วิลล์ ถนนหัวหมาก แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง
ใช้เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาบำ�รุงพืช
และสัตว์ทุกชนิด

บจ.สามสิบสอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
91/212 หมู่บ้าน อาร์เคออฟฟิศพาร์ค ถนนสุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่าย อุปกรณ์
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด

บจ.เคจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
466/185 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ขายปลีกเครื่องสำ�อาง อาหารเสริม
บจ.ห้างทองเยาวราชชินสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
56/2,3 หมูท่ ่ี 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าซื้อ ขายทองรูปพรรณและทองแท่ง
บจ.บียอนด์ ลาลูซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
140/22 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
พัฒนาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ บน
ที่ดิน
บจ.เออเบิ้น แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
137/41 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.สายศิลป์ อินทีเรีย เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
80/153 ตึกไพฑูรย์ ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
รับเหมาตกแต่งภายใน
บจ.ฮาบุ พลัส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
44/11 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.อาครอส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เช้นจ์ 21 ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2209
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ วัสดุวัสดุ
ก่อสร้าง
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บจ.ออฟฟิสเซอร์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
277 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้เช่า บริการอสังหาริมทรัพย์
บจ.ฟอร์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ห้องเลขที่ 3353 ชั้น
ที่ 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขายสินค้าหรือ
บริการ โดยวิธีใช้สื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
หจ.แคชสตาร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1434/219 ห้องเลขที่ 3 ซอยพระรามที่ 3 ซ. 66 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายเงินตรา
ธนบัตรต่างประเทศและเซ็คเดินทางต่างประเทศ รวม
ถึงบริการที่เกี่ยวข้องทุกประเภท(เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
บจ.จิ่ว หยู เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
108/132 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 39 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
จำ�หน่ายปลีก-ส่ง โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
บจ.หัวไทย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
289/116 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาด้านการศึกษา ให้คำ�
ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม
บจ.เอ-โอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
74/1 ซอยพัฒนาการ 13 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ส่งเข้าจำ�หน่ายในประเทศ ซึ่ง
สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำ�อาง และอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.พลิศอินท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
658 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
บจ.สหะชัย กรุ๊ป 2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269/280 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.พารา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119 ซอยประชาชื่น 41 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
รับจ้าง ออกแบบ ก่อสร้าง แก้ไข ปรับปรุง ผลิตและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
บจ.บิส อิมพอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/222 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่อง
มือแพทย์ ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จำ�หน่าย เครื่อง
มือแพทย์จากบริษัทภายในประเทศ
บจ.อัลทิเมท ไพร์ม ดิเวลล็อปเม็นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
609/8 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด ทุก
ประเภท
บจ.ดับเบิ้ลยู คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/4 ดีไซน์ คอนโดมิเนียม ห้องเลขที่ 205 ชั้นที่ 2
ซอย20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
รับเหมางานด้านคมนาคมและติดตั้งระบบเครื่อข่าย
มือถือ
บจ.คลีน ซายน์ คอร์เปอเรท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
338/140 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เกี่ยวกับการทำ�ความสะอาดทุกชนิด
บจ.ไอ แอม คลาวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
973 อาคารเพรสิเด้นส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่
11 จี,11 เอช ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูล ในเว็บไซต์ และรับ
จัดทำ�เว็บไซต์ ทุกประเภท
บจ.เจพี แกรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/1 ซอยเพชรบุรี 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย
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บจ.ไตรภพ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1010 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
กิจกรรมจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์
ของผู้ ใช้

บจ.อินดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/1 ซอยเอกชัย 76/1 แยก 1-2 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุง
รักษาและจัดจำ�หน่ายงานด้านเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

บจ.ทรีโอ เพนทาเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.อัครรัฐ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ดำ�เนินธุรกิจสถานีน้ำ�มัน และจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่นๆ

บจ.รักษาความปลอดภัยและคลีนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/171 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่พัก
อาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ หน่วยงาน
บจ.ริชชี่ เจ แอนด์ พี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/35 ซอยนิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการทำ�ธุรกิจขายตรง ซึ่งมีรายได้จากค่านาย
หน้า ยอดส่งเสริมการขาย
บจ.เอสบียู บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147/75 ซอยสุวินทวงศ์ 5/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการรับทำ�บัญชีตรวจสอบบัญชีเป็นที่
ปรึกษาทางด้านบัญชี ระบบบัญชี
บจ.ทีซี เดคคอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/129 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบตกแต่ง
บจ.เก้า องศา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/146 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับจัดกิจกรรมการนันทนาการ
บจ.เนเจอร์ แวลู่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/57 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอาหาร เครื่อง
ดื่ม สินค้าทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป
บจ.ศิริวรา เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
285/210 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
บจ.โซเฟีย เอ็กซ์เชนจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/1 ซอยสุขุมวิท 5(เลิศสิน 1) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับโอนและแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ(เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
บจ.เอเอ็มพี อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
664/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ซื้อและขายสินค้าทั่วไป
บจ.วีไอพี ยอชท์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/131 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจัดหา ให้เช่า ให้เช่าบริการเรือ เรือ
ยอชท์ เรือสำ�ราญ เรือส่วนตัว และเรืออื่นๆ ทุกชนิด
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บจ.อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/28 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์
ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
บจ.รักษาความปลอดภัย ยุทธชัย การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
132/3 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่
ราชการ นิติบุคคล หมู่บ้าน อาคารชุดและบุคคลทั่วไป

บจ.เอ็น.ทรี แลมป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ และสิ่งก่อสร้าง

บจ.สยาม พลัส เคมิก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ ผลิตจำ�หน่าย สารเคมีสำ�หรับใช้ ในการ
ผลิตเครื่องสำ�อาง อาหารและยา

บจ.168 วีแคนดู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง
ระบบเบรก รวมทั้งจำ�หน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์

บจ.อาร์พีพี แอดวานซ์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยเสรีไทย 38 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ประเก็น ฉนวนกันความ
ร้อน และสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ ในโรงงานอุตสหกรรมทุกชนิด

บจ.กรุงเทพเครื่องครัว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/214 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
จำ�หน่ายสินค้า เครื่องเรือน เครื่องแก้ว และอะไหล่ต่างๆ

หจ.น้ำ�พริกจุ๊บจิ๊บ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557/48 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผลิต และจำ�หน่ายเครื่องเทศ และเครื่องแกงสำ�เร็จรูป

บจ.มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ เนทเวิร์ค 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
579/125 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา

หจ.ส.สหนคร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2116/22 พนาสินเพลส (ตึก 49) ซอยรามคำ�แหง 24/3
ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
การก่อสร้างโดยวิศวกรรม

บจ.เอ แอนด์ พี บราเธอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
472 ซอยพระราม 2 ซอย 43 ถนนพระราม 2 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
บจ.เดอะควีน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
909/77 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำ�หรับประทินร่างกาย

บจ.โปรคาสท์ บีเคเค แท็กเกิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/426 โครงการดิไอบอกซ์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 48
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
จำ�หน่ายและนำ�เข้าอุปกรณ์ตกปลาครบวงจร
บจ.ภัณฑ์ภิวัฒน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/26 หมู่บ้าน วังทองวิลเลจ 1 ซอยเสรีไทย 41 แยก
1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
จัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกม)

บจ.ลักษณ์สยามอินเตอร์ฟูดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
841 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค

บจ.เอ็นชัวริ่ง เซฟตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
164 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์

บจ.ไทย เนเชอรัล กรุ๊ป ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
538 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
การผลิต จ้างผลิต เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม

บจ.มากูโร-ญ่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776/107 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
จำ�หน่ายอาหารสด อาหารสำ�เร็จรูป อาหารทะเลแช่แข็ง
ผักผลไม้สด และเครื่องบริโภคอื่น

บจ.โสภิต ฟาร์ม่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/13 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 3 แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
จำ�หน่ายปลีกและส่งยาสมุนไพรแผนโบราณ
บจ.พีแอนด์เอ็น คอนสตรัคชั่น 21 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291/260 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

บจ.ป.ประสิทธิ์ โฟร์คลิฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66 ซอยข้าง รร รุ่งเรืองวิทยา 1 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการ บริการขนส่ง เช่า ซื้อ ขาย รถยก รถ
โฟร์คลิฟท์ รถบรรทุก รถเครน รวมถึงเครื่องจักรอื่นๆ
บจ.คอนโทรลลิสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1545/151 ซอยลาซาล ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ประกอบตู้คอนโทรล
และ ระบบไฟฟ้า ทั่วไป

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หจ.ต้า จี๋ 999
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2/5 ซอยอินทามระ 27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาความรู้และให้คำ�แนะนำ�
ด้านการขาย บริหารงาน

บจ.ชัยโยฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
187 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง พืชผักปลอดสารพิษ และ
เมล็ดพันธ์พืชทุกชนิด

บจ.ชื่นใจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
120/149 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักอาศัย หรือ ประกอบธุรกิจ

บจ.สมาร์ท ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
315 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน แบ่งเป็นที่ดินแปลง
ย่อยเพื่อจำ�หน่ายจ่ายโอน หรือสร้างเป็นตึกแถว อาคาร
พาณิชย์

บจ.สยามแบ็คแพ็ค กรุ๊ป (1979) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
358/697 คอนโดเดอะทรี บางโพ ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการค้าขายส่งกระเป๋าต่างๆ
บจ.ไทยแบรนด์เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

บจ.อัครพันธุ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 อาคารโกลด์มาเก็ต ชั้นที่ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
บจ.ซีเรียลริซึ่ม จำ�กัด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
45/28 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำ�อาง
วัฒนา กทม. 10170
ให้เช่าพื้นที่เพื่อถ่ายแฟชั่น ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายเเคตตา บจ.เอส อาร์ วอเตอร์ จำ�กัด
บจ.สำ�นักงาน เค.ซี การบัญชี จำ�กัด
ล็อค ถ่ายโฆษณาทางโทรทัศน์ ถ่ายหนัง ถ่ายละคร ถ่าย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1/16 ซอยคู้บอน 27 แยก 30 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน หนัง ถ่ายทำ�สื่อเพื่อการศึกษา
8 อาคารโกลด์มาเก็ต ชั้นที่ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
กทม. 10220
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี
บจ.เมดิเคิล อิมเมจิ้ง โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
ประกิบกิจการผลิต จำ�หน่าย รับจ้างผลิต น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เครื่องดื่ม
73/1 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพาน
บจ.ซีเอ็นดี การบัญชี จำ�กัด
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ดราก้อน พลัส 2017 จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
16 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-11 ถนนนาคนิวาส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
32/174 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
กทม. 10900
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บจ.บีเอ็มเอส เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ธ.กาญจน์ธนาเดรสซิ่งรูมส์ จำ�กัด
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ยูนิต 10บี ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โกลบอลแอคท์ จำ�กัด
10ซี ห้องเลขที่ 7เอ ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี เขต
412 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ปทุมวัน กทม. 10330
10300
45 ซอยประชานุกูล 1 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขต
จัดหาหรือจัดให้มีการผลิตซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อ
ซื้อ จัดหา พร้อมขายส่ง-ปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
บางซื่อ กทม. 10800
และเครื่องประดับ
ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ โครงการค่ายฝึกอบรม การส่งออก
สัมมนาให้กับ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
บจ.ศิริรัตน์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
บจ.นมัสนงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.คลินิกทันตกรรมมายด์เด็นตัล จำ�กัด
54/3 ซอยร่มเกล้า 44 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม
523 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
กทม. 10310
224 ห้อง เอสดี 210 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้าง ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการขนส่ง
จำ�หน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด
พลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการคลีนิค ถอนฟัน อุดฟัน จัดฟัน ขุดหินปูน
บจ.คาเฟ่ เอบี จำ�กัด
บจ.โกลเด้นซันฟิล์ม แอนด์ คัลเจอร์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
หจ.แอม ไอ อินเตอร์เทรด
จำ�กัด
94 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
คลองเตยเหนื
อ
เขตวั
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34/289 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวง
290/124 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้
ประกอบกิจการด้านร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารที่ปรุงขึ้น 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขต
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
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บริการรับจ้างทำ�ของ เช่น ฉลากสินค้าและติดตั้งตาม
วังทองหลาง กทม. 10310
วัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล และนิติบุคคล
รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาทุกชนิด
บจ.ซี.แซด. แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
หจ.เติมเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
57/67 หมู่ที่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
ทุนจดทะเบียน 500000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขต 10150
402/6 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำ�นำ� รับจำ�นำ� ขาย คลองสามวา กทม. 10510
จตุจักร กทม. 10900
กิจการศึกษา โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการ ฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเช่นที่ดิน คอนโดมิเนียม
ประกอบกิจการรับปรับปรุงพื้นที่รื้อถอน สร้างขึ้นใหม่
ศึกษา บริหารจัดการโรงเรียน
ซ่อมแซม ต่อเติม อออกแบบ เขียนแบบอาคารบ้านเรือน
บจ.เดอะ เซอร์พลัส ซีนิว เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.กมล อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
บจ.วรภา พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
32/12 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
257 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. เขตบางแค กทม. 10160
22 ซอยรามคำ�แหง 187/1 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกหลอดไฟฟ้า หลอด
10140
เขตมีนบุรี กทม. 10510
นำ�เข้า ส่งออก อะไหล่รถบรรทุก รถบัส รถยนต์ทุกชนิด ประหยัดไฟ หลอดแอลอีดี ทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ที่ดิน โดยการซื้อที่แปลงใหญ่
รวมถึงรถจักรยานยนต์
แล้วนำ�มาแบ่งเป็นแปลงย่อยแลกเปลี่ยน ให้เช่า ขาย
บจ.นคร กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.มีท มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.คิทเช่นลาว จำ�กัด
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บางเขน กทม. 10220
82/8 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
88/63 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสาม
ประกอบกิจร้านอาหาร
10330
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์กระป๋อง
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.ยี่ เดี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอเซีย คาร์บอน จำ�กัด
บจ.ลาย-เฮ้าส์ 249 จำ�กัด
154 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แขวงดอกไม้ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เขตประเวศ
กทม.
10250
537/188 ซอยสาธุประดิษฐ์ 37 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
425/118 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ พรีเว่ ถนนเจริญพัฒนา
นำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง วัสดุอะไหล่อุปกรณ์รถยนต์
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก วัสดุทนไฟเพื่อ
ออกแบบ รับเหมา ซ่อมแซม เข้าร่วมประมูงและบริหาร
หล่อหลอมโลหะ
จัการวัสดุอุปกรร์ที่ใช้ ในการก่อสร้าง
หจ.พนม การช่าง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
448/12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงผู้ โดยสาร
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เมษายน 2560
บจ.ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3101525000 บาท
152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ให้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้เช่าอาคาร
บจ.มิตซุย เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
33/4 ยูนิต ทีเอ็นเอ01 ชั้น 33 ทาวเวอร์เอ เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระรามเก้า แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตวัตถุดิบเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.หาดใหญ่ เบสท์แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40/504 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 2 แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ลงทุน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้าน คอนโดฯ
บจ.โป๋-เคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2/95,2/96 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน

เพจเจส

บจ.ซูเปอร์ โบล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
24 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการเปิดร้านอาหาร ขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงเครื่องดื่มแอลกฮอล์
บจ.ซัคเซส ฮันเดร็ด อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
50/88 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา 65
ซอยรามอินทรา 65 (แยก2-4) แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย แว่น
หมวก นาฬิกา เสื้อผ้า สร้อย แหวน ต่างหู รองเท้า

บจ.ห้างทองน้อมจิตต์เยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3105 อาคารเอ็นมาร์ค พลาซ่า ห้องเลขที่ A1B07 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 บจ.เจพีเอ็มเอส 2017 จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นากเงิน เพชร พลอย และ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
129 ซอยหมู่บา้ นนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงสะพานสูง
บจ.เค วาย บี เอเชียน แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด อัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 41000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างบริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้นที่ 14 ถนนบางนา-ตราด บจ.มาเธอร์ อินเดีย เรสเตอร์รอง จำ�กัด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และค้าส่ง อุปกรณ์ประ 70/55-56 ตรอกจารุรัตน์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
บจ.แคปทีฟ อัลลิแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เภทโช้คอัพ และอุปกรณ์ประเภทไฮดรอลิค
กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กิจการโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร บาร์
18 อาคารทวีคูณ ห้องเลขที่ เอ105 ซอยสุขุมวิท 70
(เศวตวิทย์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.เอสเอ็มวาย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
บจ.เจ เอ็ม โกลด์ จำ�กัด
จำ�หน่าย วัสดุ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม
200/185 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
625 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กทม. 10220
บจ.ไทย สู้ อินเตอร์แนชั่นแนล โลจิสติก จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
156/7 ซอยสยามรัตนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
บจ.โนวิส เอเชีย จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.ห้างขายทองศรีสมบัติเยาวราช จำ�กัด
ขนส่งสินค้าสินค้า ทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายใน
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประเทศและต่างประเทศ
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
2515,2517 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ประกอบกิจการค้าแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่อง ลาดกระบัง กทม. 10520
กำ�เนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุและอุปกรณ์
ประกอบกิจการซื้อ-ขายทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ
บจ.ศรีอำ�ไพชุติภัช จำ�กัด
เครื่องประดับ กรอบพระ ของตบแต่งที่ทำ�จากทองคำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
233 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง
บจ.สยามนูทรีเทรด จำ�กัด
เขตคลองสาน กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เคเจ บรอส จำ�กัด
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่าห้องพัก เฟอร์นิเตอร์
548/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 แขวงวัดท่าพระ เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
139 อาคารThe Opus ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107 ซอย
นำ�เข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค สุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
บริโภคและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
วัฒนา กทม. 10110
บจ.มีพอดี จำ�กัด
ประกอบกิจการ ายอาหารปรุงขึ้นสำ�เร็จและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุกชนิด าทิเช่น น้ำ�เปล่า น้ำ�อัดลม น้ำ�ผลไม้ และ ชา
208 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
บจ.ไอเบอร์เคม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กาแฟ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งวีดีโอ สปอตวิทยุ
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 บจ.เค-เอจี คิน ออล เจ็น จำ�กัด
ผลิต และจำ�หน่ายสารแต่งกลิ่นหอม สารแต่งกลิ่นรส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แอนาแกรม จำ�กัด
19/129 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 13
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
273 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
บจ.เจียงซี วอเตอร์ แอนด์ ไฮโดรพาวเวอร์ คอน
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า และจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง กทม. 10700
สตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาหารเสริมสุขภาพ รวมทั้งสินค้าเสริมความงามทุกชนิด ประกอบกิจการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
และนันทนาการ
1338/953 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.เฮโล โกลบอล จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร งานโยธาต่างๆ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โฮโมฮ็อคซ์ จำ�กัด
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
172/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บจ.คอนเทนเนอร์ คิงส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้ความบันเทิงผ่านแอพพลิเคชั่นของ
บางกอกน้อย กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ พัฒนาซอฟแวร์
1/206 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
นำ�เข้า ส่งออก ปรับปรุง ออกแบบ ตกแต่งภายในและ บจ.เฮโล โฮลดิ้ง จำ�กัด
บจ.บิสซิเนส เวิลด์ คอนเนค จำ�กัด
จำ�หน่ายสินค้าหลักประเภทตู้คอนเทนเนอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
53/50 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10110
กทม. 10900
บจ.ปิ่นสิริ เพลส จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าการลงทุน เช่น หุ้น ที่ดิน ทองคำ�
การขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
33 ซอยสวนผัก 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
บจ.เซิ้น ไทย พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บจ.สหจตุทรัพย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวัน รายเดือน พร้อม ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เฟอร์นิเจอร์และบริการอื่นๆ
506 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
89/292 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
กทม. 10160
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการด้านที่พักอาศัย
ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
บจ.โกรท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
57 ซอยลาดพร้าววังหิน 48 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง บจ.เทพมงคล (2017) จำ�กัด
บจ.ก้าวกระโดด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ บำ�รุงร่างกาย 1025/67 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขต 1124/181-182 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
หนองแขม กทม. 10160
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัตถุมงคล และวัตถุมงคลอื่นๆ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงทุกชนิด
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หจ.คลาวไนน์ อีทีซี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
116/9 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านทำ�เล็บ บริการทำ�เล็บทุกรูปแบบ
หจ.เกียวโต มาสสาจ แอนด์ สปา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/1 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดสปา และนวดอโรมา
บจ.เทอร์เจอร์นี่ย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/55 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
การให้บริการตัวแทนจำ�หน่ายโปรแกรมท่อวเที่ยว แพค
เกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ รับจองห้องพัก โรงแรม
บจ.ไทคูน เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
283/70 อาคารโฮม เพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้นที่ 14 ยู
นิท 1405 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้คำ�ปรึกษา จำ�หน่ายและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
บจ.เคเอ็นดับบลิว คอนซัลท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
820/99 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจ
บจ.อีลิเซียม แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่า และให้เช่า
บจ.เทียนทิวา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.รฐาภาส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56 ซอยเอกชัย 64/4 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ให้บริการทางด้านการบริหารสำ�นักงานแบบเบ็ดเสร็จ
บจ.เอลิแกนซ์ สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/1 อาคารA ชั้น 2 ห้อง A222 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
บริการดูแลผิวพรรณ ให้คำ�ปรึกษาด้านความงาม
บจ.มาร์เวลวิสต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/33-34 ชั้น 1 ซอยเพชรเกษม 77/4 แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เสริมความงามทุกชนิด
บจ.ฮา-ยัง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/69 หมู่บ้านศศิธร ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ผลิตและจำ�หน่าย ครีมทาหน้าใส ครีมหน้าขาว สบู่ เซรั่ม
โลชั่นและเครื่องสำ�อางทุกประเภท
บจ.ฟินโนมีนา เอ็น เทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/37 ซอยบางแวก 17 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่านเว็บไซด์
บจ.จีเนียส พรินต์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/367 ซอยบรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วน และ
อุปกรณ์เครื่องจักรทุกชนิด
บจ.บราวน์ชูการ์เฮาส์ออฟมีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยบรมราชชนนี 42 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบันเทิงประเภท
ต่างๆ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

บจ.เอส61 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวง หจ.เอสซีเค ค้าปลีก
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
48/1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
บจ.เมอร์รี่ บิวตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายค้าปลีกเครื่องอุปโภคบริโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/95 ซอยประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. บจ.พี เค เอส เทคโนโลยี จำ�กัด
10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าทุกชนิด
79/205 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ วัชรพล-สุขขาภิบาล
5 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
บจ.ณชพลทราฟฟิค จำ�กัด
10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า-ส่งออก สินค้าจำ�พวกที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
205 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
บจ.เธอ สตูดิโอ อาร์คิเทคต์ ดีไซน์ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
209/49 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-12 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.เอ็นเอสเจ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบบ้าน ออกแบบอาคาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ออกแบบภายใน รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
486 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 38 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
บจ.ทีซีเอสอินเตอร์เทรดกรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการเกี่ยว ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กับธุรกิจบริหารงานขายและการตลาด
98/86 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวง
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
บจ.พี.เอส.เค เพลต สตีล จำ�กัด
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า จัดจำ�หน่าย บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 5 ถนนบางขุนเทียนบจ.พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ จัดทำ� ผลิต ซื้อมา-ขายไป รวม 99/192 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน
ทั้งขายออนไลน์สินค้าอุปกรณ์ประดับยนต์
เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการ รับพ่นและขายเคมีการเกษตร
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บจ.วิภาวดี พาเลซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 19 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการสถานที่และรับจัดงานต่างๆ
บจ.ไวส์ ช้อยส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 3-14 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารอบแห้ง อาหารแปรรูป
บจ.ดิแอทเทอนี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/94 ซอยรามอินทรา 4/2ก แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย อรรถคดี ให้คำ�
ปรึกษาทางกฎหมายและแปลเอกสาร
บจ.ลักซีควีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/78 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐมนู
กิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการขายสินค้ามือสองทุกชนิด
บจ.365 เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/14 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการนักแสดง รับจ้างงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาและอีเว้นท์
หจ.911 ทราฟฟิคโปร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/69 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย พร้อมติดตั้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ไซเรน วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
บจ.เจอาร์.ดับบลิว ออโตไรซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/9 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการธุรกิจซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง
บจ.แรบบิทโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/678 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง ผลิต นำ�เข้า ส่งออก
ระบบอุปกรณ์เสริมในยานยนต์ทุกชนิด
บจ.ภูเขาสวยงาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/228 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ได้แก่ กล้วยไม้ เฟื่องฟ้า
กุหลาบ ชวนชม ลีลาวดี และดอกไม้อื่นๆ
บจ.บ้านภูอนันต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/228 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ได้แก่กล้วยไม้ เฟื่องฟ้า
กุหลาบ ชวนชม ลีลาวดี และดอกไม้อื่นๆ
บจ.พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/1 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 11 แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก อาหารสด อาหารแช่แข็ง ผักสดผลไม้สด
อาหารแปรรูปทุกชนิด
บจ.อันซีน ลักซ์ซูรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65 ซอยรามคำ�แหง 24/5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ให้บริการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เฟิร์ส ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/94 ซอยรามคำ�แหง 105/1(อัสสกาญจน์) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการรับซื้อหรือรับโอนหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ของสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคล
บจ.มันนี่ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
448 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการร้านอาหาร ให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกฮอล์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.วีนีล่า คอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
842/356 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิต เครื่องสำ�อาง เวชภัณฑ์
บจ.วิมุขเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
357/8 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ปรับปรุง
ต่อเติมอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท

บจ.โชเซ่น อะโกร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำ�รุงพืชและ
อุปกรณ์ด้านการเกษตรทุกชนิด

บจ.บี คอมแพร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่
24 ห้องเลขที่ 2411 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ให้บริการสื่อโฆษณาทุกชนิด ให้เช่า เช่าพื้นที่ติดตั้งป้าย
โฆษณา หรือสื่อโฆษณาทุกประเภทแบบออนไลน์

บจ.อัพไซด์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
768/180 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตสื่อวีดีโอ รายการออนไลน์ รายการ
โทรทัศน์ งานถ่ายทำ�มิวสิควิดีโอ งานถ่ายภาพ

บจ.พี.เจ. ศิริ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115 ซอยทวีเชิดชู แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

บจ.กรีน เพาเวอร์ 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 13 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ซื้อ-ขาย โทรศัพท์และอุปกรณ์
เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก
บจ.คาเฟ่ มาแมน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/210 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บริการเครื่องดื่มกาแฟ ชา และเครื่องดื่มสำ�เร็จรูป
บจ.เดอะ ดัทช์ วาฟเฟิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ผลิตและจำ�หน่ายเบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก และขนมต่างๆ
บจ.เคเคไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71 ซอยสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
เช่า ให้เช่าบ้าน ที่ดิน ที่พักอาศัย จัดสรรที่ดินที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์สถานที่ทำ�งานห้องชุดอาคารชุด
บจ.หลักหนึ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
990/13 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กทม. 10300
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเช่าพื้นที่
บจ.มิสเตอร์ เอ็คซ์เชนจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
564 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
บจ.นิว ดีไลท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
713 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรมที่ให้บริการห้องงพัก สถานที่
สำ�หรับบริการอาหารบริการและห้องประชุมสัมมนา

บจ.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59 ซอยฉลองกรุง31 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์
บจ.แฮปปี้ กิ๊ฟ กิ๊ฟช็อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78 ซอยร่มเกล้า 19/1 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า กิ๊ฟช็อป ของขวัญ
บจ.มัญจา วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/200 ซอยมิตรไมตรี 6/1 แขวงหนองจอก เขต
หนองจอก กทม. 10530
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บจ.เอเอเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/61 หมู่ที่ 4 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้
ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

บจ.ปวริศา ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
257 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง

บจ.เดอะ สยาม อัลเคมิสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
59 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโครงการ

บจ.ซิกม่า ไลท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 อาคารราชเทวี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่
77/230 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก หลอดไฟ แอลอี ดี

บจ.วี-ฟิงเกอร์ เฮาส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 750000 บาท
28/42 ซอยรามอินทรา 6 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
การผลิตวีดีทัศน์และภาพยนตร์

บจ.อารียา แอพพาเรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/444 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

บจ.คิระคิระ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
387/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว

บจ.เบรฟ สเต็ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/95 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บจ.กรตะวัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2842 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติก หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพารา ทุกชนิด

บจ.สำ�นักกฎหมายนิติภิวัตน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45/115 ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
รับปรึกษากฎหมายและอรรถคดีความทุกประเภท
ติดตามทวงถามหนี้สิน ฟ้องคดี ว่าต่าง แก้ต่างคดีความ
บจ.อลีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/22 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เครื่องจักร ชิ้นส่วน
เครื่องจักร โครงสร้าง ระบบลำ�เลียง งานโลหะแผ่น
บจ.เวิร์คเวย์ บิ้วดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
321/15 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
รับเหมาก่อสร้าง

บจ.เอส ซี พลัส เทคนิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำ�กัด
41/116 ซอยพระยาสุเรนทร์ 42 แขวงสามวาตะวันตก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองสามวา กทม. 10510
61/143 ซอยทวีมิตร 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
รักษา งานระบบกันซึม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ประกอบกิจการค้ารับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
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เพจเจส

หจ.สาลี่ ที-เชิ้ต
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
66/2 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต เสื้อยืด เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.นวัตกรรม 986 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2/10 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการจัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูปและเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายโปรแกรมสำ�เร็จรุป
หจ.กฤติยา 2519
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
222 อาคารผู้ โดยสาร อาคาร 2 ชั้นที่ 4 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม อาหาร
หจ.อินทีเรีย เคหะภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
6/12 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการค้าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้าง

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เค เอส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
350/12 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด

บจ.อามิน จิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
242/28 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก อัญมณีทุกชนิด

บจ.ฟอร์ซาน อัล ดาร์บ เจเนอรัล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
789/3 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ แยก 8(ซอยพัทลุง) แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เคมี สารเจอ
ปนวัตถุดิบมีพลาสติก

บจ.ยู ไทย เฮลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
58/1335 ซอยรามคำ�แหง 3 (สองพี่น้อง) แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ ให้บริการข้อมูลทางแพทย์
บจ.เดอะ จีน โบ คลีนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
113 ซอยพระรามเก้า 64 ถนนพระราม 9 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการคลินิกรักษาโรคทั่วไป

หจ.เอสซีเค คอฟฟี่
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
48/3 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา โอวัล บจ.โอลิมปิค บางกอก จำ�กัด
ติน โกโก้ น้ำ�ผลไม้ น้ำ�ดื่ม ขนม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
334 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
หจ.เอสซีเค ฟู้ดส์
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
รับฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล จำ�หน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
48/2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. เป็นตัวแทน นายหน้า ของนักกีฬาฟุตบอล
10210
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหารปรุงแต่งเพื่อบริโภค
บจ.อีทูเดีย(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไซเบอร์ สตาร์ จำ�กัด
318/32-33 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
1022/14 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขต ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษา แนะแนวด้านการ
หนองแขม กทม. 10160
ศึกษาและการศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ วางแผน ซื้อ จัด
ทำ� สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เพื่อเพื่มศักยภาพ บจ.อารีน่า อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ปลวกแดงการเกษตร จำ�กัด
49/1 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 8 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ครุ กทม. 10140
288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้า
กทม. 10500
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บจ.วอเตอร์ฟีลด์เอเซียเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ออล อิน บอกซ์ จำ�กัด
629 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขต
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
ประเวศ กทม. 10250
644 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ
เขตบางแค กทม. 10160
กลการเกษตร มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ� และอุปกรณ์
ประกอบกิจการทำ�ของที่ระลึก เครื่องประดับ
บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและโรงแรม
บจ.ที่ปรึกษา 3.14 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
1377/419 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ให้คำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

บจ.อาลีบาบา อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
548 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจ.อินโนเวชั่น อีเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
78/4 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาวางระบบทำ�ความเย็น ปรับ
อากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา ให้ โรงงาน หรือ บุคคล

บจ.นิว เพรส แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
51, 51/1, 51/2, 51/3 ซอยเอกชัย 80 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ ผลิตกล่อง
กล่องสี ฉลาก รับพิมพ์ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

บจ.สแตนดาร์ด แอนด์ อินฟอร์เมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยลาพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการขายข้อมูลการศึกษาและเทคโนโลยี
ออนไลน์
บจ.เลิร์น บาย ดิสคัฟเวอรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการขายข้อมูลการศึกษาและเทคโนโลยี
ออนไลน์
บจ.แอท บิวตี้ เอ็กซ์เปิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกเครื่องสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
บจ.อีลีเมนท์ ไอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
271 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ขายน้ำ�ยาสลายคราบสกปรก
บจ.เฮิร์บพอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชงดื่ม
บจ.โอพี เคมิคอล เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
442 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าสินค้าเกี่ยวกับสารเคมี เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.เอส.อี.เอ. เทรดเดอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า แลกเปลี่ยน
อสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรปะเภท
บจ.อัล ราฮีม 14 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146/71 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
รับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด การจัดจำ�หน่าย
บจ.ดินสอ สาคู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/136 อาคารโมเดอร์นทาวน์ เอกมัย ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ปรระกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักผ่อน สถานที่พัก
ตากอากาศ

บจ.บี.อาร์. รับเบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยพาณิชยการธนบุรี 28 แยก 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
บจ.ไทเกอร์มีเดียบิสสิเนสลอว์กรุ๊ป จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย สินค้าที่ผลิตจากยาง พีวีซีทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เช่น งานพวงกุญแจ ป้าย โลโก้
712/74 ซอยวัดจันทร์ ใน แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
บจ.ซี เอช โฮม มีเดียส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาข้อกฎหมาย
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ฟินสไปร์ จำ�กัด
991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้องเลขที่ 2-05 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
193/4 ซอยเจริญรัถ 20 ถนนเจริญรัถ แขวงคลอง
บจ.เปปเปอร์มินต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10330
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้าจำ�หน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงทุกชนิด กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำ�บัญชีและตรวจสอบบัญชี 49 อาคารTIT TOWER ห้องเลขที่ 6603 ชั้นที่ 6 ซอย
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่เกี่ยวข้อง
จันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.
10120
บจ.อเมซเทค จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่
บจ.เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
599 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กทุกประเภท
729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต กทม. 10700
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบไส้กรอง
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดี ดี สตาร์ช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ ถนนพระราม
3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง
บจ.นานา พาร์ฟูมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
294 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ค้า และ ผลิต น้ำ�หอม เคมีภัณฑ์และหัวเชื้อ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ไอเดียคัลเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/34 ซอยบางแวก 85 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดการประชุม การจัดพิมพ์จำ�หน่ายหรือ
เผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์
บจ.บาลานซ์ แบรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/8 ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง เครื่อง
สำ�อางควบคุม และเครื่องหอมอื่นๆ

บจ.พีเอ็น เนเชอรัล ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/207 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด เขต บจ.เดลี่ออกซิเจน จำ�กัด
ทุ่งครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�จิ้ม เครื่องปรุงรส และน้ำ�ผลไม้ 504/51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ ค้าปลีกและค้าส่ง ออกซิเจนกระป๋อง
หจ.เอสเอช. สหพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43/44 ถนนริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขต บจ.สำ�นักกฎหมายอุทัยธน เก่งงาน จำ�กัด
จอมทอง กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 100/70 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธร
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย
บจ.โฮลี่เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แอลอีดีแลมป์ไทย จำ�กัด
266/10 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
588/1 หมู่ที่ 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ลดน้ำ�หนัก ประกอบกิจการค้านำ�เข้า-ส่งออก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ครีมกันแดด โลชั่น สบู่
หจ.ลักษมี ซิลเวอร์แลนด์
บจ.เจอาร์บีเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/20 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศักดิ์ฯ) แขวงออเงิน
1015/75 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต เขตสายไหม กทม. 10210
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
นำ�เข้า-ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย อุปกรณ์ประดับยนต์
หจ.เอ แอนด์ พี ศรีสมาน
บจ.ไวซ์ มังกี้ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2-4 ถนนช่าง
1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
อากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
10150
10210
ประกอบกิจการรับซื้อและจำ�หน่าย ค้าปลีกและค้าส่ง
ประกอบกิจการร้านกาแฟสด คาเฟ่กาแฟ กาแฟสด
น้ำ�มันพืช น้ำ�มันอาหารสัตว์ ทั้งของใหม่และที่ใช้แล้ว
เครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น ชา โกโกื
บจ.เอ.พี.อะครีลิค ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/107 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายตู้ โชว์สินค้า อะครีลิค
แปรรูปอะครีลิค และสื่้อโฆษณาทุกชนิด

บจ.ภูตะวัน ไทย ไดรด์ ฟรุต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1669/394 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ผลิต จำ�หน่ายสินค้าทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ รวม
ถึงสินค้าสด - แปรรูป และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

บจ.เคอาร์เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ซื้อที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารคลังสินค้า ให้เช่า

บจ.พิกุล เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/520 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
จำ�หน่ายสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ เครื่องมือตัด เฉือน

บจ.คิดดี ดีไซน์ แอนด์ เดคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
622/324 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับออกแบบ ต่อเติม ปรับปรุง โครงสร้าง
สำ�นักงาน บ้าน อาคารตึก อพาร์เม้นท์

บจ.วอเตอร์ทาวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตัวเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

บจ.คุณภาพ ปิโตรเคมี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1020/62 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก น้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�เร็จรูป

บจ.เบลมอนท์ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พัก

บจ.รัฐภาพกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/48 ซอยเพชรเกษม 67 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเครื่องสำ�อาง บรรจุภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

บจ.มาดพยัคฆ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
596/161 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ผลิต สินค้าประเภทเครื่องสำ�อาง เวชสำ�อางอื่นๆ ทุก
ชนิด จำ�หน่ายทั้งในและต่างประเทศ
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บจ.พล ซินเนอจี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ประกอบกิจการขายปลีกน้ำ�มัน น้ำ�มันเครื่อ
บจ.ที อาร์ แมชชีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/384 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมบริการหลังการขาย
บจ.มาคัส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
172/3 ซอยรามคำ�แหง 110 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าทางเว็บไซต์ ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบ
ออนไลน์ แอปพลิเคชั่น
บจ.รานา โมเดิร์น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/9 ซอยรามคำ�แหง 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกได้แก่ นมข้นหวาน นม
ยาง ข้าวสาร น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืช ผลไม้กระป๋อง อื่นๆ
บจ.เคพีซี โฮม คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
361 ซอยอ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างอื่นๆ
บจ.เอวาติน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239/286 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.แม็ก แอท โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม จัดสวน ขายอุปกรณ์
บจ.ไอวอล์คเกอร์ บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/173 ถนนศรีนครินทร์ 46/1 (ซอยปราโมทย์) แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บจ.ไอเทค บิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/2 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ออกแบบ จำ�หน่าย
ติดตั้ง ควบคุมดูแล วางระบบ บำ�รุงรักษาและ
ซ่อมแซมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบซอฟแวร์และฮาร์แวร์
คอมพิวเตอร์และรับบโทรคมนาคมต่างๆ ทุกชนิด
บจ.เครป ทู โก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยแบริ่ง 33 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่าย ขนม ขนมอบ เบ
เกอร์รี อาหาร เครื่องดื่ม ทุกประเภท
บจ.พัฟฟินนารี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.บีพีไอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ขายปลีก-ส่ง ในห้างสรรพสินค้าที่ขายเครื่องใช้ ในบ้าน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ยูนีค ไฮเฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456/2 หมู่บ้าน พร้อมพัฒน์พรีวา ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพรบำ�รุงสุขภาพ

หจ.เอ็มวาย มอเตอร์ ไบค์
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
86 ซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
การบำ�รุงรักษาและการซ่อมแซมจักรยานยนต์

บจ.โปรเจ็คฟีลด์ ริชพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
605/27-28 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ผลิต จำ�หน่ายถ่านหุงต้ม ถ่านไม้ ถ่านกัมมันต์ ถ่านแท่ง

บจ.ยูดี อิควิปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/1042 ซอยพระยาสุเรนทร์ 19 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
เป็นตัวแทน จัดจำ�หน่าย เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภท รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม

หจ.หมูชมพู ทรานเซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
29/209 ซอยรามอินทรา 46 แยก 3 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ
ตามพิธีศุลกากร

บจ.ฮอนด้า เอสทีโล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
12/76 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ฝึกอบรมทางด้าน
การกีฬา โดยผู้เชี่ยวชาญ

บจ.เชพมีฟู๊ดโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/16 ซอยคุ้มเกล้า 5 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่าง
ประเทศ ซึ่งอาหาร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร

หจ.แวนเด้อริง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
230/8 ซอย12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

บจ.ทุ่งหญ้าเพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
183 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-3-6
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
การผลิตและการส่งไฟฟ้า

บจ.วชิรชาญ การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
42/476 หมู่บ้านคาซาลีน่า 2 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวง
ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชีรายเดือน รายปี งบการเงิน
รับตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี และทำ�เอกสาร

บจ.รักษาความปลอดภัย วี.เอส.เอส.โปรเฟสชั่นแนล
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
134/111 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บจ.ชัยน์เกียรติ ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/701 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำ�งานโยธา
บจ.ไบรท์เวย์ คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
994/26 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

หจ.หยาง ซัน เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
73/5-6 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจากรให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เครื่องอบผ้าแห้งหยอดเหรียญ ตู้กดน้ำ�หยอดเหรียญ

บจ.เรนโบว์ โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
บจ.ต้น-สาย เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/65 อาคารแกรนด์วิลเฮ้าส์ 2 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท
71/676 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10530
10110
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หรือซ่อมแซมระบบบำ�ัด ประกอบกิจการด้านพลังงานทุกประเภท ธุรกิจพลังงาน
น้ำ�เสีย ระบบน้ำ�ดี ระบบขจัดสิ่งปฏิกูล
ทดแทนทุกประเภท ดำ�เนินการครบวงจรรวมออกแบบ
ที่ปรึกษา จัดหาแหล่งทุน
บจ.พร้อมพรรค เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
บจ.วินก้า สมาร์ท จำ�กัด
463/6 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
กทม. 10400
144 ถนนแฉล้มนิมิตร(ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขต
ให้บริการเช่าห้องพักอาศัย
บางคอแหลม กทม. 10120
การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บจ.มาซารุ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ไอริส เวิลด์วายด์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 9 ห้องซี ถนนกรุงธนบุรี
ทุนจดทะเบียน 11570000 บาท
แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
21 อาคารอะไพ ล๊อฟ ยูนิตที่ 14 ชั้น จี ซอยนวลน้อย
จำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์สำ�หรับขนมและอาหาร
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการโฆษณา ประกอบธุรกิจบริการใดๆ
หจ.สุพจน์การช่าง 2017
อันเกี่ยวกับการตลาด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
306 ซอยเจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
บจ.เวิร์คกูรู จำ�กัด
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ยูนิต 1810 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
หจ.ซิว อิน สไตล์
บริการแอพพลิเคชั่นสำ�หรับการหางานและการจับคู่
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
สำ�หรับการทำ�โปรเจค
183/5-6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการ บริการรับปักผ้าทุกชนิด
บจ.เดอะ สติคซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
137/3 ชั้น 3 อาคารเว็นเจอร์ กรุ๊ป ถนนสุขุมวิท 21
หจ.ดับบลิวเอเอสพี
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ประกอบกิจการค้าอาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป เครื่อง
1541 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขต
กระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร บุหรี่
บางแค กทม. 10160
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้งงานกระจก
บจ.สยาม อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เมรากี้ จำ�กัด
14 ซอยรินรดา ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
สวนหลวง กทม. 10250
79/141 ซอยรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง เขต
โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับการด้านบริหารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
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บจ.วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 10061007เอ ชั้นที่ 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสิทธิการเช่า ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
บจ.พรนัชชา การช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
1004/297 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
รับวางระบบท่อประปา
บจ.เน็กซ์เอระ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/55 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค
บจ.อุชิวากะ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1000/60 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
บจ.เหิงหยาง อิเล็กทรอแมคคานิคอล (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
จำ�หน่ายสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำ� เครื่องมือไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์
บจ.ซีพีเอสพัฒนา 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/63 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟ
บจ.บริงค์ โทวิงค์ ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อและลากจุง ชุดสายสำ�หรับต่อพ่วง
อุปกรณ์ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจำ�หน่าย
บจ.วี โก โลจิสติกส์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
90/4-5 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนนำ�เข้า ส่ง
ออก ขนส่งสินค้าทุกประเภทและพิธีการทางศุลกากร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เบลลักซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 4 ห้อง 406 ถนนสีลม แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.เวิลด์ ฟู้ดส์ คอนเนคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/5-7 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขต
คลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม รับจัดเลี้ยง
บจ.เคมีซิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93/29 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการ นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.วโรบล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/153 อาคารราชดำ�เนินคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 8
ห้องเลขที่ 153 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น
ต่างๆ ในการชำ�ระค่าสินค้าและค่าบริการ
บจ.เอพลัส เนอร์สซิ่งโฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
283/49 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้นที่ 10 ซอย
สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ การพักฟื้น
บจ.เอ็นเอ็นเอ เพลินจิต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
190 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 (มีสุวรรณ 3) ถนนสุขุมวิท
71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
จำ�หน่ายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.สยาม มิซาวะ ราเม็ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการร้านอาหาร ปรุงอาหาร ผลิต นำ�เข้าเพื่อ
จำ�หน่าย จำ�หน่ายและกิจการค้าอาหารทุกชนิด
บจ.เจพีซี พาวเวอร์ รีเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/64 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ธุรกิจด้านการค้าปลีก งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต
บจ.พร้อมท์แสงสว่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/30 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวง
บางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง โคมไฟ และ
หลอดไฟ
บจ.ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/64 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ธุรกิจด้านการค้าปลีก งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต
บจ.สโนว์ สวอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/77 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต และจำ�หน่าย นำ�เข้าและส่ง
ออก สบู่
บจ.ชาเจอ ดีไซน์ ครีเอเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�งาน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และอื่นๆ

บจ.สวีท ทริพเล็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/259 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ผลิต จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของหวาน เบเกอรี่ บจ.ชนษรพัชร์ พืชผลเกษตรไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
514 หมู่บ้านวังทอง ถนนสวัสดิกกร 2 แขวงหนองแขม
บจ.สามต้นสัก จำ�กัด
เขตหนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยจันทน์ 16 แยก 12 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน จำ�หน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ไม้แปรรูปทุกประเภท
บจ.เซ็นเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/16 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 39 แขวงบางแคเหนือ
บจ.แซดบิงแซด จำ�กัด
เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
171/113 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตวีดีโอโฆษณาสินค้า
บจ.เอเอ็มดับบลิวอี คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239/89 หมู่บ้าน มัณฑนา-เพชรเกษม 81 ถนน
บจ.ภิรมย์เพชร จำ�กัด
เพชรเกษม 81 (มาเจริญ) แขวงหนองค้างพลู เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หนองแขม กทม. 10160
287/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
กิจการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของ
10140
ผู้ ใช้(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.เอ แอนด์ ดี แพคเกจ การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/129,130 หมู่ที่ 5 ซอย เอกชัย 34 ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
จำ�หน่าย ผลิต นำ�เข้า ส่งออกบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ

บจ.เอเอ เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 22 แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ

บจ.ฟู้ดฟูล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/108 หมู่บ้าน ค่าซ่าวิลล์ ซอยเทียนทะเล 7 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์สำ�หรับบรรจุอาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการผลิตอาหาร

บจ.ไอเอ็นซี อินเตอร์คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
186 ซอยชัยพฤกษ์ 13 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สำ�นักงาน เครื่อง
ใช้ภายในบ้าน
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บจ.อาร์ พี พี เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/10 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วน
บจ.โอเพ่นโรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106/23 หมู่บ้าน กอบแก้ว 1 ซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า จำ�นำ� ยานพาหนะต่างๆ
บจ.คิงคอง เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
481 หมู่บ้าน มหาดไทย 1 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 21
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการทำ�สื่อออนไลน์
บจ.สำ�นักงานกฎหมายสุรวุฒิและเพื่อน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษากฏหมาย และรวมทั้งรับ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับอรรถคดี
บจ.เอส.เอ็ม.ที คอมเพรสเซอร์และบริการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291/159 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซ่อมแซม ติดตั้ง ปั๊มลม ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
บจ.อินสไปเรชั่น คอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย เวชสำ�อาง
บจ.โบโก้ จิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/151 ซอยเชิดวุฒากาศ 9 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับขนส่ง สินค้าชนิดต่าง ๆ
บจ.เดอะ กัสท์น่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/212 ซอยสรงประภา 13 ถนนสรงประภา แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับขนส่ง สินค้า
หจ.เอฟ แอนด์ ดับบลิว เฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/3 หมู่ที่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า เป็นนายหน้าและตัวแทน จำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ และขายปลีก-ส่งเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด
บจ.ทริปเพิลบี แฟมิลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/99 ซอยสายไหม 27 (ทอส.ทอ.10) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ร้านขายปลีก เครื่องสำ�อาง
บจ.บอนชาง คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/12 หมู่บ้าน ร่วมสุขวิลล่า ซอยสายไหม 22 ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
เป็นนายหน้า ตัวแทน นำ�เข้า อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง
บจ.ดีอาร์เอ แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 อาคารที 3 เรสซิเดนท์ ซอยนาคนิวาส 20 ถนน
นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และ
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ทู เลิร์น มิวสิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับสอนร้องเพลง สอนดนตรีทุกชนิด(เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

บจ.มิ่งมาศ อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
600/82 ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน
อาคารสำ�นักงานต่างๆ ทุกประเภท

บจ.ณัฐยศก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/1535 ถนนราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบและตกแต่ง
ภายใน

บจ.เฮอร์มิส อินเตอร์ เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม

บจ.เลิฟ อีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1026 ซอย14 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการด้านบริหารหรือเทคนิค แก่วิสาหกิจ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
บจ.คิดส์เมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 21 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกเครื่องสำ�อาง
บจ.ไพออน เรียล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
399/9 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อจำ�หน่าย

บจ.ฮาร์ดวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
531/133 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย ประกอบ ติดตั้ง ชิ้นส่วน
งานเครื่องกล
บจ.ทุ่งหญ้าพืชพลังงาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
183 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ซอนลาดพร้าว 48 แยก 3-3-6
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้น ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์)
บจ.โอ้มายโน้ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
514/7-8 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่าย สมุดโน้ต หนังสือ เครื่องเขียน
สินค้ากิ๊ฟช็อป สินค้าแฟชั่น

หจ.นาทห์ โอจา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย7 แยก4 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/14 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
บจ.ลูเซ็นต์ แลบ จำ�กัด
บริการรักษาความสะอาด บริหารจัดการดูแล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หมู่บ้าน ดูแลสวน บริการจัดการและพัฒนาเกี่ยวกับ
595/23 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
อสังหาริมทรัพย์
กทม. 10250
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.สุวรรณโชติ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บีดีซีที จำ�กัด
1903 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยพระรามเก้า 54 (ซอย 5 เสรี 7) แขวงสวนหลวง กทม. 10400
ประกอบกิจการออกแบบ จัดภูมิทัศน์ จัดสวน จัดแสดง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
นำ�เข้า ส่งออก เป็นผู้จัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้าต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร
เครื่องสำ�อาง ปละผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
บจ.ร๊อคเลเบิ่ลเดนิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ผู้มีพระคุณ จำ�กัด
9/2 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
233 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ผลิต และจำ�หน่าย กางเกงยีนส์
เขตประเวศ กทม. 10250
และเสื้อผ้าอื่นทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์
บจ.ชาร์ เนเชอรัล ไทม์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยวชิรธรรมสาธิต 18 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
การขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.วี.วีรายา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1783/88 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทุกชนิด
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด
บจ.ไมนัส คาเมร่าแมน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/193 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
รับจ้างทำ�ภาพยนตน์ ละคร โฆษณา มีเดียทุกประเภท
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บจ.อมารี ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14-16 อาคารทีดี ชั้น 4 ห้อง 402 ถนนมเหสักข์ แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ให้บริการประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับด้านบริหาร
บจ.เจดับบลิว เฮลท์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123/110 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ผลิต และควบคุมการผลิต เครื่องสำ�อางทุกชนิด
อาหารเสริม
บจ.ไพร์ม ควอนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/119 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับออกแบบและจัดทำ�สื่อโฆษณาทุกชนิด
รวมทั้งสื่อออนไลน์

บจ.แอด อเมลเลียเรชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1385/35 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย
บจ.จีพี อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/80 หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับจ้าง จัดการแสดงนิทรรศการ จัด
กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บจ.ไวด์เน็ส แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
468 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการเป็นผู้ จำ�หน่าย ติดตั้ง ย้าย ล้าง ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.โฟร์ซี อินเตอร์กลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
147 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง งานกระจก อลูมิเนียม รับจ้าง
ทำ�ของ
หจ.พี.เอส.เอ็น เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
64/124 ถนนกาญจนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ขายเครื่องจักร
หจ.คิงเฟรชโปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
95/1496 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการค้า ผักและผลไม้สดและแห้ง
บจ.เพนโทน 313 คอนเซ็ปต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
125 ซอยพุ่มอุไร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บูธขาย
สินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หจ.เนตชนก 2017 (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
49/105 ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก และจำ�หน่าย เนื้อสัตว์
อาหารทะเล อาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารอื่น
ๆ ทุกชนิด
หจ.ปฐวีโปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
99/10 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้า ผลไม้แปรูป ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
บจ.ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันไบโอดีเซล
และน้ำ�มันเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด
บจ.นันทพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสทิธิ์ ครอยบ
ครอง ปรับปรุง โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอด
จนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.ปณวิณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ
ครอง ปรับปรุง ทรัพย์สินต่างๆ รวมจนดอกและผล

บจ.ร่มเกล้ารัตนเวช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
75/64 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย บริการให้เช่า เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

บจ.ห้างทองเยาวราชวีไอพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
339/1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม

บจ.ไดมอนด์เฮ้า คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
15/80 ซอยพหลโยธิน 21 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง และ
รับเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง ทุกชนิด

บจ.แกรนด์ พีบี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
289/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการที่พักและบริการด้านอาหาร

เพจเจส

บจ.ไท่เฉิง เหมา ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39/6 ซอยสุนทรศิริ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จำ�หน่าย ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
บจ.กรรณิการ์สวีท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
121/4 ซอยร่วมฤดี 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก
บจ.เดนโคม่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1055/573 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้อง 573
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก พลอย หินสีมีค่า อัญมณีเครื่อง
ประดับต่างๆ

บจ.อโกรไจซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2 ชั้นที่ 2 ซอยสหมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการ ข้าว
น้ำ�มันพืช น้ำ�ตาล ข้าวโพด สินค้าอุปโภคและบริโภค

บจ.เอลีท ไฟท์ คลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
758/22 ชั้น 10 อาคารเดอะวอเตอร์ฟอร์ด ไดมอนด์
ซอยสุขุมวิท 30/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการฝึกอบรมมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ผสม บจ.ร่มไทร แคปปิตอล จำ�กัด
ผสาน ทั้งในลักษณะเรียนเป็นคลาสและสอนโดยส่วนตัว ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
999 อาคารเกษร พลาซ่า ห้องเลขที่ 6ซี-1 ชั้นที่ 6 ถนน
บจ.โรด ทริป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับ
10/175(2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ด้านบริหารจัดการ
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
บจ.โกลบทรอตเตอร์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจ จำ�หน่ายตั๋วและรับจองที่พัก ประกอบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ธุรกิจรับขนส่งรวมถึงกิจการให้เช่ารถยนต์
378 ซอยเทอดไทย 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
บจ.ทริปพูล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ประกอบกิจการขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
80 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
บจ.เคดีเพลส เอ จำ�กัด
ให้บริการทำ�เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทุก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประเภท
112 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
บจ.พีเอสที แอนด์ โค จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร และห้องเช่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
48/34 หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวง บจ.อีซิโอ ดราย คลีนนิ่ง แอนด์ เลเธอร์ แคร์ เซอร์
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
วิสเซส จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าและ ผลิต เครื่องประดับอัญมณี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212/30 ถนนเพชรเกษม 16 แขวงวัดท่าพระ เขต
บจ.ดีโฟล แพคเกจจิ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ ซักแห้ง ซัก อบ รีด เสื้อผ้า
46/96 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บจ.เคดี เพลส บี จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น บรรจุ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ภัณฑ์ต่างๆ
114 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
บจ.เอ็นเจเอช กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าอาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58/1335 ซอยรามคำ�แหง 3 (สองพี่น้อง) แขวง
บจ.นิวเทค กรุ๊ป จำ�กัด
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ให้บริการขายอาหาร
9/1 ตรอกวัดราชสิทธาราม แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
บจ.อินเทลลิเจนท์ เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1201/162 หมู่บ้าน เดอะพาร์คแลนด์ ถนนเดอะพาร์ค บจ.ไทยเซ็นซัสกรุ๊ป จำ�กัด
แลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10260
284 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย นำ�เข้าและส่งออก สินค้า
กทม. 10800
ประเภทอุปโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

บจ.ลูมิโก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
71/14 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหาสินค้า สินค้าพรีเมี่ยม ของ
พรีเมี่ยม ของชำ�ร่วย ของแจกต่างๆ เช่น ร่ม แก้ว

บจ.โซล่าคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/52 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ซื้อและขาย พร้อมบริการ ให้ติดตั้งสินค้าจำ�พวกวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันแสงแดด สำ�หรับที่อยู่อาศัยและรถยนต์

บจ.เออเบินรีเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
144 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจขายปลีก สินค้า
อุปโภค บริโภค บริการอาหาร และเครื่องดื่ม

บจ.ซุปเปอร์ ทีวี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เครื่อง
ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ

บจ.ฟอร์ โมสา-ซีคิวไอ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ส่งออก ผลไม้ ผัก แช่แข็ง อาหาร
แปรรูป อาหารทะเล กล้วยไม้ ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้

บจ.การ์เมนทรี สตรีทแวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/6 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
กางเกงทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่ทำ�มาจากผ้าทุกประเภท
เพื่อจำ�หน่ายทั้งในและต่างประเทศ

บจ.เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการทำ�วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสารไซลิทอล
บจ.เอแอนด์อี แอสโซซิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
100/61 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 48-1 แขวงสะพาน
สูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ให้บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หจ.ทองบางนาเยาวราช
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1696 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการค้าทองรูปพรรณ
บจ.สมบูรณ์ โภชนาเซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
895/6 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการค้าอาหารจีน ไทย ญี่ปุ่น อาหารตามสั่ง
สุราและเครื่องดื่ม
บจ.เต๋าศูนย์วัฒนธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
388/30 ซอยรามคำ�แหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาด้านวัฒนะธรรมจีน
บจ.เอสซี สปีด โลจิสติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
48/1 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการขายส่ง ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุก
ชนิด เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า

360

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.มัส แฮฟ เดอะเอ็กคลูซีฟ คาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/9 ซอยยาสูบ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการนำ�เข้ารถยนต์ เพื่อขายปลีกและส่ง
บจ.เอ็นเดเวอร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/114 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ได้แก่อุปกรณ์ด้านการกีฬา
บจ.บู๊พ เรคคอร์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/1 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ
บจ.คราฟท์แมน บาร์เบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/38 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านตัดผม แต่งผม โกนหนวด ตัดแต่ง
หนวด เสริมสวย จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม
บจ.ยุ้งฉางไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/10 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จำ�หน่ายสินค้าและส่งออก
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บจ.สันติสุข กฎหมายและการบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/7 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี
บจ.มันนี่ ทู โก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/30 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการสินเชื่อ นายหน้าเงินกู้ รับขายฝาก
บจ.บิวตี้ นาวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/96 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก - ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสถานประกอบการ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.โลกสวยงาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยพุทธบูชา 41 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ทั้งสด
และแปรรูป
บจ.เดฟเวอร์ฮูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/145 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ขาย จำ�หน่าย ออกแบบ ให้คำ�ปรึกษา ผลิต ฮาร์ตแวร์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

บจ.วันชาติบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
397/6 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ
หจ.ไนน์ โอน ไนน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/507 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล นิตยสาร
ใบปลิว นามบัตร

บจ.มีเพย์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
276/39 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการซื้อ ขายสินค้าและบริการ ผ่านทาง
ธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ อีคอมเมิร์ส เว็บไซด์ แอ๊ป

บจ.เลอ แอสเสท เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/225 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ถุงยะ ถุงพลาสติก ถุง
กระดาษ ถุงรีไซเคิล ถุงถนอมอาหาร

บจ.ลีโอนาร์ด อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
167 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

บจ.สิริชัย (1981) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/66 ซอยโกสุมรวมใจ 40 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้าง

บจ.เอสจี นิวเอนเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79 ซอยเอกชัย 80 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
การผลิตและการส่งไฟฟ้า

บจ.พีแอนด์ที คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยเทิดราชัน 1 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงาน
ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ทุกชนิด

หจ.ทองจินดารัตน์ (พระราม 3)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ซอยเพชรเกษม 22/1 แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซื้อฝาก ทองรูปพรรณ
บจ.วิศิษฏ์ เทรดดิ้ง 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/334 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด เช่น
เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร
บจ.เดอะแฟมิลี่พาร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/855 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการสอนว่ายน้ำ�ให้แก่เด็ก และผู้ ใหญ่

บจ.เค.เอส.ที.ซุปเปอร์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
328/30 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-3 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดทำ� และผลิต แม่พิมพ์
ปั๊มชิ้นส่วนทุกชนิด งานกลึง มิลลิ่ง จิ๊ก ไส เชื่อมโลหะ
บจ.ทอง 168 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/80 ถนนวัุชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10210
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ ทางการแพทย์ เครื่อง
หอม และเครื่องสำ�อาง การขายส่งสินค้าทั่วไป
บจ.เมกา จีโอเทสเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/47 หมู่บ้าน วิลล่ารามอินทรา ซอยคู้บอน27 แขวง
ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำ�ปรึกษา
ที่เกี่ยวข้อง

บจ.นิมิตรใหม่ ออโต้พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
798 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กทม. 10120
จัดจำ�หน่าย ซื้อมา-ขายไป และบริการ นำ�เข้า ส่งออก
สินค้าประเภทอุปกรณ์แต่งรถยนต์ รถบรรทุก

บจ.เบิร์ด คอนสตรัคชั่น 72 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
334 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดและงานโยธา
ทุกประเภท

บจ.ทรี ซิสต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
398 ซอยเจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
นายหน้าจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จัดงานนิทรรศการทุกชนิด

บจ.ไดอาร์บุ อินโนเวชั่น อินทิเกรท (อีทีไอวัน) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
698 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ ในการผลิต หจ.ไอที ไดเร็ก ช็อป
ทดสอบคุณภาพและอื่นๆ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3030บี ถนนรามอินทรา
บจ.ฟอนดูซ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำ�กัด
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าไอที เครื่องคอมพิวเตอร์
75 หมู่ที่ 18 ซอยราชพฤกษ์ 16 แขวงบางระมาด เขต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
หจ.ภาริดา อินเตอร์เทรด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอพีโกลบอลมิเนอเริลไมน์ (1984) จำ�กัด
44/47 ซอยนวมินทร์149 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
3 ซอยราชพฤกษ์ 15 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก ทางอินเตอร์เน็ต โดย
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
การประมูลขายปลีกสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ประกอบกิจการค้าแร่ ซื้อ ขายแร่ ทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก เกี่ยวกับแร่ ทุกชนิด

บจ.บีเอ็น บิซ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ตรอกวัดจันทร์นอก แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค
บจ.ซีทีวายซี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อุปกรณ์
ไฟฟ้า ประปา อะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที
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บจ.อ่อนศิลา ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
502/77 หมู่ที่ 6 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 4 แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อินฟินิตี้ เฮ้าส์ 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามอินทรา 42/1 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.สอง ซาวด์ เรคคอร์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/353-354 ซอยนวลจันทร์ 28 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
รับจ้างทำ�ดนตรี รับจ้างทำ�เพลง ผลิตภาพยนต์ ผ่านสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม และดิจิตอลต่างๆ
บจ.ปสุตา แอทเทอร์นีย์ แอท ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
116 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-13 ถนนนวมินทร์
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป
ทุกประเภทและทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ฮ๊อกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/51 หมู่บ้าน นิรันดร์วิลล์ 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ซอย 28 แยก 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการให้เช่ารถขุด รถตัก และเครื่องจักรกล
หนักทุกประเภท
บจ.เคเคแอนด์พี ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/133 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 15 ซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจกิจการซื้อมาขายไป อุปกรณ์กล้องวงจรปิด
ประตูอัตโนมัติ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องชนิด ประกอบ
กิจการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
บจ.ฟาซา โกลบอล บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76 ถนนพัฒนาการ 20 แยก 13 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการส่งออกนำ�เข้าเครื่องใช้อุปโภค บริโภค

เพจเจส

บจ.ฟิชออน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยวชิรธรรมสาธิต 28 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
จำ�หน่ายอุปกรณ์ตกปลา
บจ.พีเควาย อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/10 ซอยพึ่งมี 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
จำ�หน่ายสินที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.ฟอร์จูน โกลบอล คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ให้บริการ ออกแบบซอฟแวร์ โลโก้ ออกแบบกราฟฟิค
บริการติดตั้งฟังชั่นมือถือ

บจ.อโศก สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.เดอะคริสตัน ซุปเปอร์คาร์ ออนไลน์ เซอร์วิส
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
บจ.อิตติฮาด เซอร์วิส จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เซ็นเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร คัดลอกเอกสาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/126 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 6 ซอย01 กาญจนาภิเษก 24 แขวงประเวศ เขตประเวศ พิมพ์เอกสารออกแนบ จัดทำ�ป้ายโฆษณา ออกแบบ
กทม. 10250
โฆษณา
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการรับซื้อ รับฝากขาย ขาย แลกเปลี่ยน
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน และงาน บจ.เพลินจิต สตาร์ จำ�กัด
รถยนต์มือสอง
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
บจ.เกรย์ฮาวด์ เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
บจ.พี.เค.กู๊ดแมนชั่นวิล จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการแปลเอกสาร รังรองเอกสาร คัดลอกเอกสาร
144/17 อาคารเอ คลองจั่นเพลส หมู่ที่ 6 ถนนเสรีไทย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1247/11 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ให้บริการรับส่งเอกสาร
บจ.บางรัก สตาร์ จำ�กัด
สร้างอาคารให้เช่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
บจ.ว.มาร์ทเบียร์สด จำ�กัด
บจ.เค.เอ็ม.บิสซิเนส พลัส จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการแปลภาษา รับรองเอกสาร คัดลอกเอกสาร
38 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขต
98/24 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14
พิมพ์เอกสารออกแบบ รับพิมพ์งาน จัดทำ�ป้ายโฆษณา
บางกะปิ กทม. 10240
ออกแบบโฆษณา
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย ลูกโป่ง ของเล่น สินค้า
ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มอื่นๆ
สำ�หรับทารกและเด็ก รวมถึง สินค้าเกี่ยวกับคุณแม่
บจ.สุขุมวิท สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำ�กัด
บจ.ออโต้ทูลส์(ประเทศไทย) จำ�กัด
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
46/96 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
532 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป สินค้าอุปปโภค บริโภค
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกเครื่องจักร เครื่อง
บจ.นานา สตาร์ จำ�กัด
มือ อะไหล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ยูกาธา จำ�กัด
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
199/61 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนเกษตร-นวมินทร์ บจ.คอนสตรัคชั่น แอนด์ อาคิเทค โปรเจค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค
ตัดใหม่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
1558/76 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวง
ทุกชนิด
กทม. 10240
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และ
ประกอบกิจการรับออกแบบรับเหมาก่อสร้างบ้าน
ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�
บจ.ทีม 4 แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มั่น ปา จำ�กัด
50/262 ซอยลาดพร้าว 51 (เศรษฐบุตร) แขวงสะพาน
บจ.วีร์ ไซน์ ไลท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/1 ซอยอุดมสุข 17 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
11 ซอย1 (ถนนเสรี 4) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10260
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
กทม. 10240
อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงาน
ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการออกแบบ ให้คำ�ปรึกษา ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทุกชนิด
โยธาทุกประเภท
ทำ�แผนผัง
บจ.เอสเทติกส์ โนฮาว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776//15 อาคารเดอะคอนเนค 35 ซอยพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.บีเวอร์ ออโต้ พาร์ทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/56 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการจัดหาจัดจ้างประมูลและผลิตซึ่งอะไหล่
รถยนต์

บจ.จีแอลซี เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

บจ.พัทรวี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1991/85 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
การผลิตหรือ จำ�หน่ายตัวแทนจำ�หน่าย การนำ�เข้า และ
ส่งออกสินค้าและบริการประเภท เครื่องสำ�อาง ธุรกิจที่
รับจัดงานอีเวนท์

บจ.ทรีโอ นิวทรีชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยอุดมสุข 45 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการธุรกิจ เพื่อวิจัยและพัฒนาสินค้าด้าน
สุขภาพสัตว์

บจ.ทีบีซีเอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
178 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้ 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการด้าน Call center
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เธิด สเพส 17 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
406 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร สถานบันเทิง
บจ.มาโกโคริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456/13 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการรับจัดงานกิจกรรม งานสัมมนา
งานสังสรรค์ งานอีเว้นท์ ทั้งในและนอกสถานที่
บจ.สพิคแอนด์สแพน(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการรับดูแลทำ�ความสะอาด สำ�นักงาน
บ้านที่พักอาศัย ตึก อาคาร โรงงาน ทุกประเภท
บจ.เอเชีย ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/138 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก และจำ�หน่าย มัน
สำ�ปะหลัง ยางพารา ข้าว น้ำ�ตาล สมุนไพรผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป
บจ.ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
666/27 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ซื้อมา ขายไป สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.ซีอี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.ทรานซ์วอลเลต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/1 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และซอตแวร์
บจ.ไลท์เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2007/83 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ ซื้อ-ขายให้บริการเช่าสื่อโฆษณา
ทุกประเภท สร้างแบรนด์สินค้าและการทำ�การตลาด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.นคร คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1221 ชั้นที่ 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ทริปเปิ้ลแอล แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
355 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายคอนกรีตผสมสำ�เร็จรูป

บจ.ติงส์ ออน เน็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
33/4 ชั้น 35 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์เอ ถนนพระราม
9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆ ซึ่งไม่ได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ลีโอ พาเลซ อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยรามคำ�แหง 170 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ขนส่งโดยสารทุกชนิด นำ�เที่ยว

บจ.มาร์ดิ กราส์ สโนบอลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
87 อาคารมีนามีข้าว ชั้นที่ 4 ซอยโชติวัฒน์ ถนน
ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
ประกอบกิจการ นำ�เข้า และจำ�หน่าย วัตถุปรุงแต่งสี
กลิ่น รส ของอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ�แข็งใส

บจ.เจ.ที.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/462 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บริการออกแบบและติดตั้งรับเหมา ระบบไฟฟ้า ประปา
ดับเพลิง ระบบระบายอากาศ งานโครงเหล็กในอาคาร
บจ.เอสยูที แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/262 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการขาย ให้เช่า และบริการซ่อมแซม รถ
ยกสินค้า ลิฟท์ยกสินค้า รถที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการ ขาย ติดตั้งและบริการซ่อมแซม
บจ.โพรแลค อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/41 หมู่ที่ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร สมุนไพร
อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง
บจ.เอ็นบีบี (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ขนถ่ายสินค้ากลาง
ทะเล และผู้ โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ� อากาศ
บจ.วายทูเอ็ม พับลิชชิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/224 ซอยฉลองกรุง 53 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

บจ.ซูเปอร์ โฮมมาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/8120 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3บี120 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป สินค้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

บจ.บางกอกถั่งเฉ้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/2 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง และจัด
จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกประเภททุกชนิด

บจ.เอ็ม พี ซี ฟู้ดส์ อารีย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
127,129,131 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่
6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ดาวดวงน้อย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
342/2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
นำ�เข้า-ส่งออกสินค้าที่ใช้ภายในครัวเรือนทุกประเภท

หจ.เพชรทองจินดารัตน์ (ซุ่น เฮง หลี)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/8 ตรอกขุนนาวา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่าย รับซื้อฝาก ทองรูปพรรณ

บจ.อนันตชยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
192 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย และส่งออกสบู่ทุกชนิด

บจ.มีเดีย ออกไซด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216/3 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้บริการการทำ�สื่อโฆษณาออนไลน์

บจ.พีโอพี เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
559/10-11 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
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บจ.วันพลัส แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
15 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการธุรกิจคาร์แคร์ พ่นเคลือบสี พ่นกันสนิม

บจ.พีเอที อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
359/21 ซอยประชาอุทิศ 57 ถนนประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ขายส่งและขายปลีกสินค้าใหม่
บจ.มีมี คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
102/140 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 3 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และช่วยเหลือในการดำ�เนินงานแก่
ธุรกิจประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว
บจ.แมด ครีเอทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ขั้น 29 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ให้บริการออกแบบภายใน ศิลปะ กราฟฟิค ภูมิทัศน์
บจ.จักรพรรดิการบัญชี และธุรกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
24 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชี และให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.โค้ช คิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
159/74 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการ ละคร วิทยุ
ภาพยนตร์ สารคดี ละครเวที และการแสดงทุกรูปแบบ
หจ.เนเจอร์ โปร เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
235 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนู
กิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ วางระบบ งานระบบ
ที่ใช้ ในโรงงาน อาคาร เช่น ระบบไฟฟฟ้า
บจ.คลิ๊ก ครีเอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
9/114 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ซอยคู้บอน 28 แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา จัดหา โครงข่ายสัญญาณ
ระบบการออกอากาศเพื่อใช้ ในกิจการสื่อสารมวลชน
บจ.เอช.พี.การบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
4/135 ซอยรามคำ�แหง 147/2 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย
บจ.คิวไอซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ แขวง
บางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ด้านการ
ก่อสร้าง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.มาดีร่า แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
25 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการซื้อ-ขายรับซื้อฝาก ขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ บริการที่เกี่ยวข้อง ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน
บจ.ลีออช แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
14 ซอยสะแกงาม 14 แยก 4-1 ถนนสะแกงาม แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกเพื่อค้าส่งและค้าปลีก
แบตเตอรี่ทุกประเภท ทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ รวมถึงการ
ทำ�การตลาด และเป็นผู้จำ�หน่าย นายหน้า
บจ.เฮลธ์ตี้ เบสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
19 ซอยรามคำ�แหง 22 (จิตรานุเคราะห์) ถนน
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต ขายปลีก-ส่ง อาหารเสริม
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บจ.ไหลงาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
706/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.นาโน อินสไปเรชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
11/32 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
บริการนำ�เข้าส่งออกจำ�หน่ายติดตั้งแผงโซล่าร์เซล

บจ.ไลฟ์ คอนเซียร์จ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
100/68 อาคารแวร์เฮ้าส์ 26 ห้องเลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท
26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักร อุปกรณ์
สื่อสาร เครื่องสำ�อาง และอื่นๆ

บจ.มายบิลเลี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
740 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้าขายรองเท้า

บจ.เอเชี่ยน ลีดเดอร์ แคร์เรียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 318C
ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ�งานด้านการบริหาร
งานพาณิชยกรรม

บจ.เทคฟอร์ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
136 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
รับจ้าง รับเหมาก่อสร้างงานระบบทางวิศวกรรม
เครื่องกลและไฟฟ้า และปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย

บจ.เนเชอรัล อิมมูน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
434 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ผลิต และ จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าเกษตร
แปรรูป
บจ.หนึ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
720 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
การก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

บจ.เน็กซ์มายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำ�หน่ายต่าง บจ.สเวนสัน เอ็นจีเนียริ่ง จำ�กัด
ประเทศซึ่งสินค้าที่กำ�หนดในวัตถุประสงค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
บจ.คูโบต้ายนต์ตระการ จำ�กัด
บจ.เน็กซ์มายด์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กทม. 10800
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
รับจ้างจัดอบรมด้านวิศวกรรม
954/3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
10150
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 บจ.ทีอาร์จี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
การขายยานยนต์ ใหม่
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601-1602
บจ.โซลาร์ เฮ้าส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ฟ้าใหม่ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
จตุจักร กทม. 10900
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานค) แขวงตลาด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง สินค้าอุปโภค บริโภค
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
1000/196,1000/199 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้นที่ 3
และอื่นๆ
ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้างออกแบบก่อสร้าง
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บจ.เจษฎา ซีวิล แอนด์ อินฟา จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการ ด้านการให้คำ�ปรึกษาทางด้าน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โอเซียมจั๊ว จำ�กัด
บริหารงานพาณิชยกรรม
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
301/89 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
201/614 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน
กทม. 10900
เขตสายไหม กทม. 10210
บจ.ไทยโรแมนติก จำ�กัด
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/272 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม บจ.อควา บ๊าธแวร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10230
บจ.ริช 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
78 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
310/12 ซอยรามอินทรา 39 ถนนรามอินทรา แขวง
10900
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.มารุยามะ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ตัวแทนนำ�เข้า
ประกอบกิจการค้าทอง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ส่งออก หรือกระทำ�ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องครัว สุขภัณฑ์
2/56 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา-ตราด
25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.บิ๊ค แคป จำ�กัด
บจ.โอคาวาริ ฟู้ดส์ จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
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แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าทอง
ประกอบกิจการค้า อาหารสำ�เร็จรูป
บจ.ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โรมา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
บจ.อะกะโบะชิ จำ�กัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
4/12 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
10310
เขตวัฒนา กทม. 10110
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ ทุกชนิด
ร้านอาหารญี่ปุ่น
บจ.เจพี เอฟ แอนด์ บี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
212/24 อาคารสุขุมวิทพลาซ่า ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท
12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ทุกชนิด

บจ.เอดูยัง ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
วางแผนการศึกษาระหว่างประเทศให้นักเรียน บริการ
แนะนำ�การยื่นขอวีซ่า บริการสมัครเรียน บริการหาที่พัก

บจ.คาเฟ่ เดอ ไซคลิสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
920 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
นำ�เข้า จำ�หน่าย ปลีก ส่ง จักรยานสองล้อและสามล้อ
รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

บจ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
418 อาคารเอสซี ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ
ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกีย่ วข้องหรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจดัง

364

บจ.ชู ผับ แอนด์ เรสเตอรองท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
225/11 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.ฟาฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1020 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.บี.เอ็น.ซี.อินดัสตรี้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
260 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อและจัดจำ�หน่ายสูญญากาศเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมบริการ
หลังการขาย
บจ.จั๊ม เอไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/152 หมู่บ้าน โกลเด้น เลเจ้นด์ ซอย P7 หมู่ที่ 6
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษา พัฒนา และวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
บจ.เคเค. โปรเกรส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
422 ซอยบางบอน 5 ซอย 18 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการ รับออกแบบ เขียนแบบ ตีบล็อค ใน
เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ซันเคนเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/106 ซอยประชาอุทิศ 5/1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล
เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
บจ.ซีเจซี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466/50 หมู่ที่ 4 ซอยเพิ่มสิน 20 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เครื่องเรือน
บจ.ปลานิลไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/11 ซอยวััดเวฬุวนาราม 7 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ปลาน้ำ�จืด ปลาทะเล สัตว์
น้ำ�ทุกชนิด ธุรกิจเฟรนไซส์ปลาเผา ทุกชนิดธุรกิจร้าน
อาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิด

บจ.ส.เทพสุภา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบธุรกิจ สำ�รวจดูแลทรัพย์สิน
บจ.ซี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7,7/1 ซอยนวมินทร์ 24 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ทิปส์ทูคีป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/78 หมู่บ้านนลินอเวนิว 2 ซอยรามคำ�แหง 144 แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์
วิทยุ และโทรศัพท์
บจ.ฟันพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
157 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการให้บริการทางทันตกรรม

บจ.พีพี อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/331 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 4 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.วันเดอร์แลนด์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องหนังของสัตว์ทุกชนิด ทั้งส่งและ บจ.ทีพีวาย มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ปลีกทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/337 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
55/299 หมู่บ้าน สราญรมย์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 42
เขตบางบอน กทม. 10150
บจ.วี เค เอส เมโทรโลยี จำ�กัด
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
เป็นนายหน้าตัวแทนค้าในกิจการและธุรกิจทุกประเภท ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตงานด้านประชาสัมพันธ์ส่ง
เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
58/18 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-43 (ม.ซื่อตรง)
เสริมการตลาดและการขายสื่อเพื่อโฆษณา
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
บจ.มาย ฟิตเนส จำ�กัด
จำ�หน่ายเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม ท่อ ถัง อุปกรณ์
บจ.6.05 เอเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บำ�บัดน้ำ�เสีย เครื่องจักรทุกชนิดให้บริการติดตั้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 4 แขวงบางหว้า เขต
140/7 ซอยรามคำ�แหง 112 ถนนรามคำ�แหง แขวง
ภาษีเจริญ กทม. 10160
บจ.นพวิทย์ ไฟฟ้า จำ�กัด
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการสถานที่สำ�หรับออกกำ�ลังกาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิต สื่อออนไลน์ ให้บริการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์
78/4 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-47 (ม.บุศรินทร์)
บจ.สวนนายปั้น จำ�กัด
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
บจ.ศศิ แอร์ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/58 บรมราชชนนี 64 แขวงศาลาธรรมสพน์
ประปา ระบบอัคคีภัย
37 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 28 ถนนเสรี 4 แขวง
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
จำ�หน่ายผลไม้
บจ.ธนัตนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ซื้อและขาย รับประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบแอร์ พร้อม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับแอร์ทุกชนิด
บจ.สร้างสรรค์ สื่อดี จำ�กัด
141 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10220
บจ.เจ.บี ไซน์ จำ�กัด
71/87 ซอยทวีวัฒนา 18 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ และ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10170
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมถึงซื้อ ขาย ประกอบ
41/433 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จัดพิมพ์ ผลิตสื่อการเรียน การสอน จัดจำ�หน่ายหนังสือ กิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้
กทม. 10240
สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ห้องสมุด
รับออกแบบตกแต่งภายใน ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้าง
บจ.เอ็นที ลัคซ์ซัวรี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
สรรพสินค้า บ้าน และคอนโด
บจ.เดอวิด้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/101 ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
บจ.กัญญาวีร์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำ�กัด
99/210 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5
กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
จำ�หน่ายชุดเครื่องนอนให้กับโรงแรม ห้องพัก โรง
62/151 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15-2 แขวงประเวศ
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิต เครื่อง
พยาบาล สปา
เขตประเวศ กทม. 10250
ประดับ และวัตถุดิบในการผลิตทุกชนิด เช่น สร้อย
ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ ในโรงงาน
บจ.ทินกฤต เฮ้าส์ จำ�กัด
อุตสาหกรรม ได้แก่ วาล์ว เหล็กรูปพรรณ เกจความดัน
บจ.บีเฮฟวีเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592/201 หมู่บ้าน อารียา โมวา ถนนลาดปลาเค้า แขวง บจ.พิชยเลิศ จำ�กัด
446/284 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27-20(ทิมเรืองเวช) จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย 21 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 41 ถนนรามคำ�แหง 2 แขวง
บริการจัดเก็บ รวบรวม จัทำ� จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ สถานที่ทำ�การและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ
บจ.โรโบติค อินโนเวชั่น จำ�กัด
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างทุกชนิด
บจ.สแตนดาร์ด เทรดดิ้ง แอนด์ ซอร์สซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/34 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม บจ.อีสซา พรีม่า เทคนิค จำ�กัด
28/27 หมู่บ้าน ฮาบิเทีย วัชรพล ถนนวัชรพล แขวง
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
บริการเช่าใช้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
109 ชั้นที่ 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62 แขวง
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.ขอบคุณพานิช (1994) จำ�กัด
นำ�เข้า จำ�หน่าย ส่งออก เครื่องบำ�บัดน้ำ�เสีย
บจ.ซีเจ ซอฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
225 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
บจ.เวอร์ชัวล์ ฮิวแมนส์ จำ�กัด
128/48 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง 189/168 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ 2 ซอยอ่อนนุช 65
ประกอบกิจการค้าโดยจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจ และ
ไม้แปรรูปทุกชนิด
แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย ออกแบบ หุ่นยนต์ และอะไหล่
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็นเอฟเอฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
877/15 หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผลไม้
บจ.มีดี เมดิเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
180/620 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าทอจากใยสังเคาระห์
ด้าย ด้ายยางยืด ใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ ผ้าทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ฮีพ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ เพื่อ
ความบันเทิงรวมถึงจำ�หน่ายอาหารเครื่องดื่ม

หจ.ชาญณสิทธิ์
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
66/97 หมู่ที่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการ รถรับจ้าง รับส่งสินค้า หรือรับจ้างอื่นๆ
ทั่วไป ทุกประเภท

บจ.ซิมเปิ้ลไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
220/51 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผ้าสำ�เร็จรูป

หจ.เอสที.เซอร์วิส 2017
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
708/42 อาคาร24 ชั้นที่ 5 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม งานระบบ
ไฟฟ้า งานประปา แอร์

บจ.ควอลิตี้ คอนเนคชันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
213 ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประหกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายขายสินค้าเคมีภัณฑ์
สินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือต่างๆ

หจ.วี เด็คคอเรท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/9 หมู่ที่ 1 ซอยราษฎร์อุทิศ 30 ถนนราษฎร์อุทิศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
รับออกแบบ ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน อาคาร
ร้านค้า

บจ.โอ้ โหแฟนตาซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/31 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการรับถ่ายทำ�ภาพยนต์ วีดีทัศ และอื่นๆ

บจ.แพชชั่น ห้าหนึ่ง อินทีเรีย ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/212 ซอยเลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
กิจการทางด้านออกแบบและตกแต่งภายใน ออกแบบ
งานกราฟฟิค

บจ.สามกอง มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการให้บริการด้านโฆษณา ทุกรูปแบบ
บจ.ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการบริการเอกซเรย์สองมิติ และเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติทางการแพทย์
บจ.รีบอร์น แอล คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/409 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องสำ�อาง
บจ.วรสิทธิ์ พิริยะวิบูลย์ อินเตอร์ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/150 ซอยลาดพร้าว 38 แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
รับว่าความทั่วราชอาณาจักรทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา บังคับ
คดีสืบทรัพย์และรับปรึกษาทางด้านกฎหมาย
บจ.เอ็กซ์ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
448 อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
รับเป็นผู้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขันกีฬา
บจ.ออลแธ็ทกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
505/4 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง อาคารพาณิชย์
บจ.ที.เค.แบรนด์ 245 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
570 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณ
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย กระเป๋า รองเท้า และสินค้าแบรนด์เนมทุกชนิด
บจ.เอพีเอ็นคลีน ออโต้เมติค เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171/95 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการบริการทำ�ความสะอาด อาคารสำ�นักงาน
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การและสถานที่ต่างๆ
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บจ.บ้านมีเฮ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
406/182 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้างบ้านเรือน

บจ.ไอเดฟ โมไบล์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิส ดีเวลลอพ
เมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 90000 บาท
475 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้คำ�
ปรึกษา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บจ.โกบิ ซิสเท็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
794 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้บริการกิจกรรมการจัดการสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
บจ.โกลเด้นเอก คอนสตรั๊คชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
898/50 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร
ความเสี่ยง

บจ.รักษาความปลอดภัย พี.ที.การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/528 ซอยบึงขวาง 1/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
บจ.เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บริการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาทรัพย์สินและชีวิต 2728,2730 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บจ.พาร์ท โปร แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานผลิต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ไฟฟ้าทุกประเภทและงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด
61/746 หมู่บ้าน โรยัล ปาร์ค วิลล์ หมู่ที่ 2 ถนนสุวินท
วงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
หจ.ห้างทองเยาวราช ปังเฮงหลี
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องปั๊มลม อุปกรณ์และ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
อะไหล่เครื่องปั๊มลม
2,4 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 17 ถนนรามคำ�แหง 2
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
หจ.ธัญญาพร รุ่งเรืองกิจ
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
19/115 ซอยวัดเวฬุวนาราม 26 แขวงดอนเมือง เขต บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ชีฮาน จำ�กัด
ดอนเมือง กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
19/101 อาคารชุดสุขุมวิทสวีท ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
บจ.ไทย สเวน จำ�กัด
10110
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ข้าว ข้าวโพด มัน
5/691 หมู่บ้านนันทวัน 5 ซอยเลียบวารี 11 ถนนเลียบ สำ�ปะหลัง ถั่ว งา ละหุ่ง ผัก ผลไม้ พริก พืชสวน
วารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
ประกอบกิจการนำ�เข้า เพื่อจำ�หน่าย สินค้าพวกเครื่องน่ง บจ.แล็บ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ห่ม เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
184/197 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนน
บจ.สยามอนุรักษ์ 99 จำ�กัด
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ขายส่ง ปลีก อุปกรณ์ภายในห้องทดลอง
1388/8 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
บจ.คริสตัล เคลียร์ แมเนจเม้น จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าประเภทพื้นบ้าน ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2301
บจ.9ฉ ฉันทนา จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
10110
4/108 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ที่
10900
กระทำ�โดยได้รับค่าตอบแทน
ขายน้ำ�ยาสลายคราบสกปรก
บจ.เมอร์เจลลิน่า จำ�กัด
หจ.อณัณทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 2250000 บาท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
93 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
1479/132 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน
คลองเตย กทม. 10110
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่าย อาหาร
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
เครื่องดื่ม ไอศครีม ของหวาน
เกี่ยวกับแอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับโรงงาน
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.บลูม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
250/825 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการ บริการเกี่ยวกับความงาม รวมถึง
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ความงามต่าง ๆ

บจ.อาคีฟ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 บูธเจบี327
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าขายเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

บจ.แอซเซอร์ เซอร์เคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
142 อาคารแปซิฟิคเพลส 2 ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
กิจกรรมที่สนับสนุนการทำ�เหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
การืำ�เหมืองสินแร่โลหะมีค่า

บจ.หนึ่ง คอร์ปอเรชั่น 1978 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/447 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการออกแบบติดตั้ง และให้คำ�ปรึกษาระบบ
เครื่องจักร อุตสาหกรรม

บจ.เดนซ์ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 โซน บี 8 ซอย
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการส่งออกกระดาษขนาด เอสี่
บจ.เอเวอเรสต์ เวิร์คสเปซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8 ซอยรามอินทรา 81/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต โปรแกรมสำ�เร็จรูป (software)
ให้แก่ลูกค้าและดำ�เนินการผลิตโปรแกรมสำ�เร็จรูป
(software)ของทางบริษัทเองโดยให้ผู้ ใช้ที่เป็นลูกค้าของ
บริษัทใช้(User ID)
บจ.กาตาเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
757/28 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและบริการ ซ่อมแซม บำ�รุง
รักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.เอ็มแอนด์แซด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/39 หมู่บ้าน รอยัลนครินทร์วิลล่า ซอยสุภาพงษ์ 1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ได้แก่ ลำ�ไย ทุเรียน
มังคุด มะพร้าว ขนุน และผลไม้อื่นๆ
บจ.เบเนฟิต ชัยนาท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
758/95 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
บจ.แคนาอัน เอ็นเตอร์ ไพรซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
700/32 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และค้าส่งสินค้าฮาร์ดแวร์
บจ.อเมซซิ่ง โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2922/204 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ตัวแทน นายหน้าขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนพิธีการศุลกากร
บจ.คิตตี้ส์ แอนด์ แบร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
218/10,218/11,218/12,220 อาคารพาณิชย์
สยามสแควร์ ชั้นที่ 1-4 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.สมูท เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
522/181 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ภายใน
และต่างประเทศ ทุกชนิด
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บจ.วิช คอสเมติก(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142/1 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่งสินค้า อุปโภค บริโภค
บจ.สเปซล็อก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/6 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่งภายใน
บจ.3 พี อินโฟ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/58 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการสำ�รวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
ระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม

บจ.เศรษฐา สยาม เพอร์ฟูมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
242/4 ชั้น 2 ซอยราษฎร์อุทิศ 32 ถนนราษฎร์อุทิศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
จำ�หน่าย น้ำ�หอม ไม้กฤษณา น้ำ�มันกฤษณา และเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป
บจ.บ้านไมตรีจิตต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แอลแอลแอนด์พีบี เซอร์วิส จำ�กัด
482 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
17/10 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร กาแฟ บเกอรี่
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับฝากโอนเงิน(เส้นแต่ในธุรกิจธนาคาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ออโตโมทีฟ จำ�กัด
ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บจ.สิริวานิช ขนส่ง จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ เช่า เช่าซื้อ
378 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
นำ�เข้า ส่งออก การให้บริการหลังการขาย ยานยนต์
กทม. 10520
รับขนย้ายสินค้า ขนส่งสินค้า ขนของ ด้วยรถยนต์ หรือ บจ.แอล วาย วี อี จำ�กัด
ยานพาหนะทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาส เฮ้าส์ ชั้น พี ห้องพี01 ซอยสุขุมวิท 25
หจ.นานาอินเตอร์เทรด (1972)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10110
210 หมู่บ้าน สาธรแมนชั่น ซอย 2 ถนนกรุงธนบุรี
ประกอบกิจการการพัฒนาและจำ�หน่ายซอฟแวร์
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กทม. 10600
บจ.ฮากอน กรุ๊ปส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้า ทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.เสนอหน้า จำ�กัด
จำ�หน่าย ค้าส่ง ส่งออก นำ�เข้าน้ำ�หอม เครื่องหอม รูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หอม เทียนหอม สบู่หอม ถงหอม
889/5 ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
บจ.ภาลา เวนเจอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ออนไลน์
100 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
บจ.ไพร์ด จำ�กัด
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เป็นหลัก
418 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กทม. 10600
บจ.บีแอลที ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก สินค้าอุปโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริโภค ของเล่นสำ�หรับเด็ก ของสะสม ของใช้สตรี
117/2 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
และบุรุษ
กทม. 10110
การขนส่งสินค้า รวมถึงผู้ โดยสาร
บจ.เฮลตี้ เอจจิ้ง โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซุปเปอร์ฟู้ด คาเฟ่ จำ�กัด
53 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 90 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10700
168/2 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ประกอบกิจการ นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ขายปลีกกทม. 10110
ขายส่ง เตียงสำ�หรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
ประกอบกิจการขายอาหาร จำ�พวกอาหารคาว อาหารว่าง
ขนมหวาน และเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่(Cafe)
บจ.จี แอสซายน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีแอนด์เอ็น เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำ�กัด
249/4 ตรอกประตู่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10800
24 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ
ออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมางานโยธา งาน
เขตวัฒนา กทม. 10110
สถาปัตยกรรมระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เพื่อจำ�หน่าย สินค้า
สุขาภิบาล
ประเภทครีม เครื่องสำ�อาง ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.มิสเตอร์ฟิต ซัพพลีเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
235/26 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า และธุรกิจต่างๆ

บจ.455 เอกมัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
455 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เท เอกมัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/1 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.ไอทรู(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/75 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บจ.ออร่า คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
825/490 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการแปลความหมาย แปลเอกสาร ล่าม
บจ.ฟลอริชชิ่ง โพรดักแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยประชาอุทิศ 4 แยก 1-6-1-1 ถนนประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เฮอริเทจ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50 ซอยราชพฤกษ์ 4 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่นๆ

บจ.พรีเซ้นท์ เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม บ้าน อาคาร
สำ�นักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน
สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ทุกประเภท
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บจ.เซเว่น เพรสเซนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/65 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส ซอยรามอินทรา 14
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ จัดอบรม ออกแบบหลักสูตรอบรม

บจ.ซิมเม็กซ์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
182 ซอยทุ่งมังกร 10 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนำ�เข้า-ส่งออก ดำ�เนินการพิธี
ศุลกากร และนำ�เข้ายุทธภัณฑ์

บจ.แกรนด์ ทรานสเลชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจบริการรับแปลเอกสารทุกประเภท รับ
เแปลภาษาต่างประเทศ ภาษานานาชาติ บริการล่ามแปล
ภาษาและบริการอื่นๆ

บจ.อัลฟ่า เฟรช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
429/80 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.แพลนเน็ทเพาเวอร์ ไลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/279 ซอยประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
จำ�หน่ายปลีกวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า
ระบบแสงสว่าง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องเสียง

บจ.ตรีโกณ วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แยก 4 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
จัดหา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่อง
คอมพิวเตอร์

บจ.จิ๊บจิ๊บ แฟมิลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
622/286 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.เอสเจ เทคโซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/498 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10210
บจ.168 ซัพพลาย (2017) จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบพัฒนาสินค้าทางด้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
282/89 หมู่บ้าน พาทิโอ พระราม 2 ซอยพระรามที่ 2 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร ์และ
ซอฟท์แวร์
ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
ประกอบการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
บจ.บูม สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295/1-2 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
บจ.หนึ่งร้อยโหล จำ�กัด
ดอนเมือง กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/32 หมู่บ้าน เดอะพลีโน ซอยเอกชัย 99/2 ถนนเอกชัย ให้บริการสอนดนตรี นักแสดงและศิลปการแสดงต่างๆ
เพื่อความบันเทิงใดๆ
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าและนำ�เข้า ของใช้ของเล่นเด็กต่าง ๆ
บจ.แพคเกจจิ้งดอทคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เซอร์ โก จำ�กัด
127/101 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-6 แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
3 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 8-12 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ประกอบกิจเกี่ยวกับเวปไซด์ศูนย์กลางข้อมูลให้คำ�แนะนำ�
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและเป็นตัวแทนดำ�เนินการ ด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท
เพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐานสินค้า
บจ.เมอร์คิวรี ฟุตบอล เอเจนซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.กราฟฟิตี้ เฮ้าส์ จำ�กัด
101/26 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10210
13 ซอยศิริเกษม 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า หรือ คนกลาง เจรจา
10160
ประสานงาน ดูแลผลประโยชน์ นักกีฬา
นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์ศิลปะ สีสเปรย์ สีสำ�หรับวาด
ภาพ ปากกา สติ๊กเกอร์ เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า
บจ.เซ็นเตอร์ โฮม เรียลตี้ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็นพีพีเอ็ม โปรดักส์ จำ�กัด
3/573 ซอยเทิดราชัน 47 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
909/77 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับฝากขาย ซื้อ-ขาย และนายหน้า
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง อสังหาริมทรัพย์,สังหาริมทรัพย์
บจ.โกลเด้น เคทีเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212/148 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้เช่าหอพัก

เพจเจส

บจ.เจเอสเค ซัพพลายแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-18-3 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
บจ.จีด้า เคส แพ็คเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/140 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์ กล่อง
กระดาษ กล่อง ลัง หีบห่อ แพ็คเกจบรรจุสินค้า

บจ.ซาวด์นาว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/52 ซอยนวมินทร์ 86 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่ายแบบฝึกหัดและซอฟแวร์เพื่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และลูกกวาดแบบมีก้าน (อมยิ้ม) เพื่อจัด
ระเบียบปาก
หจ.กุศาวดีมินดอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/210 ซอยเสรีไทย 41 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษารับอบรมให้ความรู้ คำ�
แนะนำ�ด้านการขาย การบริหารงานและพัฒนาคุณภาพ
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
บจ.กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/4 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจารให้บริการด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษร่าง
เอกสารทางกฎหมาย
บจ.อับบาซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยกรุงเทพกรีฑา 26 แยก 7 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษากฏหมาย บัญชี รับว่า
ความนิติกรรมสัญญาทุกชนิด
บจ.แอทลาส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/68-69 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 9 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
การติดตั้งไฟฟ้า
บจ.ออแกนิโก กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ใช้ทำ�ความ
สะอาดร่างกายมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
บจ.รูพ อโกร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3530 อาคารมอลล์ เอวีนิว ชั้นจี ห้องเลขที่ 165 ซอย
ลาดพร้าว 144 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
นำ�เข้าและจำ�หน่ายส่งถั่วชนิดต่างๆ งา และพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด
หจ.ประทินแบตเตอรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย แบตเตอรี่ อุปกรณ์และ
อะไหล่รถยนต์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.บลูคีย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/2 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหาด้านบริงานงาน
พาณิชยกรรมอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด
การจัดจำ�หน่าย การค้าระหว่างประเทศ การแพทย์
บจ.ภาพสนุก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ แยก 9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
รับจ้างกำ�กับและประสานงานภาพยนตร์ โฆษณา
รายการโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ทุกประเภท
บจ.โกทูมาร์เก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
516/7 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบธุรกิจรับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประชุม
หจ.เอส.เอ็น.เอ็ม. รีเทลลิงค์ เมเนจเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
869/47 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบธุรกิจประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ ตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วน
ราชการ และองค์การของรัฐ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.คิดสรรค์ ดีไซน์แอนด์บิลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/4 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง สี

บจ.เอสเอสเอส ฟิวเจอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90/414 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง รวมทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

บจ.ฟินมี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/4 ซอยอาภาศิริ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
จำ�หน่ายของตกแต่ง ของใช้ ในบ้าน อุปกรณ์กีฬา

บจ.เอส.เค.พาวเวอร์ โปร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72-72/1 ซอยเจริญพัฒนา 6 แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม เคาะ พ่นสี ทำ�สี พ่น
น้ำ�ยากันสนิมสำ�หรับรถยนต์ทุกชนิด

บจ.อินเตอร์เกรด อินฟินิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/171 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 32 ซอยลาดพร้าว
126 (กรัณฑ์พร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ซื้อ ขาย นำ�เข้า ส่งออก โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
บจ.สกายไลน์ บิสสิเนสพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
242/21 ซอยลาดพร้าว 112(เอี่ยมสมบูรณ์) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค๋กรของรัฐ

บจ.โอ๊ตตี้ จำ�กัด
บจ.เอพิคคูเรียส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/6 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
27 ซอยวชิรธรรมสาธิต 51 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10330
กทม. 10260
ผลิตและจำ�หน่ายอาหาร อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ประกอบกิจการร้านอาหาร ประเภทอาหารสไตล์ตะวันตก
บจ.เฮสเตอร์ แอนด์ แกรนเดอร์ จำ�กัด
บจ.โกลบอล สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4, 4/1-2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง 1 ห้องเลขที่ จี111-จี112 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค จำ�หน่าย ค้าส่ง-ปลีก ส่งออก นำ�เข้าเครื่องหอม ธูปหอม
บจ.เออีซี สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค

บจ.มิสมัม โม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า และธุรกิจ

บจ.ชิดลม สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค

บจ.วิมลกีรติ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/8 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบธุรกิจขายสินค้า และบริการ จำ�หน่าย นำ�เข้า
เพื่อค้าปลีก ค้าส่ง ซึ่งสินค้าตามที่ระบุในวัตถุประสงค์

บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค
บจ.อมตะ สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค
บจ.ดีไนน์ ฮอสพิทอลิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนนริมคลอง
บางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ซื้อจัดหารับให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
บจ.เจนนูอีน เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
584/14 ซอยรามคำ�แหง 39 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านสะดวงซื้อ/ มินิมาร์ท
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หจ.ทองจินดารัตน์ (ยูเนี่ยนมอลล์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/23 ตรอกขุนนาวา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่าย รับซื้อฝาก ทองรูปพรรณ

บจ.มั่นเศรษฐ์ ทองคำ� ยืนยงยิ่งมีทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1288/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
บจ.ซี.อาร์.อี.เอ.เอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/331 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการออกแบบจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรม
บจ.เอ.ที.คอนโทรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/5 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการซื้อ และจำ�หน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม
บจ.ที จี เอช คอร์ โปเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/135 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ต่างๆ
บจ.อีพีเจเนติค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
376/40 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องตรวจสอบเส้นผม บริการตรวจ
สอบเส้นผม
บจ.กะเพรา เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
43 ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการบริการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ ทุกชนิด
บจ.วีรดา 66 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
1 ซอยเกษมสำ�ราญ 2 ซอย 6 (ปรีดีพนมยงค์ 14)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการสถานบริการ จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

บจ.สมปอง คุกกิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/8 ตรอกไวดี แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

หจ.เคที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
152/100 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ขายวัสดุก่อสร้าง

บจ.ดับเบิลยูพีพี อินโนเวทีฟ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/1350 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ออกแบบ ให้คำ�ปรึกษา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
ระบบความปลอดภัย ทั้งในและนอกอาคาร

บจ.ชิพเทค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
99/378 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ให้บริการออกแบบ วางระบบและให้คำ�ปรึกษา ตลอดจน
บริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บจ.ด๊อกเตอร์ปริ้น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/124 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
นำ�เข้า จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

บจ.อมรกิตติ์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
692/58 หมู่บ้านคุณาลัย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องใช้สำ�นักงาน สินค้า
เบ็ดเตล็ดเช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำ�ความสะอาด

369

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.ดิ อัลทิเมท ดรีม
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
168/3 ซอยดำ�เนินกลางใต้ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท
บจ.แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
35/236 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการด้านจัดการอบรมหรือสัมมนา
ด้านบัญชี ตรวจสอบภาษี

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.บลูมิโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 60/4 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
บจ.ไทย ยูนิโฮลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
68-68/6 อาคารเอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ห้อง
เลขที่ 304 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ลงทุนในนิติบุคคลอื่น
บจ.มารีไทม์ ฟีชเชอร์รี่ส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
10/95 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง อาหารทะเลแช่แข็ง

บจ.ออล เอเซีย แอสเซท แอดไวส์ซอรี่ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
25/4 ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านการ บจ.โปร-มารีน ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริหารงานธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
731/26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.ดีเอ็มวาย เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและต่าง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ� และทางอากาศ
63/2568 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิค บจ.บิ๊ก อีเกิ้ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
105 ซอยคู้บอน 6 แยก 6 แขวงรามอินทรา เขต
บจ.คีโจร่า(ไทยแลนด์) จำ�กัด
คันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ขายส่งเครื่องดืมชนิดไม่มีแอลกอฮอล์
142 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บริการให้คำ�ปรึกษา แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ บจ.ชัวร์ คาร์ ฟอร์ แคช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
บจ.กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
ประกอบกิจการให้กู้ รับจัดไฟแนนซ์ จำ�นอง จำ�นำ� ขาย
161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ซอย
ฝาก รับฝากที่มีหรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
มหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ให้บริการวิศวกรรมออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และระบบ บจ.อีเลเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
22 ชั้นที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
บจ.ซานเต้ ไทย จำ�กัด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิวพรรณ
8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หจ.ห้างทองโต๊ะกังเจซี 1
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
28 ซอยลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4) ถนนลาดพร้าว แขวง
บจ.เอเจ มันนี่ จำ�กัด
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน ประกอบกิจการค้าทองรูปพรรณ
กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
บจ.สวัสดีคลาวด์ ดอท คอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน
บจ.ฮีตัน ฮอสพิทัลลิตี้ (ไอเอชคิว) จำ�กัด
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
10310
63 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสาร การนำ�
คลองเตย กทม. 10110
เสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์ ระบบข่าวสารเพื่อการบริหาร
การจัดซื้อจัหาผลิตภัณฑ์
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด
บจ.เอ๊กตร้าซีล (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.โมนามิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 17 ยูนิต 1702 ถนนสาทร ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
90 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
10110
กทม. 10120
นำ�เข้า สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำ�อาง
การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
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บจ.กิ โช ยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ชั้น 5 ห้องเลข
ที่ RF-507 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
บจ.บุ๊คซี่ย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
54/43 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์
บจ.ฉิมพลี ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
53 ซอยลาดปลาเค้า 31 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ผู้ โดยสารทั้งทางบกทางน้ำ�
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.ออลล์ วัน 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
128/65 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ซื้อ ขาย จำ�หน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่นๆ
บจ.ฮัซซ์ เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
869/437 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
บจ.จอย ออโต้คาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
575 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย นำ�เข้า รถยนต์ รถบรรทุก
บจ.จัสติซ ทรานสปอร์ต แอนด์ ลอจิสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
201/355 ซอยเคหะร่มเกล้า 6 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ทางบก ทาง
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศ
บจ.จีเนียส เวนเจอร์ มาร์เกตติ้ง โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
209/1 ชั้น 5บี ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ทำ�การผลิต และเป็นตัวกลางในการเผยแพร่สื่อการ
ตลาด สื่อโฆษณา และสื่อออนไลน์
บจ.ฟีบี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
595/22 อาคารโครงการ แอลซี บูทีค มอลล์ ชั้นที่ 1
ห้องเลขที่ เอ1,บี1 ซอยสุขุมวิท 33/1 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
บจ.โคโค่ ชิค เวดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
79/336 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายภาพนอกสถานที่

บจ.เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย

บจ.ดับเบิ้ลยูบีที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ขายปลีกสินค้าหลายชนิด

บจ.จันทร์สุริยะ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
260 หมู่บ้าน พุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
การก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์

บจ.สยามธรรมนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
77/13 ซอยสายไหม 7 ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการเข้าประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สัญญา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับก่อสร้างทุกชนิด

บจ.พิน เทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
8/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างเขียนโปรแกรมซอฟแวร์

บจ.บิวตี้ พาเหรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36/16 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-32 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
จำ�หน่าย ปลีก ส่ง ซื้อมาขายไป นำ�เข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม เครื่องสำ�อาง
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บจ.กิจการร่วมค้า ทีเอสไอ-เอ็มวีเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
111/377 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
รับเหมาก่อสร้าง ศูนย์กีฬา สนามกีฬา ลู่ ลาน อัฒจันทร์
บจ.ชิลล์ เอ้าท์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
929/27 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง
บจ.สยาม ดิสคัฟเวอร์รี่ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
929/27 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง
หจ.วิยะดา (2523)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
102/63 ซอยเฉลิมพระเกรียติ ร.9 28แยก3 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้ากระเป๋า
เครื่องประดับสตรี
บจ.ยามาอุจิ เซกิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/90 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับออกแบบการติดตั้ง และการผลิตแผ่น
แม่พิมพ์พลาสติก
บจ.โปรเพรี่ยม ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1213/127 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
นำ�เข้า ขายปลีก-ส่งตัวทดสอบทางการแพทย์
บจ.โค้ดแอนด์คราฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1706/34 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
รับจ้างออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ website
digital marketing
บจ.อะพอลโล่18 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1706/34 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
รับจ้างออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ website
digital marketing

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แวลลู พลัส สยามพารากอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
344 ซอยมเหสักข์ 1 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนโอนเงินตราต่าง
ประเทศ(เมือ่ได้รับอนุญาตจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
บจ.เจียไท้ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1169 ซอยประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ให้บริการรับขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ผู้เดินทาง
บจ.ไลอ้อนแคร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
395 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการ
แพทย์ทุกชนิด และอุปกรณ์ทันตกรรม
บจ.สโตร์ เมก้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
337/2 ซอยริมคลองมอญ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนำ�เข้า ส่งออกสินค้ารวมถึง
ผลิตสินค้าเพื่อจำ�หน่ายในกลุ่มสุขภาพและความงาม
บจ.ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการให้บริการแนะนำ�ผู้ที่มีความประสงค์ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ
บจ.อินโนเวทีฟ ทิชชู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า กระดาษทิชชูอัดเม็ด กระดาษเช็ด
ปาก ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าอัดเม็ดเอนกประสงค์
บจ.อเนก อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
284 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และ
อะไหล่ ไปขายต่างประเทศ
บจ.เล็กซ์ซิงตัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
158 ซอยบรมราชชนนี 6 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิต ซื้อ ขาย
จัดหา สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า
เครื่องประดับ

บจ.ไทย ฉาง ซื่อ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
503/21 ดี อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 บจ.ทอชโก อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน เรือ รถไฟ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
789/348 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขต
บจ.แอล.เอส.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บางซื่อ กทม. 10800
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ ขายส่งและขายปลีก อุปกรณ์
567/892 (ชั้นที่ 5) อาคารชุดวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน อิเล็กทรอนิกส์
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
บจ.ซุปเปอร์ ดี. เอ็กซ์เชนจ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับฝึกอบรม วิจัย ค้นคว้า ด้านการตลาด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/306 คอนโด ซิม วิภา-ลาดพร้าว ห้องเลขที่ 306
บจ.เอส อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
ชั้นที่ 14 ซอยเฉยพ่วง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10900
108 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
(เมื่อได้รับอนุญาตจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
บจ.เวลล์ฟู้ด กู๊ดดริ้งค์ จำ�กัด
บจ.นิปปอน-ไทย เวลล์เนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1718/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12เอ ห้องเลข
กทม. 10900
ที่ 12เอ-15เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มประเภทน้ำ�ชา กาแฟ น้ำ�ดื่ม
กทม. 10500
น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์ เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหาร
ประกอบกิจการนำ�เข้า-จำ�หน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กล่อง ขนมทุกประเภท
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บจ.คาร์เพ เดียม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วันบิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2004/09 ยูนิค 2001-2005 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ผลิต จำ�หน่าย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งในและต่าง
ประเทศ
บจ.สปีคโปร เทรนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/41 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันการสอนภาษา
บจ.โคดี้ แฟคตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
181 ชั้นที่ 3 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการค้าและนำ�เข้าส่งออก ตุ๊กตา ของขวัญ
ของชำ�ร่วย ของที่ระลึก
หจ.ปิ่นสากล (2534)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/39 ซอยชุมชนสวนอ้อย แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
จำ�หน่ายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้ากระเป๋า
เครื่องประดับสตรี
บจ.เอสอีพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/239 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น
บจ.เอเอสเอ็ม เมนทิแน็นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2459 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการพ่นทราย พ่นสี เรือสินค้างาน
โครงสร้างเหล็กทุกชนิด
บจ.ทีมบุญรักษา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291/5 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้า และผิว
กาย เช่น ครีมบำ�รุง
บจ.ไลฟ์ ฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/17 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการฝึกฝนการทำ�งานของสมอง การ
ทดสอบทางจิตวิทยา การจัดฝึกอบรมและสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง
บจ.ไนน์พร้อมท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191/60 อาคารชุด ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ซื้อ ขาย สินค้าหรือ บริการ โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บจ.บีกิน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2356 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคประเภทของใช้ประจำ�วัน
เช่น กระดาษชำ�ระ ฟองน้ำ�
บจ.ปัณสยา ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/9 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง อาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ลิเซียโน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้นที่ 32,33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่ายปลีก ส่ง
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ไวด์ ฮาร์ท บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/129 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายฟิล์มกรองแสง
รถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มต่างๆ

บจ.ปาหลิง เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามอินทรา 42/1 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

บจ.บ๊อกซ์ ออฟ ลัค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2024/164-168 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าประเภทอุปโภค
บริโภค อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม

บจ.โอเค วัน ชิปปิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
120 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นตัวแทนผ่านพิธีการ
ศุลกากร การนำ�เข้า ส่งออก ให้บริการจัดหาผู้ ให้บริการ
ด้านการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

บจ.คิด อินโนเวชั่น ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
224 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 8 (รามทาวเฮาส์) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าจำ�หน่าย อาหารเสริม อาหาร
สำ�เร็จรุป เครื่องสำ�อางขายทางออนไลน์และขายตรง

บจ.ติยา เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายปลีก ส่ง
ประกอบ ติดตั้ง ออกแบบ ผลิตและรับจ้างซ่อม
ดัดแปลง สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ทุกประเเภท

บจ.เลิศทวีการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/71 ซอยรามอินทรา 34 แยก 14 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจ ออกแบบ ควบคุม ให้คำ�ปรึกษา บำ�รุง
ซ่อมแซม ทดสอบเครื่องกำ�เนิด หรือผลิตกระแสไฟฟ้า

บจ.ไอโซล์ฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/243 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� จัดอบรม และพัฒนางานระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
บจ.ไทย เฟิร์ส เทียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/208 ซอยเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
อุปกรณ์ โทรคมนาคมทุกชนิด

บจ.เมกะ ไพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/104 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการและดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทดสอบเสาเข็ม
บจ.แม็กซ์ แอดไวซ์ซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการทางด้านบัญชี ระบบบัญชี ภาษีอากร
รวมทั้งที่ปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ

บจ.เอสที เซอร์วิส พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1267/93 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายอะไหล่เครื่องจักร
โรงงานอุตสาหกรรมและงานสั่งทำ�ทุกประเภท

บจ.ไทด์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/587 หมู่ที่ 12 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ประกอบกิจการรับเหมาเดินท่อ ระบบสุขาภิบาล ทั้ง
ระบบน้ำ�ดี-น้ำ�เสีย ติดตั้งเครื่องระบบอัดน้ำ�ในอาคาร

บจ.ทีเอ็มที พัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185 ซอยราชพฤกษ์ 25 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอกบิจการบริการในด้านการแปลและล่าม

บจ.เอพีซี บราเธอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/46 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.เดอะ เคาน์เซิลเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/41 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-2 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สำ�นักงานทนายความ สำ�นักงานกฎหมาย รับว่าความ
ทั่วไป

บจ.เดอะ กาล่า สูท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้เช่า ขาย รับตัดชุดสูท ออกแบบ
เครื่องแต่งกายบุรุษ

บจ.นานาเซ็นเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/287 หมู่ที่ 7 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับออกแบบ และจัดงานแสดงสินค้า
นิทรรศการต่างๆ ให้กับหน่วยงานและองค์กรทุกประเภท
หจ.ช้างวิเศษ (2505)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยรามอินทรา 21 แยก 24 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
จำ�หน่ายปลีก ส่งเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.โรบอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
585/5 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 53 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการโรงงานผลิต อุปกรณ์ทางการแพย์
เครื่องมือแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ หุ่นยนต์ทางการ
แพทย์

372

บจ.เจเอสเอส เทคนิคอล ซัพพลายส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43/41 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�ความสะอาด
บจ.เดอะ เบสท์ โบ๊ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยนวมินทร์ 95 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก เครื่อง
สำ�อาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด
บจ.นานาโปรโมไดเร็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
770/167 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค
บจ.มนต์ธนพัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1104/200 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บจ.สามหน่อ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
326 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ การบริหารงานด้านการตลาด(แจกสินค้า
ตัวอย่าง,ส่งพนักงานจัดเรียงสินค้าและเชียร์สินค้า)
บจ.เซิน ไทย เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/128 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ขายปลีก ส่ง ยางรถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์
บจ.วัฒนา ไทยฟรุต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/1 ซอยปุณณวิถี 12 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ดำ�เนินกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผักสด ผลไม้ แลพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด

บจ.รุ่งเรืองชาญพนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/197 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
บจ.แอคเซ็นติก้า จำ�กัด
รับซื้อสินค้าทุกประเภทจากในประเทศ และนำ�เข้าจาก ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ต่างประเทศ
30/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 51 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
บจ.ดีไซน์ ดี49 สตูดิโอ จำ�กัด
การขายกาแฟ ชา โกโก้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/62 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา 3 ถนน บจ.ดีเอสพี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10230
225/6 ซอยรามคำ�แหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำ�แหง
รับเหมาตกแต่งภายใน อาคาร บ้านพักอาศัย รับ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร บ้านพักอาศัย
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก เฟอร์นิเจอร์และส่วนควบ
รวมทั้งน้ำ�ประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์ และอื่นๆ
บจ.ปาหลิงตี้ฉาน เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แม็คซี่ โวยาจ จำ�กัด
1 ซอยรามอินทรา 42/1 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
972 ชั้นที่ 2 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ประกอบกิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ห้วยขวาง กทม. 10310
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ประกอบกิจการรับบริการเป็นที่ปรึกษา

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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บจ.เอสทีทีการบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
กิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและตรวจสอบบัญชี
การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี ด้านการบริหารจัดการการเงิน
บจ.อีคอน แมททีเรียล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/122 ซอยลาดพร้าว126(กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกสินค้าจำ�พวกวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร สินค้าเกษตร
บจ.รัตน-เพาเวอร์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการออกแบบระบบไฟฟ้า-ประปา
บจ.ไลม์ ฟินเทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
331/64 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์
บจ.มัญชุศรี โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
374/162 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
จัดหาพนักงาน ตัวแทน เพื่อขายสินค้าหรือบริการ
บจ.บริลเลียนท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139/5 ซอยทวีเชิดชู แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์เสริม
บจ.บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107-115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
เช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่พักอาศัย
บจ.ช็อตส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/12 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการดูแลสิทธิ์การผลิตซ้ำ�ซอฟท์แวร์สำ�เร็จรูป
บจ.ลีฟวิ่งซัคเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/71 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เส้นผมครบวงจร
บจ.ไทยภาคี เรซิพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1263/236 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์เน็กซ์ ถนน
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
บจ.วินนี่พูล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/1 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนว่ายน้ำ�
บจ.พีทีเอ็น คัสตอมส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
499/160 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการ บริการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีการ
ศุลกากรและจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th
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บจ.ฟาร์ม เวท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/28 หมู่ที่ 11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ขายปลีกยา อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.พิคโซลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
บริการถ่ายภาพ
หจ.ลัดดาพลอยทอง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
185 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
10200
นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่ายสินค้าเกษตรในและต่างประเทศ
หจ.อะลินดา เวลตี้
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
112/55 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตและนำ�เข้าเครื่องสำ�อาง

บจ.วัน ทู โก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1300 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ บริการด้านเทคโนโลยี บริการด้านธุรกิจ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมบริการทางการเงิน
บจ.เออีซีซี โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
132 ซอยเอกมัย 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้ข้อมูล และคำ�แนะนำ�การศึกษาต่อต่างประเทศ
บจ.โกลเบิล พีโรเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
152/309 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�สินค้าเข้ามาจำ�หน่ายภายในประเทศและส่งออกไป
จำ�หน่ายยังต่างประเทศตามที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์

บจ.จีโอนี่ อิเล็กทรอนิก เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2202
บจ.อัพไทม์ โชว์ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
10310
390 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง ให้บริการหลังการ
10240
ขาย อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิก (โทรศัพท์มือถือ)
ประกอบกิจการรับจ้างจัดการแสดงดนตรี โรดโชว์ แถลง
ข่าว กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ
บจ.ครีเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
หจ.ลดาวัลย์ เจริญพาณิชย์
55/97 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
ลาดกระบัง กทม. 10520
622 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยและไม่ใช่ที่พักอาศัย
กทม. 10150
ทุกประเภท การดัดแปลงหรือการปรับปรุง
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
บจ.ปริ้นเซสแอนด์ควีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไซออน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
248 ตรอกตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส เขต
ทุนจดทะเบียน 6006000000 บาท
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
747 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ ประกอบกิจการผลิต จัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา และบริหารจัดการ
บจ.ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงซื้อ-ขาย ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
321/31-33 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.กันบาโร่ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1003500040 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�การเกีย่ วกับพิธกี ารตามศุลกากร
747 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ ในการนำ�เข้ามาและส่งออกไปซึ่งสินค้าทุกชนิดตลอดจน
เขตวัฒนา กทม. 10110
การบริการชิ้ปปิ้งทุกประเภท
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
บจ.เจ แอนด์ เจ อาร์ตมีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอส เอส 31 จำ�กัด
261/1 ซอยบางแค 4 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน 35750000 บาท
10160
10/1 ซอยหม่อมแผ้ว 1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสน ประกอบกิจการจัดงาน การแสดง นายแบบและนางแบบ
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
เพื่อการแสดงการให้ความบันเทิงและงานโฆษณา
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.ชมภู พาณิชย์ จำ�กัด
บจ.คินลอง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 14000000 บาท
131 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/1 ถนนทวีวัฒนา65 อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2301 ซอย กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำ�ไท) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 10170
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
จำ�หน่าย และติดตั้งสินค้าจากสแตนเลส หรือโลหะอื่นๆ บริโภค ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค
อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน สำ�หรับผนัง
บจ.จีเอ็มไอ อินเตอร์ จำ�กัด
บจ.สโตนโร้ด(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
111/28 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง เขต
36/75 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนสุขุมวิท 21 บางเขน กทม. 10220
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
รับเหมาก่อสร้างศูนย์กีฬา สนามกีฬาชนิดต่างๆ ลู่วิ่ง
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร ทั้งทางบก ลานกรีฑา อัฒจันทร์
ทางน้ำ� ทางอากาศ
บจ.รอยัล บางกอก โฮลดิ้ง จำ�กัด
บจ.ชัยภัทร คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
590/75 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
789 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว 48 แขวง
กทม. 10230
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายในประเทศซึ่งสินค้า
รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทุกชนิด
ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ สุรา บุหรี่

373

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไอไลฟ์ โรบอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
40 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 5 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครัวเรือน
บจ.ฮก ฮิน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ สถานที่
ทำ�การ ถนน สะพานฯ
บจ.ท็อป ไอ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1390/29 ซอยชานเมือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการบริการทำ�เวบไซต์ การตลาดออนไลน์
อีคอมเมิร์ซ
บจ.ไทย แอฟริกา บิวตี้ เอ็กพอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
620/4 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการบริการ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก
ผลิตภัณฑ์สบู่ ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดผิว

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.คลาวด์คัลเลอร์เกมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/6 อาคารเลอโคซี่ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 6 ซอยนวล
น้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ให้บริการการศึกษา คำ�ปรึกษา และแก้ไขปัญหาการผลิต
และการทำ�ธุรกิจเกมอิเลคทรอนิคส์ทุกรูปแบบ

บจ.มารีน ริทซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
551/85 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ให้บริการขนส่งสินค้า หรือเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า ทั้ง
ทางบก ทางน้ำ� และทางอากาศ

บจ.โปรเจคเซเว็นทีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/308 ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการด้านการตลาดดิจิตอล ผ่านทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

บจ.บิ๊ก เบทเทอร์ พรีเมี่ยม คลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/297 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ชำ�แหละ เนื้อ
สัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์แปรรูป

บจ.มิลเลนเนียม เทคโนโลยี เซอร์วิสส์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ให้บริการและให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บจ.ยูไนเต็ด อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/59 หมู่บ้านเฟิสท์ โฮม หมู่ที่ 3 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ขายปลีก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บจ.บี เอ็ม โอ กรุ๊ป สทรัคเชอร์ แอนด์ ซิสเท็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
393/32 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค

บจ.คอฟฟี่ลิสซึ่ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
596/9 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
จำ�หน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม

บจ.สยาม เบทเทอร์ เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/1 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสุขภาพ

บจ.เอ็น.อาร์.อาร์.การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
366 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

หจ.ธนาธิป ออโต พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
251/284 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายนำ�เข้า ส่งออก เครื่องยนต์
มอเตอร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ของรถยนต์ทุกประเภท

บจ.อาร์ทีบี เทรดดิ้ง (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
411/5 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ
ใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

บจ.เอสเค ไวนิล ฟลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 24 ถนนพระรามที่ 2 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและรับปูพื้นกระเบื้องยาง
รับจ้างตกแต่งอาคารทั้งภายนอกและภายในทุกชนิด

บจ.ไอเฟรนด์ แฮร์ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/87 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เพื่อจำ�หน่ายสินค้า
ประเภทเครื่องสำ�อาง เช่น น้ำ�หอม

บจ.เอสซีจี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง

บจ.เอราวัณ อินเตอร์ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/157 หมู่บ้านกัสโต้ สาทร หมู่ที่ 7 แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า นำ�เข้า ส่งออก
ระหว่างสินค้า ทางเรือ ทางอากาศ

บจ.เบสท์ บิวซิเนส โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1386 ซอยนวมินทร์ 66 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการ รับออกแบบและจัดพิมพ์ สื่อ สิ่งพิมพ์

บจ.ซิกซ์ ฟิงเกอร์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/102 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
บจ.บิลด์วัสดุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/84 อาคารชุดประเสริฐสุข ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง
บจ.แมกซ์เตอร์พีซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการ ให้บริการด้านโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ
บจ.ซายทิฟิค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต เครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว อาหารเสริม
บจ.ทูพลัส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/2 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
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บจ.เมมโมรี่ ไทม์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
577 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้เช่า รับจ้าง บริการรถตู้ รถบัส

บจ.เอช แล็บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
70/172 ซอยนวมินทร์ 83 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน การให้บริการแก่ธุรกิจทุกประเภท

บจ.ซอฟท์คัท เทเลอร์ด ยูนิฟอร์มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
835 ซอยกาญจนาภิเษก 008 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปและเครื่องแบบยูนิฟอร์มต่างๆ

บจ.ประสบผลสำ�เร็จ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องสำ�อางทุกประเภท

บจ.รภัทร คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
627-629 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง สบู่ ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ

บจ.พีดับบลิวที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แยก 2 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

บจ.เดอะ คันทรี่คลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
458/89 หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
จำ�หน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวนเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์การเกษตร หญ้าเทียม เคมีภัณฑ์
บจ.เพอร์เฟ็ค 10 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/67 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 25 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ให้บริการรับจัดกิจกรรมต่างๆ

บจ.จีโอเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557 ซอยอ่อนนุช 66 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด และติดตั้ง
เครื่องจักรกลต่างๆ
บจ.เซอลินดา (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
789 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว 48 แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง เครื่องมือเสริมความงาม

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ฟาร์มาชัวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1193 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการและจำ�หน่ายแผนปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำ�อางและเครื่องมือแพทย์

บจ.นิว มีเดีย อิงค์เจ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
8 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-6 ถนนสุขุมวิท 103 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบธุรกิจ ออกแบบจัดทำ�ป้ายโฆษณา งานตกแต่ง
ภายในและภายนอกอาคาร สถานที่

บจ.เพนท์ บาย แทนดี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
989 อาคารศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่และสยามพิ
วรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301B ถนนพระราม
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ให้บริการความงามครบวงจร การทำ�เล็บ ต่อขนตา
แว็กซ์ขน สักคิ้ว นวดหน้า ทำ�ผม สปาและนวดตัว

บจ.บิซโอลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
2100/110 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาด้านบริการงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

บจ.อิมพอร์ต โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
490/5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้าสีสเปรย์ทุกชนิดและอุกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สีสเปรย์
บจ.บั้ง บ๊อก โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347/16 ซอยพหลโยธิน 1 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการที่พักแบบระยะสั้น ที่เป็นห้อง
เดี่ยว หรือห้องพักรวม

หจ.ไอ แอม หัวกะทิ
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่
F06AA0012 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ขายน้ำ�แข็งใส,ขายขนมหวาน
บจ.ตลาดชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000000 บาท
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 45
ห้องเลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการค้าส่ง ค่าปลีก และจัดจำ�หน่ายพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด

บจ.วงศ์สว่างเพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4800000 บาท
17/5-6 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ให้เช่า บริการสาธารณูปโภค และสำ�นักงานแบ่งให้เช่า
บจ.เค.บี.เค.กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ตเม้นท์รายวัน รายเดือน
บจ.เอ็น ไทยซีอิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
567/278-279 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการจองตั๋วโรงแรม ที่พักตากอากาศ รวมทั้ง
รับจองตั๋วรถ เรือ เครื่องบิน
บจ.มอนทานา ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
81/27 ซอยประชาอุุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.ยูนิคอร์น ออน เซ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2864000 บาท
374/19 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
บจ.เคเคเดย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.ไตร-สเตจ เมอร์แชนไดซิง (ประเทศไทย) จำ�กัด ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 15000000 บาท
ในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและ
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ถนนปั้น
25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 มหาชนจำ�กัด
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อทำ�การ
ให้บริการที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ขายส่งในไทย
บจ.แกนติค จำ�กัด
เกี่ยวกับซอฟแวร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เวิลด์เทค คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
บจ.ไอดีจี อินทีเรีย เด็คคอเรชั่น สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
จตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
319/46-47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขต
รับจัดทำ� จำ�หน่ายแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
248/41 ซอยราษฎร์อุทิศ 38 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี พญาไท กทม. 10400
กทม. 10510
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออกและให้บริการติดตั้งตรวจ บจ.กลี คีย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งภายใน ออกแบบก
สอบซ่อมแซมบำ�รุงรักษากังหันลม กังหันน้ำ�ผลิตกระแส ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ราฟฟิค ออกแบบบูท และผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
ไฟฟ้า
196 ซอยสามเสน 2 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
บจ.เวลเมดกรุ๊ป จำ�กัด
บจ.ไทย ไอดับบลิวซี จำ�กัด
บริการที่พักระยะสั้น เช่นเกสต์เฮ้าส์ ดัดเเปลงหรือสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ขึ้นและแบ่งเป็นที่พักแรม
94/185 ซอยรามคำ�แหง 186/1 ถนนรามคำ�แหง แขวง 39/7 ซอยสุขุมวิท 11(ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เขตวัฒนา กทม. 10110
หจ.รัตนกาล 2513
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
ประกอบกิจการคลีนิคเวชกรรม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17 ซอยเลียบคูนายกิม-1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
บจ.เอทตัล กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.นอร์ติส ซีซีเอสไอ จำ�กัด
กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
รับออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร งานโยธา
329/4 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ห้องเลข
วา กทม. 10510
ที่ 2007 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. บจ.ซันเจย์ อิมเป็กซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการองค์กรเกี่ยวกับจัดทเงินเดือน 10120
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกันสังคม และภงด.1
ประกอบกิจการพลังงานทดแทนและนวัตกรรมของธุรกิจ 4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แขวงหนองบอน เขต
พลังงานและการประหยัดพลังงาน
ประเวศ กทม. 10250
บจ.อารี พรีเมี่ยม จำ�กัด
ขายปลีก-ส่งเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อิมพีเรียลบียอนด์ จำ�กัด
25/44 หมู่ที่ 4 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนสุขาภิบาล 3 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เชง เทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และนำ�เข้าส่งออก ตุ๊กตาและ กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ของเล่นทุกชริด รวมทั้งสินค้าเกี่ยวกับเด็ก
ประกอบกิจการซื้อ-ขายทองคำ�แท่ง
232/7 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
หจ.หน่อง ดีไซน์
บจ.รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด จำ�กัด
บริการทางด้านกฎหมาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
12/19 หมู่ที่ 15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 28 ซอยรามคำ�แหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บจ.ฮอทเฮด จำ�กัด
10530
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับอัญมณี ส่งออกเครื่อง ประกอบกิจการให้บริการ รักษาความปลอดภัยทุก
573/127 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) ถนน
ประดับอัญมณี
ประเภท ให้แก่หน่าวยงานราชการ เอกชน นิติบุคคล
รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
และองค์กรของรัฐ
10310
บจ.มอร์ โมทีฟ จำ�กัด
ผลิต จำ�หน่าย สร้างสรรค์ ดัดแปลงซอฟต์แวร์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.เนกซ์ ไอที จำ�กัด
8 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 56 ถนนรามคำ�แหง แขวง ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เฟซเซส ออฟ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
215 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
รับซื้อ จำ�หน่าย ผลิต พลาสติก แม่พิมพ์พลาสติก
กทม. 10250
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้องเลขที่ ยูนิต12A-02
ทุกชนิด
ประกอบกิจการค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการ
และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แซด วัน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3/17 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง เพชรพลอย และอัญมณี
บจ.วี-โอร่า โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
116 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด
บจ.ยาเอะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1042 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
10110
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านความงาม
บจ.ไอโอที เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/4 ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายไร้สาย
บจ.น็อนสตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/11 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ฟาร์ม่าลีดเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 ซอยเพชรเกษม 33/8 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

บจ.คีรี 2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/22 ซอยคู้บอน 13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ-ขายของเก่า

บจ.สวัสดีบาย (เอเชีย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/84 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บจ.ไอทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
217 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจำ�หน่าย กลึงงานเหล็ก
อลูมิเนียม พลาสติก โลหะทุกชนิด

บจ.ทรีเอบางแค การบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
548/32 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ให้บริการด้านงานบัญชีทั้งระบบ

บจ.เมดิคอลโซน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/37 ซอยรามคำ�แหง 30/1 แยก 2 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
การขายปลีก โดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์
วิทยุ และโทรศัพท์

บจ.ภาราดา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/43 หมู่ที่ 19 ถนนบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม ดูแลรักษาบำ�รุงผิว
บจ.มาย มายด์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/9 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการสกรีนลวดลายลงบนผ้าหรือวัสดุทุก
ประเภท

บจ.เซ็นทรัล เฮลท์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
515/22 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.เมาท์เท่น ซีเมนต์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และอาหารเสริม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุกชนิด
424/5 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 39 (ชินเขต 2/37)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.แฮปปี้ พีเพิ้ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
515/21 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
บจ.ไอสมาร์ท เดฟ จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และอาหารเสริม 293/30 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ทุกชนิด
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ พัฒนา
เว็บไซด์
บจ.สยาม ทู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
559/300 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บจ.ดีเค อินโนเวชั่น จำ�กัด
กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย จำ�นอง และดำ�เนินการ 126 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-5 แขวงตลาด
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่าย กล้องวงจรปิด
บจ.เอเจนซี่ ดี แอนด์ เอลลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เคซี การาจ 2017 จำ�กัด
244/17 ซอยพุทธบูชา 39 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
2/1 ซอยนาวงประชาพัฒนา 5 ถนนนาวงประชาพัฒนา
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้ง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เอกสารและงานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
ให้บริการติดตั้งซ่อมแซม ดูแล บำ�รุงรักษาเกี่ยวกับ
รถยนต์
หจ.ลูเคทีฟคอร์ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สไมล์ อีซี่ ฟลาย จำ�กัด
86 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
7/66 ซอยเทิดราชัน 13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
รับเหมาก่อสร้าง
ดอนเมือง กทม. 10210
จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
บจ.เบคิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.นัมเบอร์ วัน ทีม ดีไซน์ จำ�กัด
46 ซอยท่าข้าม 28 แยก 32 แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
300/204 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย กระดาษไข
กทม. 10220
เครื่องพิมพ์สำ�เนาระบบดิจิตอล หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย และติดตั้ง ผ้าม่าน ผ้า
การพิมพ์
บุ วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ และอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าดังกล่าว
บจ.ไทยเอเชีย เบสฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทูทโมน จำ�กัด
101 ซอยเอกชัย 40/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10150
77/107 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 แขวงสายไหม
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายหนังปลากรอบ ทั้งส่ง เขตสายไหม กทม. 10220
และปลีก
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
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บจ.ฟาร์มบ้านน้ำ�พุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/585 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
กิจการเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ รวมถึงการ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับ โรงฟักไข่ สัตว์ปีกอื่นๆ
บจ.คีรยา ฟูดส์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
249 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหาร เบเกอรี่ และ
เครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.จี.อี.โอ. อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/66 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ซอยรามคำ�แหง 118 แยก
44-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับจ้างสอนพิเศษ ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และด้านภาษา ซึ่งมิใช่การเรียนการสอน
โดยสฃวิธีการปรกติ
บจ.โมคอน ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
880 ซอยปุณณวิถี 53 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ให้บริการติดตั้งระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
บจ.กู๊ดดี้ ฟู๊ดดี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
880 ซอยปุณณวิถี 53 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ให้บริการติดตั้งระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
บจ.หย่งเพ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30/55 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
รับจองที่พัก โรงแรม ที่พักตากอากาศ จองตั๋วรถ เครื่อง
บิน เรือ
บจ.แอร์ โรเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/129 ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุง แก้ไข ใช้และจัดการทรัพย์สินใด
ๆ ทุกประการ
บจ.มิลเลี่ยน คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2325 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ม จำ�กัด
153 อาคารโกลเด้น เพลส พลาซ่า ห้องเลขที่ 402 ชั้นที่
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
4 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
129 ซอยอ่อนนุช 70 แยก 3 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ประกอบกิจการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ใช้ชีวิตประจำ�วันทั้งในและนอกสถานที่
ทำ�การตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน สั่งพันธ์สัตว์จากต่าง
ประเทศ
บจ.เอสโอเอส สยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.มาร์ช โลจิสติกส์ จำ�กัด
412/17-18 ซอยสยามสแควร์ 6 ถนนพระราม 1 แขวง
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
3360/3 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ประกอบกิจการ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ
กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางนน้ำ� ทาง
บจ.เอส.ซี. โฟร์ จำ�กัด
อากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยสว่าง 6 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
บจ.ห้างทองไทยทวี (อ่อนนุช) จำ�กัด
10500
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการจัดสรรบ้าน ที่ดิน เพื่อการค้า ซื้อ ขาย
3-5 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ ให้เช่า ให้เช่าซื้อบ้าน ที่ดิน อาคาร ตึกแถว
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ
หจ.สีวลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
755/1 ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
บจ.พีฟินโค บางกอก จำ�กัด
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
99/366 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
หจ.จี แคมป์ เอ็ดดูเคชั่น
ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลไทย บุคคลต่างด้าว และนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ในลักษณ์มีหรือไม่มีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำ�ประกัน 211/12 อาคารเจริญนคร ริเวอร์เพลส ถนนเจริญนคร
ในประเทศไทย
แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
เป็นตัวกลางพานักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
บจ.แมค พาวเวอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.วู๊ดสมิท จำ�กัด
241/85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตประเวศ กทม. 10250
50/22 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
จำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป เฟอร์นิเจอร์
บจ.วูลริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.บ๊อกซิ่ง อินดี้ จำ�กัด
190/9-10 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
616,618,620,622 อาคารมิตติ้ง มอลล์ ถนน
ประกอบกิจการทำ�การซื้อ ขาย ขายปลีก-ส่ง ผ้าทุกชนิด จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ทุกชนิด ทุกประเภท
บริการให้คำ�ปรึกษา และให้บริการในการออกกำ�ลังกาย

พฤษภาคม 2560

บจ.แสงทอง โบรคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3900000 บาท
1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
บจ.ภัทรธร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
115/43 ซอยนาวงประชาพัฒนา 21 ถนนนาวงประชา
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
งานรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ฮ่งเส็ง 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1032/136-138 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.แบงคอก เฟิร์ส เอด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51/1 ซอยพร้อมพรรค ถนนสุขุมวิท 49/6 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคคลากรและเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น
บจ.เอ็น.พชร เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
268/7 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
จำ�หน่ายหลอดไฟ แอล อี ดี (LED) พร้อมอะไหล่และ
อุปกรณ์ทุกชนิด
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บจ.วินเวย์ โลจิสติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
675/144 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ขนถ่ายสินค้า ลากจูงเรือ
ลำ�เลียงสินค้าจากท่าเรือ ท่าขนถ่ายสินค้าหรือโกดัง
บจ.ศรีบุญยืน เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1015 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 10800
จัดหาที่ดินทำ�การสร้างอาคารเพื่อจัดจำ�หน่ายหรือให้เช่า
หจ.แอลดีเอ คอนโทรล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/105 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.เอฟฟินี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
234/46 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนโมบาย
และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.มาโกะ 666 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/89 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
จำ�หน่ายทั้งปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม

บจ.เอสสี่สิบสี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1040/48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.เพล็นตี้ฟูล คอนเน็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
387 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
บจ.คาริสม่า วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/31 ซอยศรีบำ�เพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง เครื่องมือและเครื่องใช้
เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.เอ็มไอที วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/21 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการออกแบบให้คำ�ปรึกษา ติดตั้งซ่อมแซม
บำ�รุงรักษาเครื่องจักร
บจ.สองเอส.สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60 ซอยพระราม 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการและให้บริการงานออกแบบตกแต่งและ
สถาปัตยกรรมภายใน
บจ.เอซ 176 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
176 ซอยบางบอน 3 ซอย 8 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง วัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิด
บจ.พิชชาผาสุก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349/542 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
ผลิตเครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้
บจ.เดอะซัน เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่
ประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
และองค์การของรัฐทั้งภายในและนอกประเทศ
บจ.ควอลิตี้ แอสชัวรันซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/36 ซอยกาญจนาภิเษก0010 แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
การให้รับรองระบบมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และวิธีการ
ผลิตอาหารรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย ในการ
ผลิตอาหาร
บจ.ดีไซน์ บาย จิรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
694 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร
และจัดสวน รวมถึงให้บริการปรับพื้นที่
บจ.อินฟินิตี้ เอ็ม ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการ ทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้าตาม
วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
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บจ.กู๊ด ทูลเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
379/172 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ขายปลีกชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำ�หรับยานยนต์

บจ.คาร์เปท ฟอร์เต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
จำ�หน่ายพรมปูพื้น อุปกรณ์แพ็คกิ้ง เทปกาว สายรัด

บจ.วิมาน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/2 ถนนลำ�พู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการที่พัก เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล สถานพักตาก
อากาศ โบว์ลิ่งอาบอบนวด โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ

บจ.เมาเทนวิล เค.บี.เอ็น. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/17 ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการ ค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง
และจัดสรรที่ดินและปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสม

บจ.ซีที.54 วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/172 หมู่บ้าน รสา แม็กวิลล์ ซอยพหลโยธิน 73 แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.วันใหม่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
980/17 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.อินฟินิท สตีล โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/34 อาคารเดนคอนโดวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา และค้าวัสดุก่อสร้าง

บจ.ผลดีแฟม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/13-14-15 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
บจ.27 กันยา จำ�กัด
ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตงานแสดง งานโฆษณาทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
งานอีเว้นท์ต่างๆ
459/12 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
บจ.โฮเทลลิ้งค์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
70 ซอยอุดมสุข 39/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
บจ.พิศาล เอ็กซ์เซลเลนท์ กรุ๊ป จำ�กัด
กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด
16/27 หมู่บ้าน สุทธาทร ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
บจ.ซี ลั้ย หยุ่น จวน จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการขนส่ง การขนส่งไม่ประจำ�ทาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ด้วยรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ การขนส่งผู้ โดยสาร
78/10 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.เพียร พาวเวอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บจ.บี แอนด์ เอ็น เบฟเวอเรจ จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการบริการติดตั้งระบบระบายอากาศใน
98/261 ซอยรามคำ�แหง 39(เทพลีลา1) แขวงพลับพลา อาคาร ระบบทำ�ความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายอาหาร
บจ.ดีฟิ๊กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อินโน โฟกัส จำ�กัด
27/70 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตมีนบุรี กทม. 10510
1201/45 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว ประกอบกิจการซื้อ-ขายสื่อโฆษณาออนไลน์ ออฟ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ไลน์ และจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ ออกาไนซ์เซชั่น งาน
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ขาย ยารักษาโรค
Exhibition Expo
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.ชัช เทอร์ โบ จำ�กัด
บจ.บีเอสอาร์ แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/397 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
38 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. เขตคลองสามวา กทม. 10510
10310
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย อุปกรณ์แต่งรถทุกชนิด
ทำ�การค้าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เช่า เช่า
ซื้อ เช่าช่วง ร้านค้าอาคารพาณิชย์ สำ�นักงาน
บจ.อีตาบูน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอซีที อินโนเวชั่น จำ�กัด
12 ซอยร่มเกล้า 21/5 ถนนร่มเกล้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
48/5 อาคารสเปซ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
นำ�เข้า ส่งออก ขายสินค้าพรีเมี่ยมทุกชนิด อุปรณ์เครื่อง
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
มือสื่อสาร
ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีก ได้แก่สินค้ากลุ่ม
วัสดุก่อสร้าง กลุ่มวัสดุป้องกันไฟ และดับเพลิง
บจ.มอนีไทซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วีโอแอล จำ�กัด
8/136 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดกระบัง กทม. 10520
153 อาคารโกลเด้น เพลส พลาซ่า ชั้นที่ 4 ห้องเลข
ประกอบธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษา พัฒนา บำ�รุงรักษา
ที่ 402 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. และฝึกอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10330
ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ
บจ.เพียว คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มูฟ มอเตอร์ ไซเคิ้ล จำ�กัด
96/473 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10530
161/261 ซอยอินทามระ 41 แขวงดินแดง เขตดินแดง การขายส่งอุปกรณ์สำ�หรับให้แสงสว่าง
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซต์
อุปกรณ์มอเตอร์ไซต์ ทุกชนิด

บจ.นอร์ด ฟรอสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล5 ซอย5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกสินค้าประเภทอาหารแห้ง
อาหารสำ�เร็จรูป หรือวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง
บจ.สโตร์ เน็ตเวิร์ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
รับบริหารงานร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
บจ.นูร่า ออร์กาไนเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/106 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการค้า ซื้อ
หรือจัดให้เหมาซึ่งกรมมสิทธิ์หรืออื่นใดๆ
บจ.โอ เดล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
254 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์บำ�รุง
ผิวพรรณ เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บจ.ดิตถ์ภัท มอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/53 ซอยนวมินทร์ 111 ถนนโยธินพัฒนา แขวงนวมิ
นทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
จำ�หน่ายอะไหล่ ท่อไอเสีย ล้อ โชคอัพ อุปกรณ์ตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด
บจ.ฟาฮาน่า ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยราษฎร์พัฒนา 10 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งผู้ โดยสารทางบกภายในประเทศ
บจ.กฤษต-สุรช สอบบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยรามคำ�แหง 52/2 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.เอ็มซี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
บริการติดตั้ง และจำ�หน่าย ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
การเข้า-ออก อุปกรณ์ควบคุมประตู์ คีย์แทค (Keytag)
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บจ.เดอะ เบกกิง บิวโร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/3-4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ขนมเตาอบ
และเบเกอรี่ ทุกชนิด
บจ.ไททัน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์
แมเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1412 ชั้น 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์
บจ.แลนด์ คอนเนค ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
717/19 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ดิจิต พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
36/6 ถนน22 กรกฎาคม 1 แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่

บจ.เมดิเคิล เลเซอร์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์

หจ.เซนิธ บิลเลี่ยน
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
53/70 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงามและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

บจ.ดี.เอ็ม.เอส.รุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
26 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ซื้อ-ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.เคเค ฟินเทค คาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57/19 หมู่บ้าน เสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม
1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
บจ.รอยัล สลีพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
29/8 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 24 ซอยเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ซอย 67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
นำ�เข้า ขายส่ง กาวที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรมทุกชนิด

บจ.พรีเมี่ยม แอคเคาท์แอนด์ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
106/193 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี และด้านภาษี

บจ.ซอร์รี มิสเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ไนท์คลับ โรงแรม
รีวสอร์ท สถานที่พักตาอากาศ สปา คลับเฮ้าส์

หจ.ศศิพัชร์ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
293/96 ซอยประชาอุทิศ69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
นายหน้า ตัวแทน ขายเครื่องสำ�อาง

บจ.ซี ทรัฟเฟิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
139 ห้อง 103 อาคารดิโอภัส ซอยสุขุมวิท 63 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.เจพี เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้นบี 1 ห้องเจบี
1206 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม

หจ.นิติธรพัฒนา
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
38/856 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา

บจ.เสินโจว ไทร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
238/10 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เป็นโรงงานผลิต ขาย นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์จากยาง

บจ.มายอีพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1473/1 ห้องเลขที่ 1107 ถนนลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�ด้านภาษา

บจ.แพร็กซิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
110/4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาการจัดทำ�วิทยานิพนธ์

บจ.แสงชัย ไลท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
255 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นสำ�หรับให้แสงสว่าง

บจ.คอร์อินไซท์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 25000 บาท
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น
ที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านไอที

บจ.บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
23 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
เป็นโรงงานผลิตขวดน้ำ� เครื่องใช้ บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บจ.ช้อปอะฮอลิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษา
ด้านการตลาดบนอินเตอร์เน็ต

บจ.ไววิทย์วัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 491250000 บาท
44 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ จัดการซึ่งทรัพย
สินใดๆ ตลอดจนดอกผลขอลทรัพย์สินนั้น
บจ.โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000000 บาท
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 3402 เอ ชั้น
34 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบธุรกิจค้าขาย นำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
บจ.เบ็ทเทอซ โพรดัคท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 22000000 บาท
689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก วัตถุดิบสินค้าสำ�เร็จรูป เพื่อทำ�การผลิต
จำ�หน่าย อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดทุกชนิด
บจ.ยู เอ โทมัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
4 ซอยบางระมาด 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา แปรรูป
ยางพารา
บจ.ซีเคียวคอม มีเดีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
882/3 อาคารทีซีกรีน ตึกซี ถนนริมคลองสามเสน แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น มีท็อค แอพพลิเคชั่น
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บจ.อัล นาซีบ เทรดเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
93/1 อาคารแกรนด์ 5 ช็อปปิ้งมอลล์ ห้องดี 10 ซอย
สุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ไม้
กฤษณาและผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา
บจ.เอ๊กซ์เตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
29 อาคารบางกอก บิสสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ยูนิต
3-1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ภายในและต่างประเทศ
เครื่องปรุงแต่ง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส สารแต่งกลิ่นรส
บจ.จวิ้นเจีย จิวเวลเลอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2128/9 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการรับออกแบบเครื่องประดับ
บจ.ฟลายโค่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
79/97-98 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
บจ.เทนซินโด สปอร์ต (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
111/733 ซอยช่างอากาศอุทิศ 22 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็ค
ทรอนิกส์ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ในการกีฬาทุกประเภท

บจ.ซานิ เดียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 607 บี ถนน
มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ส่งออก เพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด

บจ.มินิ มี แฟมมี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/59 ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่ายสินค้า
ของแม่และเด็ก เช่น เสื้อผ้า อาหารสำ�เร็จรูป ของเล่น
บจ.เรดซัน อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 เอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.ยู เทคโนโลยี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/2 อาคารอโศก ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ให้คำ�ปรึกษา จำ�หน่ายและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
บจ.ทีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/46 ซอยวัดสุขใจ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับจ้าง วางแผน ออกแบบ ตกแต่ง และ
จัดหาเครื่องตกแต่งภายในอาคาร
บจ.ทีดี อิเล็คทริค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
157 ซอยกำ�นันแม้น 13 แยก 27 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการการขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด
บจ.ไฟน์เนสท์ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
575 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้เช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
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บจ.ดีเอ เดคคอราทีฟ อาร์ท. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/1 ซอยเอกชัย 80/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง ฯ

บจ.เมอร์เซส โซลูชัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
596/5 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับทำ�เว็บไซต์ รับเขียนระบบ รับ
ออกแบบภาพกราฟฟิก

บจ.วัฒนะการสื่อสาร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68 ซอยเพชรเกษม 46 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายและบริการอุปกรณ์
สื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบจานดาวเทียม

บจ.429 วอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
จำ�หน่ายเครื่องกรองน้ำ� ตู้น้ำ�หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ สารกรองน้ำ�

บจ.เซิร์ฟ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.เอวา อินเตอร์ฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/92 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐ
59/134 ซอยบางแวก 81 ถนนบางแวก แขวงคลอง
มนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ ทั้งใน
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก และจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค ประเทศและต่างประเทศ
บริโภค
บจ.แสนดี คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
บจ.ธนอะหลั่ยยนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวง
98 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กทม. 10170
ประกอบกิจการธุรกิจบริการจัดทำ�แผนบริหารธุรกิจ และ
ประกอบกิจการค้า อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร
กลยุทธ์ทางการตลาด
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นเแรง ยาพาหนะ เครื่องกำ�เนิดไฟ
บจ.เรืองไพบูลย์ จำ�กัด
บจ.พีเคไทยกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/78 ซอยอ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
88/41 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 31 แขวงศาลาธร กทม. 10250
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการเพื่อฝึกอบรม พัฒนาบุคคลด้านการเงิน
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ผักสด ผลไม้
ดานประกันชีวิต ด้านประกันสุขภาพ เพื่อขยายโครงการ
ผักปลอดสารพิษ ผักออแกนิคและพืชผลทางการเกษตร ด้านการตลาด
บจ.ปัญจ์ชาเล บูติค เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50 ซอยบรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ-ขาย ซื้อผ่อนส่ง ซื้อขายสินเชื่อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่า ซึ่งห้องชุดในอาคารชุด
ดังกล่าว
บจ.เค.อาร์.คอนสตรัคชั่น (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/85 ซอยคู้บอน 27 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัยฯ
บจ.เลดี้ เอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/120 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
บจ.อีโว ลิงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/75 ซอยนวมินทร์ 129 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
จำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในโรงพยาบาล
บจ.บี เฮลท์แอนด์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
596/174 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่งสินค้าประเภทอาหารเสริม
เครื่องสำ�อาง ตลอดจนสินค้าบำ�รุงสุขภาพและความงาม
บจ.ดี เทคโนโลยี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/148 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ วงแหวนรามอินทรา
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ วางแผน พัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
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บจ.โอนลี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
778/132 หมู่บ้านประภาทรัพย์ 4 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการอบรมสัมนาการขาย
หจ.เอส อาร์ ที เอ็กซ์พอร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/5 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำ�เข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้า เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป อาหาร
บจ.ซีเอชเอ็น ซีดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/110 โฮมเพลส เดอะพาร์ค ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการสร้างงานออกแบบ และผลิตติดตั้ง
งานแสดงสินค้า ประกอบกิจการออกแบบ และผลิต
เฟอร์นิเจอร์
บจ.ปั้นหยา 97 คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/56 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมและ
ออกแบบอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บจ.ขจรรัตน์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
162/6-7 หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ขายส่งและขายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.กันยาฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ไอดารา จำ�กัด
370 ชั้นที่ 4 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10700
428/82 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ด้านวิชาการกายภาพบำ�บัด และทักษะ การฝึกอบรม
กทม. 10250
สำ�หรับนักกายภาพบำ�บัด และนักวิชาชีพอื่นๆ เพื่อเป้
ให้บริการและสอน นวด หัตถเวช สปา สถานเสริมความ นการยกระดับวิชาชีพ
งาม ประเภท สลิมมิ่ง ลดน้ำ�หนัก และศัลยกรรม
หจ.พราว เมคอัพ แอคเซสโซรี่ส์
บจ.เคเคเอ็น ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/207 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
22/210 หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟทาวน์ โฮม สวนหลวง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์เครื่อง
9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
สำ�อางทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำ�หรับงาน
ก่อสร้าง
บจ.มายด์ เอกซ์แปนเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.เอโอไอ เฟมิไนน์ จำ�กัด
509 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10220
169/19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยว
กทม. 10250
กับการไปศึกษาต่างประเทศ
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายชุดชั้นใน ผ่านตัวแทน
จำ�หน่าย
หจ.อรุณี การช่าง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.จี.เอ็ม.ไฮดรอลิก พาร์ท แอนด์ ฟอร์คลิฟท์
38/236 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการ รับเดินสายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ พร้อม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ติดตั้งอุปกรณ์
25/1 ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
จำ�หน่ายอะไหล่ฟอร์คลิฟท์ ซีล โอริง อะไหล่ นิวเมติก บจ.อิริก้าซ์ จำ�กัด
โรงงานอุตสาหกรรม บริการอัสายไฮดริลิก สายเพาเวอร์ ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
9 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
บจ.กรธัช จำ�กัด
ผลิต นำ�เข้า สินค้าประเภทกระเป๋า กำ�ไลข้อมือ รองเท้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
818/34 ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) แขวงบางนา เขต เครื่องหนัง และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ
บางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการ ขายอาหาร และเครื่องดื่ม
หจ.ลูกปลา บูติก
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
127 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
บจ.ไห่หม่า บางกอก จำ�กัด
กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1201/89 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบชุดแต่งกายทุก
ชนิด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการธุรกิจตัวแทนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการขายบริการ
หรือบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ฟู้ดดี้ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการร้านอาหาร

บจ.หอมจักรพรรดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
83 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ผลิตจำ�หน่าย อาหารแปรรูปทำ�จากผลไม้ทุกชนิด เช่น
ทุเรียน มะม่วง สัประ ส้ม ส้มโอ เงาะ

บจ.เคียซี่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74/2 ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.ซีเค โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์
ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
10/37 ถนนลาดพร้าว 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี

บจ.ไวท์ร็อค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
131/19 ถนนราชปรารภ 12 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย

บจ.เอช แอนด์ เอช(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/69 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ยกเว้นประกันภัย

บจ.เอส 88 แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
115/47 หมู่บ้าน มหาลาภ หมู่ที่ 9 ซอยโชคชัย 4 ถนน
ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.จิม ทอมป์สัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
96 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ(IHQ)
บจ.โพธิ์ภัทรเดชา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
8/14 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้านสวนราชา)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย อาคารชุดกิจกรรมอื่นๆ
บจ.แอด อิน ออนไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
446/4-5 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรับ
ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง
บจ.เทพนรสิงห์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
159/111 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บจ.โกลฟส์ ออฟ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท
31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ

บจ.อัล ซานา แกลเลอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
120/186 ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.เฟรดแอนด์ฟรานซิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1079140 บาท
27 ซอยพาสนา1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
กายปลีกเสื้อผ้า และขายส่งเสื้อผ้า
บจ.อิมิเนนซ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยสารภี 2 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดอื่น
บจ.ธีระมงคล กรีน โซล่าร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม.
10600
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
บจ.เอพีเอ็มวี มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
771 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ล้อ ยางล้อ แบตเตอรี่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ รวมทั้งอุปรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
บจ.ลิเบอร์ตี้ดรัก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
662 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากอาหาร
เสริมทุกชนิด

บจ.นิสากาญจน์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/1 ซอยสะพานขวา ถนนประชาราษฏร์ สาย 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
บจ.ไทย ไพรมูส จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ สถาน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้อง 805 ซอย ที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง
สุุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
หจ.บีริช 99
ประกอบกิจการการจัด การส่งเสริม การประชุม งานอีเว้ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นท์และสัมมนา และหรือการบริหารงานดังกล่าวที่จัดขึ้น 61/14 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ขายปลีกและขายส่งเครื่องมือช่าง และวัสดุทำ�ความ
บจ.อาร์ พี แอล อีเลคทรอนิกส์ จำ�กัด
สะอาด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
111/207 หมู่บ้านบ้านพิศาล-บางกระดี่ ซอยบางกระดี่
25 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.เบลล่า บีช รีสอร์ท จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ขายส่ง ไฟฉาย พัดลม ไม้ตียุง
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประกอบธุรกิจ บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม
บจ.เอสพีเค เวล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/225 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส พัฒนาการบจ.พาวิน สตูดิโอ จำ�กัด
ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตประเวศ กทม. 10250
1112/39 ศูนย์การค้าพระโขนง ถนนสุขุมวิท แขวง
ประกอบกิจการสปา บริการนวด บำ�บัด ผ่อนคลาย เพื่อ พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
สุขภาพและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและผลิตของประดับ
ตกแต่งภายใน
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บจ.โจนส์สลัด มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/225 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับทำ�และออกแบบโฆษณาสื่อออนไลน์
ทุกประเภท โฆษณาป้ายผ้า โครงไม้ โครงเหล็ก ฯ
บจ.ไทยรุส นำ�เข้า-ส่งออก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย มะพร้าว น้ำ�มะพร้าว
บจ.โปรเกรส เฮลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/17 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.พีเอสเอส เซอร์วิส ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/59 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 74 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจ
สอบ และแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
บจ.เอ็มเฮช เอ็นเทอร์ ไพร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/85 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าผ้าผ้าทอจากใยสังเคราะห์
บจ.ซี.เอส. มาสเตอร์อิ้งค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/30 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าหมึกพิมพ์
บจ.อาร์ต เอ็นเตอร์ ไพร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40-42 ซอยพระราม 2 33 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด
บจ.พี.ที.เค.เทคนิค เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จำ�หน่าย ปลีก ส่ง อุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย
บจ.อนัตทรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
194/25 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหาร อาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกประเภท
บจ.วีวี ไฟเบอร์ เซนเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
143/205 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6-1-1 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าขายเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ อะไหล่
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.คูล-ฟู๊ด อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37 ซอยเพชรเกษม 25/2 แยก 5 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อาหาร
แปรรูปทุกชนิด
บจ.อัลติเมทบิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/73 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการบริการ ขายสินค้าทุกชนิดผ่านอินเตอร์
เนต

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ยู. คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
83/53 หมู่ที่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.สนีกเกอร์ สแควร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/16 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จำ�หน่ายสเปรย์กันน้ำ�ปกป้องรองเท้า น้ำ�ยาทำ�ความ
สะอาดรองเท้า กล่องใส่ีองเท้า
บจ.แอดวานซ์ ซายน์เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 2 ถนนเสนานิคม 1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
เคมีภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บจ.เอเซียน ซันไรส์ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
855/14 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก โทรศัพท์
มือถือ
บจ.เจเนอรัส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สมาร์ทอินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำ�กัด
51/5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
88/151 หมู่บ้านเดอะซิตี้ ปิ่นเกล้า ซอยบรมราชชนนี
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภทอาหารเสริม และ เครื่อง
62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ดื่มเพื่อสุขภาพ
ประกอบกิจการจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ และอุปกรณ์ของสินค้า
บจ.แอร์ ซี เร็น กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วี เฟรช อินเตอร์เทรด จำ�กัด
19 ซอยคู้บอน 19 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
237 ซอยแก้วเงินทอง 37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง ประกอบกิจการสถานพยาบาล คลีนิกเวชกรรม
ระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอกบิจการนำ�เข้า ส่งออก และค้าขายผักผลไม้ พืช หจ.สมบัติแอนด์น็อต
ผลทางการเกาตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/432 หมู่บ้าน คลองจั่นวิลล่า 1 ซอยนวมินทร์ 32
บจ.เจนโนเวชั่น จำ�กัด
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
592/119 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.เลิฟทูไลค์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาควบคุมและดำ�เนินงานเกี่ยว ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กับการออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
199/40 หมู่ที่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
หจ.ทีทีพี มาร์ท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าแฟชั่นทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/36 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. บจ.ออพติไมซ์เซอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
39 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 34 แขวงหัวหมาก เขต
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
บางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการจัดทำ�เว็ปไซต์ จัดทำ�แผนการตลาดดิจิตัลออน
บจ.ที่พักดอนเมือง จำ�กัด
ไลน์ จัดทำ�สื่อดิจิตัลออนไลน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยสรงประภา 1 แยก 1 แขวงดอนเมือง เขต
บจ.รัชณิชชา จำ�กัด
ดอนเมือง กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 38 หมู่บ้าน ชวนชม ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 34 แขวง
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บจ.วอท วี ซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ซัน ยูนิตี้ แอคเคาท์ จำ�กัด
111/92 ซอยสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10210
100/145 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 48-1 แขวง
ให้บริการด้านการวิจัย และที่ปรึกษาทางการตลาด
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
บริการด้านบัญชีภาษีอากร การเงิน บริหารบุคคลากร
บจ.มาสเตอร์ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
และการจัดการทั่วไป ที่ปรึกษา ด้านบัญชี ภาษีอากร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 52 แขวงออเงิน เขต
บจ.เดนิต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
สายไหม กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับ 3/100 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แขวงคลองจั่น เขต
ไฟฟ้าและเครื่องกลงานอุตหสาหกรรม
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บจ.ธราดล (2560) จำ�กัด
ด้วยคำ�พูด ภาพ หนังสือ หรือวิธีอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/49 หมู่บ้าน ปริญ รามอินทรา-วัชรพล ซอยวัชรพล 2 บจ.อันเดอร์ ด๊อก ไมโคร บรูเออรี จำ�กัด
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า ประมูล ที่ดิน อาคาร 146/17 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง เขต
พาณิชย์ สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเบียร์สด
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บจ.ว๊อตส์ ออน ยัวร์ มายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
294/59 หมู่บ้าน นลินอเวนิว ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบติดตั้ง และผลิต
สื่อโฆษณา สื่อต่างๆ ทุกชนิด รับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ
บจ.อีเนอร์ม่า เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
998/2 ห้องเลขที่ 201 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.เอชทูโอ ออร์กาไนเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/35 หมู่บ้าน เดอะเมทโทร พัฒนาการ-ศรีนรินทร์
ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบ สั่งผลิต ซื้อมาขายไป จัดหาทีม
งานในการจัดงาน เช่า ซื้ออุปกรณ์การจัดงาน และวัสดุ
สื่อสิ่งพิมพ์ งานป้าย และหญ้าเทียม
บจ.สุขภัค ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 25 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า จัดหา อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร
บจ.ดี อาร์ ที แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1104/184 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าผลิตและจำ�หน่ายนำ�เข้าส่งออกตัว
แทนขายอาหารเสริม ยา
บจ.กระวีพันธุ์ การช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ 42 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน งาน
สแตนเลส งานป้ายโฆษณา โครงเหล็ก โครงสร้าง
เหล็ก เทปูน
บจ.ลีเชอร์(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
756/177 หมู่บ้าน ภัสสร 38 พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ
38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่าย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น
บจ.ซีเค เบส เอ็กซ์ซิม โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/622 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ซื้อ-ขาย นำ�เข้า ส่งออก เป็นตัวกลางจัดหาสินค้าอุปโภค
และบริโภครวมเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหาสินค้า
บจ.คิดดีพาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/21 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผล
ประโยชน์ เก็บผลผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้
บุคคลอื่น
บจ.พอร์ทเทรท คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1323/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร และจำ�หน่ายเครื่องดื่มทุก
ชนิด
บจ.แซปเวิลด์ เฮลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
318 ซอยสบายใจ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย อาหารเสริม บำ�รุงร่างกาย
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.วรภัคแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ให้คำ�ปรึกษาในการบริหารจัดการและธุรกิจ

บจ.กรีนลีฟแพค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
725/3 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลาย

บจ.มิซ คอร์ปอเรชั่น กรุ้ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1588/452 อาคารวิลล่า อโศก คอนโดมิเนียม ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�

บจ.สแกนดิเนเวี่ยน-ไทย เทรด คอมพานี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท
31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น

บจ.เซ็นทิลิ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคมทุกชนิด

บจ.พีพีเอ็นเอส แอสโซซิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
137/2 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี และตรวจสอบบัญชี

บจ.โอเปส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าและะส่งออกทองแดง ตะกั่ว และ
อะลูมิเนียม
บจ.สยามเทค โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18/300 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้างอาคารทุกประเภท
ด้วยหลังคาเหล็กโค้งและไม่โค้ง ระบบซีมมิงล็อค แบบ
ไร้แป ไม่ต้องมีโครงสร้างรองรับภายใน
บจ.ปุ๋ยนำ�เกษตรรุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
11/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 15 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายปุ๋ย และเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด

บจ.บี ริช เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
33 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-9 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
บจ.รักษาความปลอดภัย อาร์-โก้ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างจัดหาผู้เข้าร่วมอบรม สัมนา
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
972 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บจ.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จำ�กัด
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
บจ.ซูเลียน เมืองมีน เอเยนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
52,54 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
กทม. 10300
บจ.129 สปีด จำ�กัด
10510
ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสำ�เร็จรูป
23 ซอยสีหบุรานุกิจ 4 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
บจ.อีทีจี เอนเนอร์จี จำ�กัด
นำ�เข้ารถยนต์ อุปกรณ์ รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถทุก
บจ.ดีลีฟเวอรี่ คอนกรีต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. ชนิด
355/141 ซอยเคหะร่มเกล้า 37 แขวงคลองสองต้นนุ่น 10240
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ บจ.วนิลา คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ผลิตวัตถุที่ใช้ ในการก่อสร้างซึ่งหล่อสำ�เร็จรูปจาก
แสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
คอนกรีต ปูนซีเมนต์ หินเทียม ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต
3/102 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการด้านโฆษณาผ่านสื่อเว็บไซน์ ระบบ
บจ.ไทยปัน ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 40000000 บาท
อินเตอร์เน็ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยพาณิชยการธนบุรี 12 แยก 4 แขวงวัดท่าพระ
561/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
กทม. 10520
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ เช่น ทอง
บจ.วีนัส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำ�กัด
ออกแบบ ติดตั้งระบบไฮดรอลิค
ทองคำ�แท่ง
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
36/7 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
บจ.ยูทีพี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
บจ.อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
ผิว อาหารเสริม
70/595 ซอยอยู่วิทยา 16 แขวงกระทุ่มราย เขต
100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวง
หนองจอก กทม. 10530
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดภูมิทัศน์ จัดสวน และจัด ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย์และ
บจ.ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอช กรุ๊ป จำ�กัด
แสดงสินค้า ตามสถานที่ต่างๆ
สังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
หจ.เจ.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
บจ.เลอ ไดมอนด์ 2006 จำ�กัด
จำ�หน่ายหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา
ทุนจดทะเบียน 700000 บาท
ทุนจดทะเบียน 16000000 บาท
201 ซอยคู้บอน 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
7/7 ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ทาวน์ ชั้นที่ 1 ห้องเลข
กทม. 10510
ที่ เค-144,146 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขต บจ.ดับเบิ้ลยู สมาร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขายอุปกรณ์แอร์
สะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องประดับเพชรแท้ และ
1122 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เครื่องประดับอื่นทุกชนิด
กทม. 10250
บจ.รหัสเสือ โปรดักชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการ ให้บริการรับจอง ตรวจสอบคุณภาพและ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์
2/214 ซอยรามอินทรา 14 แยก 12 ถนนรามอินทรา
บจ.สยาม พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จำ�กัด
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ให้บริการวางแผนสื่อ และโฆษณาให้กิจการทุกประเภท 333 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. บจ.ไทย อีซี่ คอนโด จำ�กัด
10250
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท
บจ.หงส์หว่าง ช้อปปิ้ง จำ�กัด
พลังงานไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงกระแสไฟฟ้าจากขยะ
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
10110
105/62 ซอยนวมินทร์ 57 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ในการ ซื้อ ขาย
กทม. 10240
บจ.พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำ�กัด
ให้เช่า ซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการขายปลีก-ขายส่ง อาหารเสริม เครื่อง
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
สำ�อาง เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ของเล่นเด็ก 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
บจ.สตาร์คิงส์ แมทเทรส จำ�กัด
รับบริหารกิจการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.บีเอ็มจี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
2 ถนนบางบอน 5 ซอย 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
กทม. 10150
506/192 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน
บจ.เค.เอ็น.วัน เทรดดิ้ง จำ�กัด
การผลิตที่นอน เช่น ที่นอนสปิงหรือที่นอนยัดด้วยวัสดุ
รามคำ�แหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
10310
140/85 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต สำ�หรับยัดที่นอน
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เป็นตัวแทน
บางกอกน้อย กทม. 10700
นายหน้า จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด
ส่งออกรถจักรยานยนต์
บจ.โกลบอล เฮลธ์ แอนด์ เวลล์เนสส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
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บจ.วีเอชซี เทป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
241/4 ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิต แกนกระดาษแข็ง หลอด กรวย จากกระดาษ ไม้

บจ.คลาสสิค ครีเอชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
254-256 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการขายส่งด้ายและผ้า

บจ.ทีเอ็ม แอนนิมอล ฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
359/123 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง อาหารสัตว์

บจ.ล้านตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 47 ยูนติ 4703 (ซิต้ี 2)
ถนนสาทรใต้ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ผลิต จำ�หน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของหวาน และ
เบเกอรี่

บจ.ไอพี ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
189/21 ซอยวัชรพล 1/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ระบบไฟฟ้า ประกอบตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าโรงงาน นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.โอปป้า คัพบ็อบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ร้าน
ขนม ร้านสะดวกซื้อ ร้านแฟรนไชส์ โบวลิ่ง
บจ.ศักดิ์พรีเมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงสำ�เหร่ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าพรี
เมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญ ของชำ�ร่วย และอื่นๆ
บจ.กินดีชีวาสุข จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
554/1 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 109 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.บารมีนาคา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
657/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการสร้างภาพยนต์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที
รายการโทรทัศน์
บจ.บิวตี้ฟูล คอมพลีท คอสเมท มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93/490 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.วิรตี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/6 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ค้า จำ�หน่าย และ ผลิต ยารักษาโรค เครื่องสำ�อาง สบู่
ยาสระผม ครีม น้ำ�ดื่ม น้ำ�ผลไม้
บจ.ตะวันฉาย โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์
บจ.มายด์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
363/38 ซอยพหลโยธิน 26 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
จัดทำ�ซอฟแวร์ ระบบ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสำ�เร็จรูป และที่
สามารถดาวโหลดและจัดเก็บลงในอุปกรณ์

เพจเจส

บจ.อาร์.ที.คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอย/ตรอก เอกชัย 76 แยก 1-3 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง
บจ.กรณพงศ์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/201 หมู่บ้าน อินนิชิโอ พระราม 2 ซอยบางกระดี่
35/1 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้างทุกประเภท

บจ.ดับเบิ้ลยู แอนด์ แอล ฟู้ด โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
984/74-75 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
การขายส่งและขายปลีก อาหารเครื่องดื่ม

บจ.เอส โปร สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/88 หมู่บ้าน โครงการสำ�เพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ร้านค้าขายปลีกเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำ�นักงาน

บจ.บิส ชานเนล 4.0 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ็ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 30
ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย สินค้านำ�เข้า และส่งออก พืช
ผลทางการเกษตร

บจ.ซี โปร เปเปอร์ ก๊อปปี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/88 หมู่บ้าน โครงการสำ�เพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องเขียน และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

บจ.เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/42 อาคารริชมอนด์ออฟฟิต ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ลงทุนในหุ้น หรือหลักทรัพย์

บจ.สยาม มี ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 23 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
นำ�เข้า ส่งออกของใช้เกษตรกรรม ชา ถั่ว กาแฟ สบู่
ยาหม่อง

บจ.เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/42 อาคารริชมอนด์ออฟฟิศ ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านกาแฟ จำ�หน่ายขนมปัง ขนมหวาน
เค้ก ไอศครีม

บจ.บียอนด์ เนิร์ส แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/49 หมู่บ้านชนันธร ถนนเลียบฝั่งฯใต้ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการ ให้จัดนางพยาบาล

บจ.ที่ปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/160 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ วิเคราะห์ วิจัย และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
หจ.ฟลามิงโก สไมล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/457 หมู่บ้านเพ็ญพร ซอยพุทธบูชา 44 ถนนพุทธ
บูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องกรองน้ำ� ระบบกรองน้ำ�
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
บจ.392ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/392 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
รับออกแบบตกแต่ง ภายใน ภายนอก บ้าน อาคาร
บจ.สะดวก สะอาด ปลอดภัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยท่าข้าม 28 แยก 16-13 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ เกี่ยวกับเคมีภัฑ์
ทำ�ความสะอาด

บจ.โอ.เอ็น.เอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6-1 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
บจ.สิทธินี 8888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/433 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
บจ.พับบลิค แพลนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456 ซอยสวนผัก 50 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
บจ.แคทแบคแพคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บจ.เค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168/9 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์

บจ.ซีอีโอ แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/134-135 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 บจ.คอสเมท ซัพพลาย จำ�กัด
การโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอส เค โซกาโม่ จำ�กัด
608/118 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอสเจ มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์ จำ�กัด
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
370 ถนนบำ�รุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่าย
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
438/78 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต เครื่องสำ�อาง
ผลิต จำ�หน่ายเข็มขัดหนัง หัวเข็มขัด หมวก เสื้อผ้ากีฬา บางขุนเทียน กทม. 10150
ขายส่งสินค้าในครัวเรือน
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บจ.รักษ์ ไต สามพราน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/39 หมู่บ้านอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ซอยสตรีวิทยา 2
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ให้บริการฟอกเลือด ล้างไต ด้วยเครื่องไตเทียม
บจ.อินซาโน่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/91 ซอยนวลจันทร์ 31 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ขายส่งอาหารบำ�รุงสุขภาพ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ซีที วอเตอร์ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/144 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ�
ไส้กรองน้ำ� สารกรองน้ำ� ถังกรองน้ำ� ทุกชนิด
บจ.รักจากแม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
833 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ (ลาดพร้าว 48) ถนนลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิต งานด้านสื่อโฆษณา
สื่งสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

บจ.สโคลร่า คลีนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/1 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12 ถนนสังคมสงเคราะห์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.เอจีที กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเครื่องอุปกรณ์ และระบบ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทำ�ความสะอาด
12 ซอยศูนย์วิจัย 3 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
โรงงานผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และรับเหมา
บจ.พีทีเอส 168 เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์
ออกแบบก่อสร้างควบคุมงาน งานก่อสร้างทุกประเภท
ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/25 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 บจ.เฮ้งอะลูมิเนียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา
1706/26 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
บจ.อินเตอร์ บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้า ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็ก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/86 ชั้นที่ 3 ตรอกการเคหะหลังที่ 14 แขวงคลองจั่น แผ่น เหล็กฉาก วัสดุก่อสร้าง
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.เอเซีย เจเค แพลนนิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นิติบุคคล สมาคม แก้ไขเพิ่มเติมนิติบุคคลทุกประเภท
108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1202
ถนนรางน้ำ� แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
บจ.ทเวนตี้โฟร์ เฮ้าส์เซอร์วิส แอนด์
10400
พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/9 อาคารพนาสินเพลส ซอยรามคำ�แหง 24/3 ถนน และสังคม
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.ลอฟ บางกอก โฮเทล จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการโฆษณา จัดหา นายหน้าซื้อทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายอสังหาริมทรัพย์
1091/290 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กทม. 10400
บจ.ดิออนนาย จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับบริหารสำ�นักงานแบบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เบ็ดเสร็จ
98/182 ซอยรามคำ�แหง 94 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ตัวแทนจำ�หน่าย ผลิต นำ�เข้า ส่งออก สินค้า อาหารเสริม บจ.คอลลานาโนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115/2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
บจ.ที.ที.เอส.เวิลด์ ซัพพลาย จำ�กัด
พญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่าย อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และเครื่อง
191/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
สำ�อาง ทุกชนิด จำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม อาหารสำ�เร็จรูปและเครื่อง
หจ.ก๋วยเตี๋ยว 12 ปันนา
บริโภคอื่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/10 ชั้นที่ 4 ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก
บจ.เอสเค โกลบอล คอสเมติกส์แอนด์
กทม. 10500
ซัพพลีเมนท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร รวมทั้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่าย
19/637 ซอยนวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการ จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อาหารเพื่อ บจ.ทีอีพี โปรเกรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สุขภาพ อาหารเสริมลดน้ำ�หนัก
289/43 ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
บจ.บิลเฟต แอสเซ็ท พลัส จำ�กัด
รับบริการออกแบบติดตั้ง ซ่อมแซมให้คำ�ปรึกษาทาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วิศวกรรม ทางเทคนิควิเคราะห์ เกี่ยวกับโรงงาน
18 ซอยรามคำ�แหง 3 ซอย 13 แขวงดอกไม้
สำ�นักงาน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง สื่อโฆษณา แผ่น
บจ.เฮลตี้ฟู้ดมาเนีย จำ�กัด
ป้ายโฆษณา รับจ้างเช่า และให้เช่าป้ายโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ศูนย์การแพทย์พัทยา จำ�กัด
89/166 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
870 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับผลิตจำ�หน่าย ขายส่งขายปลีก นำ�เข้า
ประกอบกิจการโรงพยาบาล
ส่งออก ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทุกชนิด
หจ.นครชุมแพ แอร์ เอ็กซ์เพรส 2017
บจ.เอสทีซี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104 ซอยสิทธิปัญญา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
262/153 หมู่บ้านทริโอ ร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการ รถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง ทั้งรถตู้ และ
การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
รถยนต์ โดยสารทุกชนิด
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บจ.ว. พานิช คาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/55 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์
หจ.ที.เอส.พี.แอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บจ.เดอะ เบสท์ เดคคอร์เรท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/70 ถนนประชาสำ�ราญ แขวงคลองสิบสอง เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่ง
ภายใน
หจ.โพลิช บีเคเค
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
87/2 ยูนิต 314บี ชั้น 3 อาคารซีอาร์ซี ทาเวอร์ ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
บริการด้านสปาเล็บ
บจ.เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
121/47 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง
บจ.โปร แมส มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
100/68 อาคารแวร์เฮาส์ ห้อง 04 ซอยสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และนำ�เข้าสินค้าและอุปกรณ์
ดูแลรักษารถยนต์ ทุกชนิด
บจ.บูทิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท
16(สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัดหรือ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัท
มหาชนจำ�กัด
หจ.ไวกุณฐ์
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
448/500 ซอยราษฎร์อุทิศ 54 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ลอกท่อระบายน้ำ�
บจ.เดอะบีคอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
489/300 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอสเซนซ์ ถนน
ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
10520
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 40000000 บาท
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เป็นตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องมือ
รักษาความปลอดภัยทุกชนิด
บจ.เพ็ท เวิลด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 11000000 บาท
184/32 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 12เอ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ เพื่อจัดซื้อ
อาหารสัตว์ รวมทั้งวัตถุดิบเพื่อค้าส่งในและต่างประเทศ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2004/07 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการด้านให้บริการวิจัยทดสอบ และออกใบรับ
รองผลเกี่ยวกับความงอกและความบริสุทธิ์ขอเมล็ดพันธุ์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.คานมและบุตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
102/1 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.เอโอบี โกลบอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
85/1104 ซอย/ตรอก ประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

บจ.รูบิน แอนด์ วาสนา คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

บจ.ชมา เอ็นเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บจ.บีเวลล์ ไซเอนติฟิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40 ซอยปุณณวิถี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการค้า เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ บจ.อีแวนเจอลุส เมอร์แชนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
49 อาคารนานาสแควร์ ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวง
บจ.เอเซีย แฟลชเพย์ จำ�กัด
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
1858/29 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 บจ.ยิหวา ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ให้บริการหักบัญชี ให้บริการชำ�ระดุล ให้บริการชำ�ระเงิน ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทางอีเล็กทรอนิกส์
1338/930 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.จี พี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ทั้ง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ในประเทศและต่างประเทศ
41/1 ซอยอารีสัมพันธ์ 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
บจ.ซูไทย สมุนไพร จำ�กัด
ประกอบกิจการเพื่อการส่งออก ข้าว สินค้าเกษตร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
242 ซอยพระราม2 69 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย ประเภท
90/40-41 อาคารสาธรธานี ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
สมุนไพร ไทย จีน
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การกำ�กับดูแลและการให้บริการบริษัทในเครือ
บจ.อะเซนเดินท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ลูเครทีฟ 9 อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 79/13 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารเและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
48/231 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.โกลเด้น วินส์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
88/273 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
บจ.แมงโก ออล เร้นจ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่ายสินค้า
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
826/32 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ ประเภทอุปโภคและบริโภค
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา การจัดอบรมสัมมนา บจ.หิมาลายา โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริการจัดหาสถานที่ จัดเลี้ยงแก่บุคคลทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
316/1 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขต
บจ.ดีซีดี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) พระนคร กทม. 10200
ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.กิตติกุลกานต์ จำ�กัด
238/10 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ขายส่ง ขายออก นำ�เข้าพีวีเอไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ 4/39 ซอยชินเขต 1/4 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ที่ทำ�จากยางพารา
ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง สังหาริมทรัพย์ จำ�พวก
เครื่องเฟอร์นิเจอร์
บจ.ไทย ฟิวเจอร์เน็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ยูนิต 10บี บจ.คิว ไอ เอ็น จำ�กัด
10ซี ห้องเลขที่ 15 เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
168 ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ปทุมวัน กทม. 10330
จัดหาหรือผลิตซึ่งอุปโภคบริโภคเพื่อการส่งออกไปต่าง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
ประเทศ

บจ.อนงค์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
699/16 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น
บจ.เจเนซิส เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
บจ.เจ ดับเบิ้ลยู ที ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
บจ.บราวน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
694 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการรับออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง ให้คำ�
ปรึกษา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
บจ.เออี-โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยสุวรรณดี 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากแสงงอาทิตย์ บนพื้นดิน
หลังคา และพื้นน้ำ�
บจ.โพรโซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอย/ตรอก โชติวัฒน์ 14 ถนนประชาชื่น แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัด ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.เฟลอร์ แอนด์ ฟอนน่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/336 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการส่งออกดอกไม้กระดาษ ของตกแต่งบ้าน
บจ.แฟมซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการบริการที่ปรึกษาการลงทุน

บจ.ฟุโตะชิ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
3/102 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ซื้อ-ขาย และโอนอสังหาริมทรัพย์ และวิจัยตลาดที่
เกี่ยวข้อง

บจ.ไทย อินโด วิสชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
228 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่งเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปและเครื่อง
อุปโภคบริโภคทุกชนิด

บจ.สแนปคาร์ท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 33
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจให้บริการสำ�รวจ จัดเก็บ และประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้บริการวิจัย

บจ.ชรี ฮิงลาจ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 403A ถนน บจ.เจ.เจ.โฮลดิ้ง จำ�กัด
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง พลอย และอัญมณีต่างๆ
234/97 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ประกอบกิจการงานด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์ จัด
งานแสดงสินค้าทุกประเภท

386

บจ.เฟรชแอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
215/10 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าหลอดอัลตร้าไวโอเล็ต ระบบฆ่าเชื้อ
โรคที่มีหลอดอัลตร้าไวโอเล็ตเป็นส่วนประกอบ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เทคโปร (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/406 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย อุปกรณ์และ
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

บจ.โซลูชั่น บี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/24 ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและรับติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไอที
ทุกชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โปรเจคเตอร์

บจ.นัยยะ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
70/331 ซอย01 กาญจนาภิเษก 7 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้วิทยาศาสตร์ทุกชนิด

บจ.ปลายิ้ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/406 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกจิการค้า นำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บจ.เดอะฟิตบางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
243/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการ สถานบริการด้านการกีฬา

บจ.ซีเครทลีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/57 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
เครื่องประทินผิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางจากสมุนไพร

บจ.ไอเอ็นจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยุนิต 4703 (ซิตี้
7) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายปลีก ส่ง ยา ยา
รักษาโรค

บจ.เอสเอ็นจีขนส่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90/17 ซอยบรมราชชนนี 78 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้าทุกชนิด
หจ.อุดมมงคล คอนวีเนียนซ์สโตร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/108 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำ�หน่าย

บจ.ดีไซน์ เด็ปท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการทำ�คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเอมิเนชั่น บจ.ชิลเลอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
และเทคนิคพิเศษ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 (พุฒ เชื้อแก้ว) แขวง
บจ.บางกอก บูกิ๊ด จำ�กัด
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม ตกแต่งทรงผม จัดทรง
98/480 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 ถนนประชาอุทิศ ผม ตลอดจนประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ ในการ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ตัดผมทำ�ผมทุกชนิด
ประกอบกิจการให้บริการด้านงานอีเว้นท์ งานแสดง
สินค้า
บจ.ซีพีเอ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.เอ็มพีเค ออโต้
54/92 ซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สายไหม กทม. 10210
546 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ประกอบกิจการด้านกฎหมาย ติดตามทวงหนี้ เร่งรัด
10150
หนี้สิน
ซื้อและขายปลีก ตัวแทนหรือนายหน้าจำ�หน่ายยานยนต์
โดยสารทั้งใหม่และใช้แล้ว
บจ.ทริปเปิ้ล พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โอ.ที.วี. คาร์เซนเตอร์ จำ�กัด
100 ซอยโกสุมรวมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10210
25/56 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ� เขต
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง
บางขุนเทียน กทม. 10150
ใช้เสริมความงาม สถานเสริมความงาม
ประกอบกิจการค้า ซื้อ-ขายรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งใหม่และเก่า
บจ.ทีจีไอ ฟลีมาร์เก็ต 90 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ธนะเจริญโลหะกิจ
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางเขน กทม. 10220
420 หมู่บ้าน อินทราวิลล่า ซอยกัลปพฤกษ์ 6 ถนน
ประกอบกิจการให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
สุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 งานอีเว้นท์เพื่อส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์
ประกอบกิจการค้าเหล็กรูปพรรณ
บจ.ปิยะคุณ เฮลท์ตี้เนส จำ�กัด
หจ.ทรัพย์ เพิ่ม พัฒน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/105 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
103 ซอยบางแวก 26 แยก 7 แขวงบางแวก เขต
บางเขน กทม. 10220
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต รับจำ�หน่าย จำ�หน่ายสมุนไพร ผลิต
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานนอกสถานที่ นักร้อง นัก
ภัณจากสมุนไพร ชา ผลิตภัณฑจากชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์
แสดงบนเวที งานอีเว้น นักดนตรี
จากกาแฟ
บจ.ยีราฟฟี อ็อคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ปีจอ 1970 จำ�กัด
498/7 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
9/288 หมู่บ้าน บ้านพฤกษา 94 ซอยสายไหม 56
ประกอบกิจการ งานประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวด
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ราคาซื้อและประกวดราคาซื้อและประกวดราคาจ้างเหมา ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ บันเทิง รื่นเริงต่างๆ
รวมทั้งผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บจ.บีดี คาร์ โก้ เอ็กเพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ออโต้แคร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
44/264 หมู่บ้าน ปริญลักษณ์ ซอยเพชรเกษม 69 ถนน จำ�กัด
เลียบฯฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10160
29 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12 แขวงท่าแร้ง
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
เขตบางเขน กทม. 10220
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค การบำ�รุงรักษาเกี่ยว
กับเครื่องยนต์ และ แอร์รถยนต์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.อินทิกริตี้ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการ
ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
บจ.นิยมคอนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 28 (ถนนเสรี4) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
จัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค สินค้าภายใน
ครัวเรือน
บจ.ฟิต มาเนีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/137 ซอยรามคำ�แหง 124 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการสถานที่ออกกำ�ลังกาย และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกำ�ลังกายทุกชนิด
บจ.อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล
เคาเซลเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
116 ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริการจดทะเบียน
พาณิชย์
บจ.เลม่อน เมด เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/44 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบธุรกิจให้บริการทำ�ความสะอาด ขัดเงา ปรับปรุง
ตกแต่ง ซ่อมแซม พ่นยาฆ่าเชื้อ รมควัน กับตัวอาคาร
บจ.นิช แพลน มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/122 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ขาย สื่อ
โฆษณา รวมถึงรับผลิตสื่อทุกชนิด
หจ.นิวโปรเจคนัมเบอร์ โฟร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการไนท์ คาเฟ่ คลับ ผับ
หจ.ทรัพย์นฤมล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 10-1
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกจการขนส่งสินค้า
บจ.เจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม อาหารสำ�เร็จรูป เครื่อง
กระป๋อง และเครื่องบริโภค

387

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ทีแอนด์พี โชคดี เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.58 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการปะกาวกล่องสินค้าทุกชนิด
บจ.แท็กซี่เมล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1104/168 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.มายด์ บิวตี้ ทเวนตี้วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2036/53 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางเวชสำ�อางอุปกรณ์เสริมความ
งามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพจเจส

บจ.ช้างสยามสแควร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
294/6 ซอยสุขุมวิท 16(สามมิตร) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ บริการนวดเท้า

บจ.ช้างสีลม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
บจ.อาร์อาร์บี จำ�กัด
294/6 ซอยสุขุมวิท 16(สามมิตร) แขวงคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองเตย กทม. 10110
160/91 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 10 ถนนสีลม ประกอบกิจการ บริการนวดเท้า
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้ารถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ หจ.เอส.เอ็ม.อี.ไอ. ดิจิทัล อินโนเวชั่น
บจ.ฮัลโหลบิวตี้ จำ�กัด
ยางนอกและยางในรถจักรยานอะไหล่และอุปกรณ์ของ ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776/263 หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค 35 ซอยพัฒนาการ สินค้าดังกล่าว
372 ซอยริมคลองมอญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้าน
38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม บจ.ยัวร์ เวลธ์ คัม โซลูชั่น จำ�กัด
ผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98 อาคารสาทร สแควร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3756 ชั้นที่ บจ.เอ็นทีเอส ออโต้ โมทีฟ จำ�กัด
บจ.บราเวลท์พลัส จำ�กัด
37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการวางแผนทางด้านการเงินให้กับหน่วยงาน 44 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ (19/1) ถนนพหลโยธิน
73 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
องค์กรต่างๆ รวมทั้งให้แก่บุคคลทั่วไป
พระโขนง กทม. 10260
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้า เวชสำ�อาง เสริมความงาม และ
ประกอบกิจการค้าชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริมยานยนต์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หจ.พิศิษฐ์ ออโต้
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ต้นบุญสยาม จำ�กัด
70/5 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บจ.โรแมนซ์ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1192/75 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
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430 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ทุ
ก
ยี
ห
่
อ
้
และทุ
ก
ประเภท
กทม. 10260
ให้บริการเกี่ยวกับโหราศาสตร์
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.เลเจนด์ ทรานสเลชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ชลบุรี เอฟ.ซี.2017
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
80/79 ซอยพระยาสุเรนทร์ 15 แขวงบางชัน เขตคลอง 2/20 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 5
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สามวา กทม. 10510
104 ซอยสิทธิปัญญา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ห้องเลขที่ 24/2537 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
ประกอบกิจการ ให้บริการกำ�จัด แมลง ปลวก หนู
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการ รถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง ทั้งรถบัส รถตู้
ประกอบกิจการรับจ้างแปลเอกสาร ข้อความ
และรถยนต์ โดยสารทุกชนิด
หจ.อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
บจ.เอทีบี เอลเลเวเตอร์ เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ)
1263/87 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ ถนน
บจ.ดอคเตอร์สวอน จำ�กัด
จำ�กัด
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
10510
829 อาคารชนะ ซิตี้ เรสซิเดนท์ ชั้นที่ 1 ห้องเลข
806/1 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ที่ 104-105 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
กทม. 10260
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าลิฟต์ ทุกประเภท และระบบอื่นที่
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน คลีนิกเวชกรรม คลี บจ.วินเนอร์ ออลล์ จำ�กัด
เกี่ยวข้องกับสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์
นิกโรคทั่วไป สถานพยาบาลที่ไม่รับคนไข้ไว้ค้างคืน
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
446/70 อาคารปาร์คอเวนิว 2 ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท 71 บจ.เคพีเอ็น แมเนจเมนท์ จำ�กัด
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
บจ.เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการบริการภาพยนต์ วีดีโอ เพลง เสียง สื่อ 119 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บันเทิงและนันทนาการทุกรูปแบบทางอินเตอร์เน็ต
22 อาคารเซ็นทรัลชิดลม ทาวเวอร์ ซอยสมคิด ถนน
กทม. 10230
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
บริการให้เช่ารถยนต์ทุกชนิด ให้บริการขนส่งผู้ โดยสาร
ประกอบกิจเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาที่ดินและ
บจ.พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทีเอสเอส จำ�กัด
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ยู เพอร์เฟ็ค จำ�กัด
10 ซอยสุขุมวิท 61(เศรษฐบุตร) ถนนสุขุมวิท แขวง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
คลองตั
น
เหนื
อ
เขตวั
ฒ
นา
กทม.
10110
หจ.โฟร์ ไวไฟ
9/314 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขต
ประกอบกิ
จ
การสถานศึ
ก
ษาหรื
อ
สถานฝึ
ก
อบรมฝี
ม
อ
ื
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
แรงงานทั
ง
้
ในประเทศและต่
า
งประเทศ
เพื่
อ
พั
ฒ
นา
1199 อาคารปิยวรรณ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปู๋ย
คุ
ณ
ภาพ
ความรุ
้
ความสามารถ
ทั
ก
ษะ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เคมี สารปรับสภาพดินทุกชนิด ยาป้องกันศัตรูพืช
ประกอบกิจการให้บริการซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ด้าน
โครงข่ายผ่านระบบโทรศัพท์
บจ.ดี.ไอ.วาย เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
บจ.ทีซีจี ยอชท์ มารีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
18/251 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ 2634 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวง
หจ.ทองคำ� (2531)
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
57/51 ซอยอินทามระ 10 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง กทม. 10230
ให้บริการจัดการ อำ�นวยความสะดวก เกี่ยวกับการเดิน
การบริหารสื่อโฆษณาทุกชนิด
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทาง ทั้งทางเรือ รถยนต์ รถโดยสาร รถตู้ เครื่องบิน
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้า
บจ.มอร์เกนซ์ เทรด คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.คราฟท์ คอมโพเนนท์ จำ�กัด
69 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.บดี พีเอช จำ�กัด
10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยปุณณวิถี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
33/3 ตรอกร.ร.เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท ประกอบกิจการเกี่ยวกับจำ�หน่ายเครื่องหัตถกรรมและ
10260
อุตสาหกรรมต่างๆ
เขตราชเทวี กทม. 10400
นำ�เข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท
ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า
บจ.ช้างนารายณ์ จำ�กัด
บจ.ป็อป ปู ล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
บจ.แม็กซ์แคป ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
294/6
ซอยสุ
ข
ม
ุ
วิ
ท
16(สามมิ
ต
ร)
แขวงคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
540 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เขตคลองเตย
กทม.
10110
312-314 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10310
ประกอบกิ
จ
การ
บริ
ก
ารนวดเท้
า
กทม. 10400
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ด้านการท่องเที่ยว
ประกอบกิจการแนะแนวปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ยูแล็บ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 805
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออกสินค้าเพื่อจัดจำ�หน่าย
เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม
บจ.เอ็นเอส สวิทช์บอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
9/5 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-10 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการบริการแก้ไขติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
บจ.ซีแอลแอลซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1/210 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษา(เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง โซลูชั่นส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้น 4 ห้องเอ4 ซอย
มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิต ขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และวัสดุสิ่งทอ
บจ.โฟร์ซีซั่น เพททิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ห้องเลขที่
ซีแอล-อาร์ 10 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการการขาย อาหารตามสั่ง อาหารปรุงรสฯ
บจ.ไท่ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1402 ซอยเหมวงษ์ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริการ
ทางการแพทย์

บจ.บันดิท อิเล็คทริค มอเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
55/57 ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 ถนนประเสริฐมนูกิจ
บจ.ลัตเตอร์ เดียม จำ�กัด
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
จำ�หน่ายยานพาหนะไฟฟ้า อะไหล่ ปลีก-ส่ง และรับซ่อม 1249/154 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลข
ที่ เอฟ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
บจ.หมูน้อย คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่งเพชร พลอย
146 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ และอัญมณีต่างๆ รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ บจ.เคพี เคียว ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำ�กัด
และทางการแพทย์ เครื่องหอมและเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/216 ซอยเลียบคลองสอง 4 ถนนเลียบคลองสอง
บจ.ควีนแฟคทอรี่ จำ�กัด
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ
194/38-39 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างทุกชนิด
กทม. 10150
การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
บจ.ทีที โอเวอร์คลีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วัตติ กรุ๊ป (ไทย) จำ�กัด
172/17 ซอยเทวรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10800
105/119 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 25
บริการรับเหมาทำ�ความสะอาด บ้าน คอนโด ออฟฟิศ
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้าอาหารสำ�เร็จรูป
บจ.เจซี แอคเค้าติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.หวนจี อินโนเวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
1 อาคารกลาส เฮ้าส์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1501/3 ซอย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
141/11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ 10110
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการทางรับทำ�บัญชี วางระบบบัญชี
นำ�เข้า ส่งออกสารเคมี น้ำ�ยาเคมี วัสดุสิ้นเปลืองทางการ วางแผนภาษี
แพทย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
บจ.เดอะ ไนน์ พรอเพอร์ตี้ จำ�กัด
หจ.สุภีซิงห์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
99/164 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
10110
กทม. 10240
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทน
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้าย นายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
ยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด
บจ.เน็กซ์ซอร์ซ กรุ๊ป จำ�กัด
หจ.อัลอามีนฮัจย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 ซอยอโศก ถนน
25/116 ซอยรามคำ�แหง 22(จิตรานุเคราะห์) แขวง
สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
10110
ประกอบกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการ ธุรกิจการผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำ�หน่าย
จัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และอุมเราะห์
บจ.ซากุระโกะ(ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.แบล็ค มูน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
13 ซอยจันทน์ 18/4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
299/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
10120
กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเครื่องสำ�อางและบำ�รุงผิว
ประกอบกิจการร้านอาหารและผับ
บจ.ไบโอ เอ็นวี จำ�กัด
บจ.อายคอน สตูดิโอ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
42/121 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
693 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขต
สามวา กทม. 10120
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าปุ๋ยชีวภาพ
ประกอบกิจการพัฒนา enterprise software รับ
ออกแบบ จัดทำ�เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.ไอพีเอส คอนซัลแทนซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2090/30 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
จัดอบรมสัมนา ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านต่างๆ
หจ.ดี ดี ดี อีควิปเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/11 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่งน้ำ�มันเครื่อง
อุตสาหกรรม น้ำ�มันก๊าดและอุปกรณ์เครื่องจักร
บจ.ฟูลริช ไลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
184 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและให้เช่า เกี่ยวกับสื่อโฆษณา
ทุกประเภท
บจ.เม็ทริช แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2706 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญ
มณอื่น รวมทั้งวัตถุทำ�เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.แอท อีสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295/28 หมู่บ้าน ปริญ สาทร-ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
จัดหา นำ�เข้าและจำ�หน่าย สุรา เบียร์ และเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
บจ.เอส ซี เค คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยบางแวก 26 แยก 11 แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ให้บริการทางวิศวกรรม
บจ.ช.ประทานพรก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295 ซอยบรมราชชนนี 60 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการ ค้า หิน ดินทราย
หจ.วิคตอรี่ แทททู สตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 ซอยรามบุตรตรี ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กทม. 10200
รับสักลวดลายต่างๆ ทุกชนิด
บจ.สตาร์วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/284 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง เครื่องหอม
บจ.พรเทวญาณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
624 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายให้เช่าบูชาวัตถุมงคล พระ
เครื่อง เครื่องรางมงคลต่างๆ
บจ.ซีวีเจ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/120 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ 8 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เวิร์ลด ไทยดิลเลอร์ เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ห้องเลขที่ 1112 ซอยรามคำ�แหง 23 (วัดพระไกร
สีห์1 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

389

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ฟู้ด ออล ซีซั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53/508 ซอยนวมินทร์ 105 แยก 1-2 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ ในที่อื่น

บจ.จีจีแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
217 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทน
นายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

บจ.พีเอส เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/77 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 11 แขวงกระทุ่มราย เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ตกแต่ง อาคาร บ้าน
จัดสวน ทั้งภายในและภายนอก

บจ.อีคอน แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/119 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

บจ.เดอริซอน คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
335/39 อาคารคอนโดชาโตว์อินทาวน์ ซอย/ตรอก
รัชดาภิเษก 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้

บจ.สยามวิศว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/5 หมู่ที่ 9 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเครื่องจักรโรงงาน

บจ.แดนนกส์ โซไซทิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/231 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 48/1 แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายค้าปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง ผลิคภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บจ.บลูคิงคองอินเตอร์เนชั่นนอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2351/213 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ ทั้งในและนอกสถานที่
เช่น งานเลี้ยงบริษัท งามสัมมนา
บจ.ลูทบ๊อกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2046/44 หมู่บ้าน โนเบิลทารา ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทำ�งานอีเว้นท์ทุกขนาด คอนเสิร์ต งานเลี้ยงต่างๆ
ทำ�งานโปรดัคชั่นและสื่อทุกขนาด

บจ.ซีเจ พริ้นติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/4 ถนนสุทธิสาร แยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าสายรัดข้อมือพลาสติกสำ�หรับคนไข้
บจ.เทคส์ 8.2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11
ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ซื้อ ขาย อุปกรณ์ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ให้
บริการ การลงทุนและการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่ายให้รัฐ
และเอกชน

บจ.ธนภัส พิทชอพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/84 หมู่ที่ 4 แขวงลำ�ต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
บจ.ศิริเหม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/219 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ซอยสุวินทวงศ์ 38
แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
กู้ยืมเงินเบิก เงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถานบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงิน
บจ.โกลเด้น ซินเซียลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
90 ซอยทองหล่อ 2 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย สินค้าอุปโภค
บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความง่ท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงวัตถุดิบ

บจ.ฟู้ด เอเย่นต์ เจแปน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/1 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
หจ.เหรียญทอง 7-11
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำ�แหละ เนื้อสัตว์ ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
บจ.พีซีเอช (2017) จำ�กัด
แช่แข็ง และเนื้อสัตสว์บรรจุกระป๋อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
205 หมู่ที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต
405 ซอยบางนา-ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา
ตลิ่งชัน กทม. 10170
กทม. 10260
บจ.วิกกี้ เบอร์มีส แอมเบอร์ แอนด์ เจมส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท
จำ�หน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลทุกชนิด เช่น น๊อต สกูร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ตลับลูกปืน โซ่ เฟือง สายพาน โอริง ลวดเชื่อม
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บี1-เจบี 144 ถนน หจ.วัฒนาซักแห้ง
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับสำ�เร็จรูปจากหินมีค่า 504 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขต
บจ.360 ผับ & เรสเตอรอง จำ�กัด
(อัญมณี เช่น เพชร พลอย หยก อำ�พัน) และกึ่งมีค่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
56 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา
ประกอบกิจการงานบริการซักแห้ง รองเท้า
กทม. 10260
บจ.โทสต์ บีสโปค จำ�กัด
ประกอบกิจการ ภัตราคาร บาร์ ไนท์คลับ จำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.งี่ ง่วน เล้ง
อาหารไทย อาหารอิตาเลี่ยน และเครื่องดื่มทุกชนิด
66/2 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
กทม. 10500
29/38 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
ประกอบกิจการบริการปรึกษาด้านการแต่งกาย
บจ.บาธ อินดี้ จำ�กัด
10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารร้านสะดวกซื้อ
44 ซอยลาซาล 50 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.เอส.อาร์.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจิ้นเฮ่า คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ ขายส่งและขายปลีกเกี่ยวกับเครื่อง
18/13 ซอยเลียบคลองสอง 25 ถนนเลียบคลองสอง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา เฟอร์นิเจอร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
27/227 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ติดตั้งระบบอุปกรณ์ และเครือข่ายสายเคเบิ้ลทุกชนิด
เขตพญาไท กทม. 10400
หรื
อ
เครื
อ
ข่
า
ยสายสื่
อ
สารโทรคมนาคมทุ
ก
ประเภท
บจ.ฮาร์ โมนี่ แฟชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
27 ซอยแบริ่ง 21 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.สโตนเฮ้าส์ แมทเทรส แมนูเฟคเจอร์ จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อินโนเด๊นท์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
จำ�หน่ายเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับทุกชนิด ทาง 400 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
อินเตอร์เน็ต อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 10510
449/406 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
ตลาดแบบตรงตามพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง กทม. 10510
พ.ศ.2545
ภายในบ้าน
ประกอบกิจการการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ
ทางการแพทย์
บจ.เกจ เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บจ.คราสบิวด์เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ชัยกฤชตาภัท8
149 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
23 ซอยบางนา-ตราด 11 แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 350000 บาท
กทม. 10520
กทม. 10260
29/20 แอด บีทีเอส เรสซิเด้นซ์ ซอยร่วมศิริมิตร แขวง
ประกอบกิจการรับจ้าง กลึง สกัด ไส มิลลิ่ง เชื่อม เจียร จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
เจาะ ประกอบโลหะทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะ
บจ.ทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
คล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำ�เร็จร
บจ.ฟูดส์ โปรดักส์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
215 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
หจ.เอสดี บางบอน เซอร์วิส
64/27 ซอยมิตรไมตรี 12/1 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขต
10300
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทน
229/1 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ กทม. 10150
นายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ทุกชนิดทุกประเภท
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

หจ.เกรทเวย์
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
48/121 หมู่บ้าน กลางเมือง โยธินพัฒนา หมู่ที่ 6 ซอย/
ตรอก ประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
บจ.ลักซ์รูมดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
33/252 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
หจ.ชัยติวเตอร์สังคม
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 40 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการทางการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา
จำ�หน่ายหนังสือ ตำ�ราเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการศึกษา
และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
หจ.อิมพอร์ตไทยแทคติคอล
ทุนจดทะเบียน 57000 บาท
684 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 599998800 บาท
1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
บจ.ซีอินสไพร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
1999/12 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัดหรือ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัท
มหาชนจำ�กัด
บจ.ฟู๊ด พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
865 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วัสดุ
และผลิตภัณฑ์
บจ.ซีอาร์เอส เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 15000000 บาท
2 ซอยท่าข้าม 5 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการปลูกสร้างและให้เช่าอพาร์ทเมนท์
คอนโดมิเนียม หอพัก คอร์ด สโมสร
บจ.นิอิกาตะ แมชชีน เทคโน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 25 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาเครื่องจักร
บจ.คลังดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1817/95 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า
บจ.จีนนี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องเวชสำ�อางและเครื่องสำ�อาง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.รักษาความปลอดภัย วี.ไอ.ซี. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
21/263 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย
บจ.อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
184/200 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ให้เช่า การขาย
การซื้อ พัฒนาและดำ�เนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บจ.แวนดาเลย์ อินดัสทรีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
8 ซอยปุณณวิถี 28 (สุขุมวิท 101) แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
บริการด้านอาหารและร้านอาหาร
บจ.ไทยลัคกี้ อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
156/7 ซอยประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 14 ถนนประชาราษฎร์
บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการค้ายาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางอื่นๆ
บจ.พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10/69 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานการเงิน การคลัง
บจ.ดีไซน์ เทรดดิชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
126/20 ซอยอุดมสุข 52 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ เป็นที่ปรึกษางานด้าน
การก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภท
บจ.เฟสติวัล ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
799/9 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนน์คลับ
บจ.เคแอนด์เอช เลเทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
518/9 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า และ ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�มาจากหนังสัตว์
บจ.บีบัดดี้ ดอท เน็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
33 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา จัดจำ�หน่าย เป็นนาย
หน้า ติดตั้ง ดูแลรักษาและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ ซอฟต์แวร์

บจ.ทีคิว ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
107-109 ถนนบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอกบิจการเพื่อการส่งออกและนำ�เข้า สินค้าอุปโภค
บริโภค และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.เอบีซีเอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
บริการจัดอบรม สัมมนา ด้านธุรกิจปิโตรเคมี
คอมพิวเตอร์ อิเลคโทนิค ความปลอดภัยต่างๆ
บจ.โทเฟล็กซ์ ทรานส์ฟริโอ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
การขายส่งสายไฟ สวิตซ์และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ
บจ.มิ้ลช์ คาว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
พัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้
บจ.อะกาลิโก อารีย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
27/518 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำ�อาง
บจ.ดับบลิวเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
314/197 ถนนราษฎร์อุทิศ 48 แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกชนิด
บจ.เพาะกล้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
50/86 ซอย/ตรอก กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ
บจ.อาร์ตติเมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/1 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ออกแบบสิ่งพิมพ์ งานรูปการ์ตูน
แอปพลิเคชั่น บอร์ดเกมส์ การ์ดเกมส์
บจ.เอส ที ชาร์เตอร์เรด เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
978 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำ�ปรึกษาที่
เกี่ยวข้อง

บจ.ควิกเพย์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
192 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 13 แขวงสำ�เหร่ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ทองรูปพรรณ

บจ.ไนน์เอชคิว ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/2 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
กิจกรรมด้านความบันเทิง

บจ.ไทร์มาร์ค เวิร์ลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1112/6 อาคารศูนย์การค้าพระโขนง ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก น้ำ�ผลไม้ เครื่องดื่ม
สมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

บจ.บ้านแบรี่ เอ็นเทอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/2 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
กิจกรรมการให้บริการอื่นๆ ส่วนบุคคล

บจ.ธัชชณิดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
693 อาคารศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่
4เอ06/บี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการเสริมสวย

บจ.กวิน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
354 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเครื่องหนัง กระเป๋า เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.ดีสเลิฟ ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/44 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ประกอบกิจการ รับทำ�การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
โดยเป็ฯผู้ออกแบบ วางแผน ให้คำ�ปรึกษา หรือ คำ�
แนะนำ�ในการจัด

บจ.ทีพี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ประกอบกิจการขายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

บจ.เพื่อภูมิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/360 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายของตกแต่งบ้าน

หจ.เอ็ม.เอส.พี. (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 5-1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานระบ
ไฟฟ้า

บจ.เอช คิว เมคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/4 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
รับบริการปรึกษาด้านการออกแบบการตลาดโดยใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการสื่อสารต่างๆ จัดการงาน
บจ.บีเอ็มอี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142 อาคารทู แปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ค้าเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์
บจ.ทริปเปิล เอส บราเดอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/1 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการรับเลี้ยงเด็กอ่อนวัยเรียน
บจ.จรวดจ้ำ�ม่ำ� จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/8 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
รับเขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่ง อาคารทุกชนิด
บจ.เลอ ชารีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/40 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
การขายปลีกเครื่องสำ�อาง
บจ.เอลิเซีย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/40 อาคารริชมอนด์ออฟฟิศ ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจำ�กัด หรือบริษัทมหาชน
บจ.อนาลิติค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/48 ซอย/ตรอก งามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการ
จัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
บจ.เอเอสทีอาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20 ซอยแฉล้มนิมิต 12 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการ รับซื้อ-ขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอสเจ เรียลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/137 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ให้บริการด้านกิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญา
จ้าง
บจ.ซี ดีรุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/565 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค ทุก
ชนิด เช่น อุปกรณ์และอะไหล่ เครื่องจักรยนต์
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บจ.เอส.เอ็น.เค.พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189/211 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา แก้ไขปัญหา และ
เสนอแนะให้กับองค์กร อาทิเช่น งานด้านทรัพยากร
บุคคล งานด้านฝึกอบรม

เพจเจส

บจ.อยู่ยั้งยืนยง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ให้บริการรถยก รถสไลด์ เพื่อการรับจ้าง ยก ลากจูง
บจ.อีโวค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179/20 ซอยนาวงประชาพัฒนา ถนนนาวงประชา
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ขายออนไลน์ ขายแฟรนไชส์ ค้าปลีก ค้าส่ง เป็นตัวแทน
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง วิตามิน
บจ.วี ซัมมิท แมชชีนเนอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/3 ซอยรามอินทรา 8 แยก 6-2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำ�เนิดไฟฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ� เครื่อง
บำ�บัดนำ�เสีย

บจ.เต๊าะ โปรดั๊กชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยรามอินทรา 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.เฮอโบนี่ โบตานิก้า จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตรายการและสื่อกระจายเสียงวิทยุ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/35 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล โทรทัศน์และผลิตภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.สามกันยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139/144 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง
บจ.เอสเคซี ฟอร์คลิฟท์ จำ�กัด
เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ซ่อมสีตัว
44/30 ซอยแสมดำ� แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
ถังและเครื่องยนต์
กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจ
สอบ รถฟอร์คลิฟท์
บจ.พีที เคมิสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
บจ.ฟาสต์ คาร์ โก้ โลจิสติกส์ จำ�กัด
เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/14 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การบริการสอนกับหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต
10160
การขนส่งสินค้า รวมถึงผู้ โดยสาร
บจ.จิดาภา ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บ้านต้นคูน จำ�กัด
199/19 หมู่บ้าน พาร์คแกลเลอรี่ ถนนวัชรพล แขวงท่า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
1 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 20 แขวงหนองแขม เขต
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
หนองแขม กทม. 10160
ประกอกบิจการโรงเรียนกวดวิชา สอนเสริมทักษะชีวิต
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียน
บจ.พี วาย เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำ�กัด
บจ.โชคไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/237 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 20 ถนนพหลโยธิน
29 ซอยทุ่งมังกร 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
10170
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นำ�เข้าสินค้าอุตสาหกรรม
บจ.เอฟวี เอ็กซพีเรียนซ์ จำ�กัด
บจ.ทีเคดี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยลาดพร้าววังหิน 80 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
28/666 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 แขวงดอนเมือง เขต ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าและบริการ
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า การจัดวางการขนส่งทุกชนิด
ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสาร
บจ.เซอเพนท์ เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บิ้วตี้ เพาเวอร์ จำ�กัด
6/25 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
99/127 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน
ขนส่ง และ เก็บเงินปลายทางจากผู้รับสินค้า รวมถึงการ
เขตสายไหม กทม. 10210
วางบิล เป็นต้น
ประกอบกิจการบริการ บิวตี้แคร์ คอสเมติก สกินแคร์
บจ.ดีวอล์คเวย์ จำ�กัด
บจ.เจเอ็นพี เวลท์ตี้ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/5 ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย 4 แขวง
4/154 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
ประกอบธุรกิจบริการรับประเมินราคาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ และรับเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ จัดหา
บจ.ทวิธ อินโนเวชั่น จำ�กัด
แหล่งเงินกู้ ให้ลูกค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/51 ซอยรามคำ�แหง 140 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ขายปลีก-ส่ง สินค้าจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
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บจ.ออลเปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 14 (เทพทวี8)
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกสินค้า
บจ.ไฟเบอร์ ทีวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/12 ซอยรามคำ�แหง 96 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการด้านเคเบิลทีวี
บจ.วงศ์เดช เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
475 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการซื้อ ขาย สร้างหรือผลิตซึ่งสินค้า เครื่อง
มือแพทย์ เครื่องมือตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
บจ.เท็ด-ดี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/205 ซอยนวมินทร์ 68 แยก 6-10 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับสร้างสรรค์กิจการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมEvent
เนื่องในโอกาสอื่นๆ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.พีน่า เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/68 ซอยวิสุทธินิเวศน์ 2 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ร้านขายปลีกและขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.ไดมอนด์ ดีดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ดีซี ถนนริมคลองบางกะปิ
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ออพติมัม ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเดอะ ไนท์ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 35 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหารเสนิม
บจ.วัตรการ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
591/2 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย

บจ.เอชดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ออลแบงคอกพร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 5
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
1115/46 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ พัฒนาการ- อ่อนนุช ถนน ประกอบกิจการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งดำ�เนินการ
พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 เกี่ยวกับการขายส่งสินค้าทั่วไป
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ จำ�นอง ซื้อและ
ขายฝาก แลกเปลี่ยน ซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด พร้อม บจ.เคมีลัม จำ�กัด
ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าในการดำ�เนินการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43-43/1 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บจ.ไอบิ๊คบอท จำ�กัด
10330
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่ายกรดกำ�มะถัน โอเลี่ยม สารส้ม
64/27 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.ธนะมล แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการด้านทางการบริหารหรือด้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เทคนิค คอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
4 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประเทศและต่างประเทศ
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งให้
บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ
บจ.เอสซีดับบลิว เฮลท์เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอสดับบลิว เทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
84/2 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พระโขนง กทม. 10260
286/5 ซอยอินทามระ 41 แขวงดินแดง เขตดินแดง
ประกอบธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ออกแบบ
กทม. 10400
จำ�หน่าย ติดตั้ง ควบคุมดูแล วางระบบ บำ�รุงรักษา
ซ่อมเครื่องจักร
และซ่อมแซมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบซอฟแวร์
และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ด้านสุขภาพและระบบ
บจ.มัลติพีเพิล เมเนจเมนท์ จำ�กัด
โทรคมนาคมต่างๆ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/2 ซอยอินทามระ 39 แยก 1 แขวงดินแดง เขต
บจ.ไฮเออร์ ไฮ อินดัสทรีส์ จำ�กัด
ดินแดง กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการ จัดหานักแสดง
55 ซอยริมทางด่วน 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
บจ.เฮลท์แคร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป ผลิต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เคมีภัณฑ์
56/485 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45 แขวงสามวาตะวันตก
บจ.แวร์วูล์ฟ จำ�กัด
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการด้านการให้บริการจัดทีมแพทย์และพยาบ
370/12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บาล เพื่อปฎิบัติงานประจำ�ห้องพยาบาล
กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ไทยคอนส์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็กซ์ดีมานด์ จำ�กัด
70/246 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 2 ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
920 ซอยลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขต
10510
วังทองหลาง กทม. 10310
รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ปรึกษาและบริหาร
ประกอบกิจการเป็นสื่อกลาง ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ให้ งานก่อสร้าง
เช่า สินค้าทุกชนิดผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น
บจ.เรสคิวเทค(ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.แคสติ้งแฟคตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
414/170 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
1201/73 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว สามวา กทม. 10510
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต จำ�หน่ายและบริการ
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างจัดจ้างบุคลากร และนัก ออกแบบ ประกอบติดตั้ง บำ�รุงรักษา เครื่องมือและ
แสดง สำ�หรับถ่ายทำ�ภาพยนต์ ถ่ายทำ�โฆษณา
อุปกรณ์กู้ภัยทุกประเภท
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บจ.ดีเดช เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/986 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดอบรมวิชาการในทุกสาขา
วิชาและบริการที่เกี่ยวข้อง
บจ.บุษกร เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/986 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
จัดอบรมในทุกสาขาวิชาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บจ.ออโต้ มาเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/218 ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการซ่อม บำ�รุงรักษา ล้างทำ�ความ
สะอาด รถยนต์ รถจักรยานยนต์
บจ.อาร์ ดี เค เอาท์ซอร์ซ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
251 หมู่บ้านพาราไดซ์ เทอเรส ซอยร่มเกล้า 36 แขวง
คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน ด้านก่อสร้าง
อุตสาหกรรมโรงงาน
หจ.เค.เอส.2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106/11 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
กทม. 10530
ขายปลีก ส่ง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
บจ.เพชรจันทร์ภา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
103/70 หมู่บ้าน ฟลอราวิลล์ ซอย/ตรอก สุวินทวงศ์ 38
ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์
หจ.แซด เจนเนอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
22 ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไอศครีมและ
เค้ก จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค
บจ.พีซ พลัส มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
138 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและโรงแรม
หจ.คลับ-ดี (2017)
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
148/957 ซอยรามคำ�แหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
บริการให้เช่ารถยนต์
บจ.บีเอ็น ฟอร์เมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
21/139 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ให้บริการงานติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
หจ.เอ็ม.ที.รุ่งเรืองอลูมินั่ม แอนด์ กลาส
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
29/47 ซอยสะแกงาม 30 แยก 1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และรับเหมาติดตั้ง
กระจก อลูมิเนีบม อลูมิเนียมแผ่นคอมโพสิท บานเลื่อน
บานกระทุ้ง บานสวิง บานเปลือย
หจ.ไอเท็ม แพคกิ้ง
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
12 ซอยรามอินทรา 42/1 แยก 7 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
นำ�เข้าและจำ�หน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.เดอะ ซีนิท บิซิเนส
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
9/445 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการทำ�บัญชี วางระบบบัญชี ให้คำ�แนะนำ�ด้านบัญชี
บจ.เอซีซี พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
53 ซอยสังคมสงเคราะห์ 8 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
การบริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาด้านบัญชี
บจ.ซินเนอร์จคอนเน็กต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
75/59 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 17 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�เพื่อ
แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
บมจ.ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 280000000 บาท
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการ และให้คำ�ปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย บัญชีและการเงิน ทางวิศวกรรม ทาง
สถาปัตยกรรม ทางด้านการบริหารทรัพย์สิน
บจ.ซีเอเอ-บีโอเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ 2743 ชั้นที่ 27
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เอเป็กซ์ ไดเร็กท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
140/7 ซอยนางลิ้นจี่ 6 แยก 1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
นำ�เข้าและส่งออกสินค้า ประเภทสินค้าเกษตรจำ�พวก
หมาก ใยพลู สีเสียด ถั่วทุกชนิด งา ขิงและผลไม้

บจ.เอ็มวัน เอนเนอจี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
238/27 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า พลังงานปิโตเลียม ก๊าซแอลพีจี

บจ.ทันวานี แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
919/604 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 50 ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
รับให้คำ�ปรึกษา ด้านการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์

บจ.เอ็มวัน เอนเนอจี่ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
238/27 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ประกอบกิจการค้า พลังงานปิโตเลียม

บจ.ไชน่า เสฉวน ฉิ่จง เทคโนโลยี(ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
446/38 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า หรือผลิตซึ่งถังขยะอัจฉริยะ
สะท้อนแสง

บจ.ชิลด์ อินโนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/1 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ค้าเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอะไหล่ และ อุปกรณ์

บจ.บริค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ ส่งออก อาหารสด อาหารทะเล อาหาร
ทะเลแช่แช็ง อาหารปรุงสำ�เร็จรูป
บจ.โมโจซันซ์ อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
26/160 ซอย/ตรอก สุขุมวิท43 (แสงมุกดา) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
บจ.เอเอซี ซูวอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์

บจ.ไชน่ายี่ชวน (มาเก๊า) อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
46/1,46/2 ซอยอินทามระ 45 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก สินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
บจ.สตราห์ลฮอร์น แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.สยาม ยูนิโกลด์ จำ�กัด
19 ซอยจันทน์ 35 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
สาทร กทม. 10120
68,68/1-6 อาคารเอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ห้อง บริการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ธุรกิจ การตลาด
เลขที่ 304 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการนำ�เข้า เพื่อส่งออก ขายปลีก-ส่ง และ
บจ.ไท่ หยวน เถิง จำ�กัด
ทำ�การค้า เครื่องประดับเพชรพลอย อัญมณีทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
200/159 หมู่บ้าน รัชธานี 10 ซอยคู้บอน 27 แยก 10
บจ.ศิวะการโยธา 2560 จำ�กัด
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ�การท่องเที่ยวในประเทศไทย
260/16 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
บจ.ชาลินพันธุ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขายที่ดิน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
จัดสรรที่ดิน บ้าน พัฒนาที่ดินทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและ
92/379 อาคาร- ชั้นที่ - หมู่บ้าน - หมู่ที่ - ซอย/ตรอก
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
เสรีไทย 29 ถนน- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บจ.วังทง พรีซิชั่น จำ�กัด
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
648 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บจ.อะตอมมิแคม จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เหล็กสแตนเลส อลู 573/117 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
มิเนียม เรซิ่น และชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิด
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ให้บริการสแกน พิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
บจ.89 พลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.นิว ไท่หวา กรุ๊ป จำ�กัด
635 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10250
280 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
ประกอบกิจการควบคุมงาน ออกแบบ จัดหา ให้คำ�
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ปรึกษา รับเหมาก่อสร้าง งานระบบพลังงานทุกประเภท ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.เอบีซี ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
446/1 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก และจัดจำ�หน่ายภายใน
ประเทศ สำ�หรับเครื่องสำ�อาง เครื่องดื่ม อาหารและยา
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บจ.แอดวานซ์ อิมพอร์ท แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
437/360 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายนำ�เข้า ส่งออก
สินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.ริชคาร์เรนทัล(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ห้องเลข 2004/12 ยูนิต 2001-2005 ชั้น 20 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการรถ-เรือ เช่าขับเองและพร้อมคนขับ
บจ.จาวิส ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/70-71 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย
บจ.พิธานทอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
261/1 ซอยเสริมสุข แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการขายหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
บจ.บีเค โอเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 408-409 ซอย
ลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน
บจ.ซัคเซส ดิสทริบิวเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
314/14 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ โคมไฟทุกชนิด
บจ.เอ็ม.เจ.จินดารัตน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/83 ซอยอาจณรงค์ 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการรับทำ�ความสะอาดแบบครบ
วงจร โดยทีมมืออาซีพ
บจ.อะธีน่า ลีด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� เกี่ยวกับด้านบริการ
งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
หจ.มิตรสยามมาร์เก็ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
410 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าสินค้าทางการเกษตร เช่น น้ำ�มันพืช
น้ำ�ตาลทราย
บจ.มาวี้ซอฟต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยประชาร่วมใจ 26 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ที.เอ็ม.แอล.เรียล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

บจ.บีบีจี ยิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/9 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการสถานออกกำ�ลังกาย

บจ.อัลฟ่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80/273 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
รับตกแต่งภายในและภายนอกสถานที่

บจ.วี.เอส.แอล. โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/176 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูโลวาร์ด ถนนบางแวก
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.สองแปดฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/261 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการผลิต ผสม

บจ.บิซอะกริเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
207/10 ซอยเพชรเกษม 112 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร

บจ.ซีเอ็มเค เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/69 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป เม็ดพลาสติก

บจ.อิ่ม เพอร์มาคัลเจอร์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยบรมราชชนนี 28 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
บจ.เวิลด์ รีนิว โคราช จำ�กัด
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการออกแบบ และปรึกษาด้านการออกแบบภูมิทัศน์ 2/261 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการ แปรรูปของให้เป็นพลังงานไฟฟ้า น้�ำ มัน ปุย๋
บจ.ธิติมัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/58 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
บจ.ออร์ โธไรซ์ จำ�กัด
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
590/131 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าส่งออกและจัดจำ�หน่ายเครื่องมือ
บจ.เอ เอ็ม มิราเคิล จำ�กัด
ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการรแพทย์รวมถึงอะไหล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/33 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธร และอุปกรณ์
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำ�รุง บจ.สมัครสมาน. อลูมิเนียม จำ�กัด
ผิวและทำ�ความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/35 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6-1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
หจ.เค แอนด์ จี ฟรุต
ประกอบธุรกิจรับติดตั้ง ซื้อ และจำ�หน่ายอลูมิเนียม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 แยก 3-2 แขวงทุ่งสองห้อง ตลอดทั้งนำ�เข้าและส่งออกอลูมิเนียม
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ พืชผลทางเกษตร พร้อม
หจ.เคอร์เท่นส์ เลิฟเว่อร์
นำ�เข้า และส่งออก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
469 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บจ.สมายล์ คอมมูนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ติดตั้ง รับทำ� ออกแบบ ม่าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ม่านบังแสง ม่านม้วน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์
79/280 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการจัดหาห้องประชุมอาหาคารเหรือสถานที่ บจ.นนทฤต อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ใดๆ ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
บจ.เยสวีแคน จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก มาจำ�หน่าย ซึ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 60(บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เครื่องยนต์และอะไหล่รถยนต์ ทุกประเภท
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการขายอาหารญี่ปุ่น อาหารนานาชาติ และ บจ.มิราเคิล สกิน จำ�กัด
เครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/471 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
บจ.ศิราวิชย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิว เครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/18 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-8
(ยิ้มสยาม) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 บจ.เอฟ แอนด์ อี จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�งานทางวิศวกรรมและ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สถาปัตยกรรม ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
360 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์เครื่องใช้
สำ�นักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์
บจ.ไดนามิค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนนวิภาวดีรงั สิต บจ.ซิกป้า กรุ๊ป จำ�กัด
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การติดตั้งระบบประปา และระบายน้ำ�
25 ซอยศรีบูรพา 16 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการการค้าสินค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.สเปเชียล เอฟเฟค เมคอัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 6 แขวงท่าแร้ง
หจ.กมนพรรธน์
เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่าย เป็นตัวแทน นำ�เข้า ส่งออก เป็นตัวกลางในการ 169/128 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
ซื้อ ขายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องแต่งหน้า ให้บริการ กทม. 10250
แต่งหน้า ประสานงาน
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม

บจ.วัฒนา บี แอนด์ เค แฟชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/4 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เสื้อผ้าสำ�เร็จรุป
บจ.บีเคเค ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
698/16 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการซือ จัดหา ให้เช่ารถ และประกอบกิจการ
ขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทั้งหมด
บจ.พายแอพเพิ้ลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
694/9 หมู่บ้าน คุณาลัย ซอย 3 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการด้านการศึกษา จัดจำ�หน่ายและ
อบรม สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
บจ.ทีทีมาร์เก็ตออนไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/383 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ซอย
สวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
ให้บริการและให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด บริการ สำ�หรับ
ธุรกิจโรงแรม
บจ.หงยุ่นต๊ะ เหล็กรูปพรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
149/1 ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ
หจ.ศรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 4 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับผลิตถังน้ำ�ร้อน ถังติดรถ ถังแรงดัน
ถังเหล็ก ถังอุตสาหกรรม
บจ.เอส เค ที ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 25 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อส่งออก
และจำ�หน่าย
บจ.ฟิวเจอร์ จีโนมิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
459/19 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ให้บริการรับตรวจสารพันธุกรรมเพื่อรักษาโรค โดยไม่รับ
ผู้ป่วยพักค้างคืน
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บจ.อัลทิเมท โกล พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/126 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ผลิตและบริการนำ�เข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�
อางค์ เครื่องมือเสริมความงาม
บจ.เรียล อินโฟ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/599 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนน
สุขาภิบาล5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บจ.ฟังพลีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
557/89 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า อาหาร เครื่องดื่ม สุราทั้งในและต่าง
ประเทศ บุหรี่ทั้งในและต่างประเทศ

395

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.มาสเตอร์พีซ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61 ห้องเลขที่ จีซี 047 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า ซื้อ นำ�เข้า ส่งออก เครื่องประดับทุก
ชนิด รวมถึงบริการซ่อมแซม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
หจ.ที.เค. ไพล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/140 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำ�งานโยธา
ทุกประเภท

บจ.เวิลด์ ไทม์ ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
641/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บจ.เอ็กเปิร์ท เวิร์ลไวด์ จำ�กัด
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง 259/83 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ รามอินทรา ซอย
พระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
บจ.เค อี ดี แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจัดสัมนา จองตั๋วเครื่องบิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
760/300 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.ทีพีเอ ธนพัฒน์ จำ�กัด
การขายส่งสินค้าทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
314/206 ซอยราษฎร์อุทิศ 48 แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กทม. 10510
บจ.พร้อมมิตร เอ็นแอนด์เอ็น จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิตรายการโทรทัศน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 ซอยข้างโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 5 แขวงบางนา เขต
บางนา กทม. 10260
บจ.ศรีสุวรรณ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิเลคทริค จำ�กัด
ประกอบกิจการรับออกแบบงานก่อสร้างทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 9 แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
บจ.ออล บิวด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยอุดมสุข 56 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.เอ็น เซอร์เวย์อิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งและจัดหาเครื่อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ตกแต่งภายในอาคารและสิ่งก่อสร้าง เขียนแบบร่าง
71/62 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แสดงภาพรวมการตกแต่งสิ่งก่อสร้างและบริเวณรอบๆ 10510
ประกอบกิจการสำ�รวจและจัดทำ�แผนที่ ภูมิประเทศและ
บจ.ลาซาล พรีเมี่ยม จำ�กัด
สำ�มะโนที่ดิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยลาซาล 52 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.ตระกูลดีแลนด์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าหนังแท้ หนังเทียม และหนังอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยร่มเกล้า 4 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
บจ.เอส.ที.พลัส ลอว์ เฟิร์ม จำ�กัด
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรีพย์ ให้เช่าร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
328/36 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว จัดสรรที่ดิน
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการให้คำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
บจ.สุพรีม เมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/34 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
บจ.ซิลเวอร์ โปร อินโนเวชั่น จำ�กัด
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ประกอบกิจการค้าผลิต และจำ�หน่าย ติดตั้ง เครื่องมือ
อุตสาหกรรมทุกชนิด
10310
ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
ทุกชนิดในกิจกรรม เช่นการให้คำ�ปรึกษา การควบคุม
หจ.ทองศรีการช่าง
การออกแบบ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/364 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
บจ.เอส เพาเวอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการ ซ่อมระบบไฮโดรลิค รถทุกชนิดและซ่อม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บุ้งกี๋และส่วนต่างๆ ของรถขุดดิน รถแม็คโคร
603/13 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการรับจ้างบริหารงาน จัดกิจกรรม และ
บจ.หินขาว อลูมีเนียม จำ�กัด
นิทรรศการต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
445/1 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
บจ.เอเวอร์ ไบร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เครื่องกรองน้ำ� อลูมิเนียม
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทั้งในสภาพวัตถุดิบหรือสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
หจ.บัวทองคำ� ๑
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตกแต่งภายใน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวน
65/456 หมู่ที่ 7 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
บจ.เอเวอร์ ไบร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ 10530
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องประดับ สร้อยคอ แหวน
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
เครื่องเงิน รวมถึงเครื่่องประดับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
หจ.วิเชียร เซอร์วิส คาร์
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตกแต่งภายใน
ทุนจดทะเบียน 700000 บาท
ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวน
197 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
บจ.เค แอนด์ เค ริช จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการรับซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ของ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รถยนต์ทุกชนิด การให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ
21/3 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อดเช่) ถนนศาลาแดง
เครื่องยนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่ายอาหารทุกประเภท จำ�หน่ายเครื่องดื่มทุกประเภท
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หจ.59 เฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
59 ซอยประชาร่วมใจ 51 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ให้บริการออกแบบรับทำ�เฟอร์นิเจอร์ โซฟา บิวท์อิน
เฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้งและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
ทุกชนิด
บจ.เอ เอ็ม เทค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
203/14 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการธุรกิจ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
บจ.พี เอ วี เอ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
93/27 หมู่บ้าน เจริญสุข ซอยกาญจนาภิเษก 003
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งทางบกทางน้ำ�ทางอากาศ
บจ.อีเทอนอล กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
159/28 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่
1703/2-3 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ผู้แนะนำ�เกี่ยวกับการ
บริหาร งานบุคคล การอุตสาหกรรมและธุรกิจ เกี่ยวกับ
กรรมวิธีในการขาย การตลาด
หจ.เคเอ็นซีซี พาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
91/24 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการร้านอาหารตามสั่ง อาหารปรุงรส เครื่อง
ดื่ม น้ำ�แร่
บจ.ทันตแพทย์จัดฟัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1036/15-16 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด
หจ.กิตตินันท์การบัญชี
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
7 ซอย/ตรอก ทุ่งเศรษฐีแยก 46 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.แบล็ควู๊ดส์ ชาร์ โคล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
2345/73 อาคารเอ สเปช สุขุมวิท ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่าย-ผลิต เครื่องสำ�อาง อาหาร
เสริมทุกชนิด
บจ.ซูวอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์
บจ.นิปโป เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 240000000 บาท
161 อาคารนันทวัน ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 ถนน
ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัท
มหาชนจำ�กัดเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดห้างหุ้นส่วน
บจ.ยูเอ็นอาร์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
23/6 อาคารสรชัย ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไอศครีม และสินค้า
อุปโภคและบริโภค
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ให้บริการติดตั้ง สปอยเลอร์ สเกิร์ต
ไฟสปอร์ตไลท์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกประเภท

บจ.แอมสเปค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
72 อาคารพีเอวี ชั้นที่ 6 ยูนิตบี ซอยคลองน้ำ�แก้ว
(ลาดพร้าว 42) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม

บจ.ไทยกู๊ดส์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
47 ซอยรามอินทรา 83 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรทุก
ชนิด ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป อาหารแช่แข็ง

บจ.เอ็นซิตี้ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0920 ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
รับปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพา
นิชกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งผลิต การตลาด การจัด
จำ�หน่าย ให้บริการข้อมูล เสนอผลงาน

บจ.ปิรัญฮา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
246/12 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ร้านขายปลีกหรือส่งเครื่องประดับ เช่น ทอง ทองคำ�แท่ง
บจ.นอร์ดิค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
65 อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1504 ซอย
สุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการจัดจำ�หน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภคทุกชนิด
บจ.กรีนเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
136/10 ซอยแม้นศรี ถนนบำ�รุงเมือง แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างผลิต ตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมด
บจ.เจแปน ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
253 อาคารอโศก ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการจัดทำ�ซอฟแวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมส์สำ�เร็จรูป)
บจ.เออร์ซอย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลข
ที่ 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและ
สินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งปลีกและส่ง
บจ.หย่งหยวน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
446/38 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ ใน
การก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
บจ.เวอร์ซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
14 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาการบริหารจัดการการเงิน
บจ.โฮมโกล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
399/58 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
การนำ�เข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงภายใน
ครัวเรือน
บจ.เอทูเอส โลจิสติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และ
สินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งปลีกและส่ง
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บจ.ธนรัตนาภรณ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
181/1 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.บิ๊ก ติ้งเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยสาทร 15 แยก 1 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.มาสเตอร์ วิชั่น คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เบิร์ดเนสท์
7/124 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
68/17 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 และบริการการบริหารรวบรวมข้อมูลการวิจัยตลาด
ประกอบกิจการผลิต และค้ารังนก รังนกแปรรูป รวมทั้ง
การนำ�เข้าและส่งออกรังนก
บจ.เจ้าเซ็น โอเชียนนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยประชาอุทิศ 72 แยก 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
บจ.พี แอนด์ พี เวนเจอร์ จำ�กัด
กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
3/276 ซอยรามคำ�แหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
การส่งออกปลาแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด บจ.ไบรท์4ไบรท์ดีไซน์แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยสุขสวัสดิ์ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
บจ.โปรเจค มูฟวิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
ประกอบกิจการออกแบบเสื้อผ้า และผลิตจำ�หน่ายเสื้อผ้า
290 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาด้านขนส่ง
บจ.เดอะคริสตัล มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/4 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด
บจ.ปุณณ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ
99/141 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขต
คลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการให้บริการรับทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้ หจ.ก็ ได้น่า
คำ�แนะนำ�บริการด้านบัญชี และภาษีอากร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/154 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
บจ.โกลด์ แฮปปี้เนส จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการผลิตและออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.อีเอโอ (2017) จำ�กัด
ผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ� ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39 ซอยบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
บจ.ภัทรา แกรนด์ จำ�กัด
การขายส่งสินค้าในครัวเรือน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1420/1 อาคารศรีสุข ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 210 ซอย
พหลโยธิน 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
บจ.ทีดีเอช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย
1239/121 หมู่บ้าน สุขสบาย ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายแบ็ตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทุกรุ่น
บจ.ไทยแอทโฮม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุกยี่ห้อ ทั้งขายปลีก-ส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 อาคารเตชะไพบูลย์ ชั้นที่ เอ็ม ถนนพลับพลาไชย
แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กทม. 10100 บจ.บางพลี บิวดิ้ง จำ�กัด
ขายอาหารสด อาหารสำ�เร็จรูป อาหารแช่แข็ง ผัก ผลไม้ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
819 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
บจ.เนตะ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
385/2-3 ตรอกบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.ยีนส์ เฮ้าส์ ดีไซน์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรัานอาหาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1005/16,1005/18,1005/20,1005/22 ซอยเพชรเกษม
106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
บจ.สยาม เจที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ยีนส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ภายในและต่างประเทศ
725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้นที่ G ห้องเลขที่ 1 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร บจ.บีวัน อะโกรเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
504/75 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขต
บจ.ทู อี แคปปิตอล เมทลิงค์ อินโฟ จำ�กัด
บางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต เพื่อจำ�หน่าย
399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
อาหารสัตว์ทุกชนิด
กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ไฮ-แวลู แมชชีนเนอร์รี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/356 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 8 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการการจำ�หน่าย ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม วัสดุ
ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทุกประเภท

บจ.เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38/14 อาคารชุดบ้านสุโขทัย 2 ห้องเลขที่ 38/14 ชั้น
4 ซอยรามคำ�แหง 30/1 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมายและบัญชี

บจ.เลเดอเรอร์ คลีนิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
756 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้บริการด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการแพทย์

บจ.แบล็คอาร์ต มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/173 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้บริกาารด้านโฆษณา

บจ.บูสท์ เรสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/1 ซอยรามคำ�แหง 30 (บ้านเรา) ชั้นที่ 5 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ วัดระดับ
สมรรถนะเครื่องยนต์

บจ.วินนี่ เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
282/83 ซอย/ตรอก ลาดพร้าว87 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

บจ.โอม เพี้ยง 11 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/162 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าหนังปลาแซลมอนทอดกรอบ และ
เครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นๆ

บจ.เอซีเอฟ.คอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/19 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์
ผ้าหมึก รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ให้
บริการแปลภาษา

บจ.เอ็ม.เอ็ม.ซี. มัช มอร์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/966 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค�ำ ปรึกษาทางด้านเทคนิค

บจ.วาวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/5 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 บจ.โกลบอล ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น 2017 จำ�กัด
การขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/384 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บจ.เอดี คอร์ปอเรท จำ�กัด
การจัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สำ�เร็จรูป)
555/78 หมู่บ้าน บีอเวนิว วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
การซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง รถยนต์ ใช้แล้ว หจ.แบล็คชิป คาร์ โก้
และรถยนต์เก่าทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.มายไรซ์สตอรี่ส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และเป็นตัวแทน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่าง
32/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ประเทศ
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
บจ.โฮมคิเทค จำ�กัด
บจ.เอชแอล แมททีเรียล รีซอร์สเซส(ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
785 หมู่บ้าน ประเวศเพลซ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
จำ�กัด
เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/107 หมู่บ้าน แกรนด์วิลล์ ซอยสรงประภา 30 ถนน ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็ค
สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 ทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม โคมไฟฟ้า หลอด
รับซื้อ จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก และคัดแยกชิ้นส่วนเก่า ไฟ สินค้าเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง
อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า อิเลคทรอนิค เครื่องจักรและอื่นๆ
บจ.ทีเอสอาร์ แอดวานซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อยู่สบายเนอร์สซิ่งโฮม จำ�กัด
296 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
18/82 ซอยลาดปลาเค้า 83 ถนนลาดปลาเค้า แขวง
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นำ�
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบริการดูแลคนชราและบ้านพัก เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
คนชราโดยรับจ้างดูแลคนชรา ผู้สูงอายุ
บจ.โบเก้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แฟมิลี่ คอร์ป จำ�กัด
282/1 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/74 หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 สวนหลวง กทม. 10250
ค้า ผลิต นำ�เข้า ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็ค ประกอบกิจการค้า เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่อง
อุปโภคอื่น
ทรอนิกส์
บจ.แมคคินนี แอนด์ โค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/24 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหา
การผลิต
บจ.เบรฟโวลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
215/72 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้เช่าระบบแสง สี เสียง ในงานต่างๆ

บจ.เวล แคปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
การขนส่งทางน้ำ�ภายในประเทศ
บจ.ดอลฟิน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
การผลิตและการส่งไฟฟ้า

บจ.เอส.บาซอ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 สุขุมวิท 101/1 แขวง
บจ.วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/7 อาคารฝักข้าวโพด ซอย/ตรอก รามคำ�แหง40แยก2 ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม เช่น น้ำ�
สมุนไพร น้ำ�ผลไม้ น้ำ�ามุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ำ�แร่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
การจัดหาและการจ่ายน้ำ�อื่นๆ ซื่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
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บจ.เชิงทะเล 17 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 อาคารเอ็ม.ไทยทาวเวอร์ ออลซีซันเพลส ชั้น 12
ยูนิต 1205 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
บจ.ซันนี่เดย์เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11
ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
การซื้อ-ขายอุปกรณ์ ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการ ลงทุน
ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่ายให้รัฐและเอกชน
บจ.วีนัส เพาเวอร์ เอนเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11
ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
การซื้อ-ขายอุปกรณ์ ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการ ลงทุน
ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่ายให้รัฐและเอกชน
บจ.เอิร์ธ เอนเนอร์จี ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11
ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
การซื้อ-ขายอุปกรณ์ ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการ ลงทุน
ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่ายให้รัฐและเอกชน
บจ.เฟิสต์แล็บ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/14 ตรอกเพชรพลอย แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
ผลิต จำ�หน่าย สบู่ เครื่องสำ�อาง ยาสระผม โลชั่น
เครื่องประทินผิว ทั้งส่งออกและนำ�เข้าสินค้าดังกล่าว
หจ.เทรด ดีดี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
162/124 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์
บจ.สันติ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
ซื้อ-ขายนำ�เข้าให้บริการเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง
และอุปกรณ์ประกอบ
บจ.ลีโอ อะโกรเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/79 ซอยรามคำ�แหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต แปรสภาพสินค้า
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บจ.ดี เซอร์วิส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/140 ซอยหทัยราษฎร์ 35 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ให้บริการติดตั้งจอแอลอีดี คอมพิวเตอร์

บจ.ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บจ.ออลดี พรีซิชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/183 ซอยหทัยราษฎร์ 35 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ผลิตจำ�หน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ระบบอิเล็คทรอนิกส์

บจ.ทรัพย์ รีเทล พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บจ.เพียรดี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/150 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้าง

บจ.ทรัพย์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 4 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซือ้ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง
บจ.ทรัพย์ อาคารสำ�นักงาน 208-1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น

บจ.ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าบางกะปิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง บจ.ทรัพย์ อาคารสำ�นักงาน 208-2 จำ�กัด
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
บจ.ดราก้อน เจ็ทโบ๊ท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ รีเทล โอพีเพลส แบงค็อก จำ�กัด
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้นที่ 32-33 ถนนสุขุมวิท 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
บจ.ทรัพย์ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บางนา จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บารื ไนท์คลับ
ประกอบกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง
หจ.ส่งบุญ 365
บจ.ทรัพย์ ตลาดตะวันนา 1 จำ�กัด
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
106/1009 ซอย31 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายจากสิ่งทอเป็นหลัก ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
บจ.ทรัพย์ วนา เบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ สมุย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
หจ.โปรกรีน มาสเตอร์
บจ.ทรัพย์ ตลาดตะวันนา 2 จำ�กัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
199/78 หมู่บ้าน กลางเมือง ลาดพร้าว-โชคชัย 4 หมู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
14 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
บจ.ทรัพย์ ควีนส์ปาร์ค แบงค็อก 1 จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ ตลาดตะวันนา 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
หจ.บีพีพี ติ๊งพลัส ครีเอชั่น
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
42 ซอยบางแวก 69 แยก 5 แขวงบางแวก เขต
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
จัดจำ�หน่าย สินค้าพรีเมี่ยมทุกชนิด เช่น พัด ถุงพลาสติก
บจ.ทรัพย์ ตลาดตะวันนา 4 จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ ควีนส์ปาร์ค แบงค็อก 2 จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ เอเชียทีค 1จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บจ.ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ เอเชียทีค 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.ทรัพย์ ดับเบิลทรี สุขุมวิท 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซือ้ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บจ.ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 2 จำ�กัด
บจ.ทรัพย์ เอเชียทีค 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง บจ.ทรัพย์ ดับเบิลทรี สุขุมวิท 2 จำ�กัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
บจ.ทรัพย์ เอเชียทีค 4 จำ�กัด
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บจ.ทรัพย์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสาทรใต้ แขวง 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง บจ.ทรัพย์ ฮิลตัน กรุงเทพ จำ�กัด
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
บจ.ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ� 1 จำ�กัด
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บจ.ทรัพย์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 จำ�กัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง บจ.ทรัพย์ เชอราตัน เกาะสมุย จำ�กัด
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวง
บจ.ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ� 2 จำ�กัด
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
บจ.ทรัพย์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 จำ�กัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 52 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวง
ประกอบกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซือ้ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไอ ฟู้ด บาย ธีรนาฏ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
611/172 ซอยวัดจันทร์ ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าด้านอาหารสำ�เร็จรูป
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บจ.ธิงค์แทงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
38/103 ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการศึกษาในระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา

บจ.แซดเอ็นบี เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
855/14 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และ
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ

บจ.จิรวัฒโน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
44 ซอยสุนทรพิมล ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ ในครัวเรือน

บจ.เมกู เนเชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
855/14 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม

บจ.สมอลเฮด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
หจ.ธนธรณ์ (2017)
999 ห้องเลขที่ 5 ซี 1 ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
69 ซอยบางแวก 26 แยก 7 ถนนบางแวก แขวงบางแวก ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า ธุรกิจ ซื้อ-ขาย
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานขายและการขยายตลาด
บจ.ทีโอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
หจ.วัน บาลานซ์ ฟู๊ดดีซีน
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ยูนิต
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
03 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
44/18 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10120
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
จัดจำ�หน่ายผงธัญพืช และอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ งาม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.เมนทอร์ คอร์เปอร์เรท แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม และอื่นๆ

บจ.โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ยูนิต
905 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จัดจำ�หน่าย รวมถึงนำ�
เข้า-ส่งออก และให้บริการด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่อง
มือ อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่เกี่ยวกับการทดสอบ และ
การวัด

บจ.สิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 17 ถนนศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ลงทุน ร่วมลงทุน หรือประกอบกิจการในทางการค้า
บจ.วอลล์คอม เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ ซี ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
บจ.เฮลท์ตี้ เก็ทอะเวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 11000000 บาท
27 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการศูนย์สุขภาพ สถานที่ออกกำ�ลังกาย และ
สโมสรเพื่อสุขภาพที่ดี จัดฝึกการออกกำ�ลังกายแบบส่วน
บุคคล แบบกลุ่ม
บจ.เกษตร ฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ประกอบกิจการจัดหา จำ�หน่ายสินค้าเกษตร
บจ.สยามอะโกร อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
98/34 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย วัตถุดิบทางการเกษตร
สินค้าทางการเกษตร
บจ.ซูเปอร์ทริปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1111/32 ชั้นที่ 2 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนทคลับ
บจ.สิ่งเฮงแม่ทองสุข จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
587 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน เพชร ทอง นาก เงิน ทุกชนิด
บจ.เอช ไอ พี คลาวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
76 ชั้นที่ 4 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า ด้านบริการ ขาย เกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บจ.ฟู้ด แอนด์ มู้ด คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1770 อาคารศูนย์การค้า เดอะฟิล ห้องเลขที่ จีเค-04
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการ
จัดส่งสินค้าดังกล่าว

บจ.เอ็ม บิวดิ้ง แอ๊ดว้านซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/556 ซอยลาดปลาเค้า78 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
บริการติดตั้งระบบควบคุมวงจรไฟฟ้า
บจ.เอ็ม อินโนเวชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/556 ซอยลาดปลาเค้า78 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
บริการติดตั้งระบบควบคุมวงจรไฟฟ้า
บจ.แอลดี อินทีเรียร์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
53 ซอย/ตรอก นวมินทร์ 111 แยก 5 ถนนนวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ออกแบบ ตกแต่งภายใน

บจ.ซันด์วิค ไมน์นิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
แมททีเรียลส์ แฮนด์ลิ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.จาปารา กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการ ปรึกษา ออกแบบ จัดตั้ง ติดตั้ง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องยนต์ เครื่องจักร
238 ซอยลาซาล 52 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม
บจ.เรซอัพ เวิร์ค จำ�กัด
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
890/212 ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 212 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ
บจ.หงส์ ไทยหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
รับจัดอีเวนท์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 11 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.ไพร์ม พรอสเพอร์ริตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าโอทอป เครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703 ริ ครีมบำ�รุงผิวหน้าและผิวกาย
เวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
บจ.ริช อิน โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
397/34 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
บจ.ชูใจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
65/6 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.ไลฟ์แวร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง ทำ�จัดสรรที่ดิน พัฒนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อสังหาริมทรัพย์
60 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน
บจ.เฮลิกซ์ ไทยบิซ จำ�กัด
เฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
บจ.ฟรานซ์ กูร์เมต์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายปลีก-ส่ง สินค้า ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประเภทอุปโภคบริโภค
258 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.
10600
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บจ.แปซิฟิก พร๊อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
212/27 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 34 ซอยเพชรเกษม 110 บจ.เดอะ ฟีฟธ์ สโตน จำ�กัด
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับ
546 ชั้นที่ 1 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เขตธนบุรี กทม. 10600
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับ อัญมณีและโลหะมีค่า
เช่น ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและวัสดุอื่น
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บจ.วอทเชส อะราวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม.
10700
การขายส่งนาฬิกา และเครื่องประดับ
บจ.ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/47 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจกรรมการขายสินค้าหรือให้บริการ และส่ง
เสริมการจ้างงานในท้องถิ่น ที่บริษัทตั้งอยู่
บจ.สปอร์ต เซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการจัดหาผู้สนับสนุนเงิน
ทุนในการดำ�เนินการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
บจ.แอปเปิ้ล ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ประกอบกิจการจำ�หน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บจ.ทีทีเอ็ม.ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
595/20 ซอยสุขุมวิท 33/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการร้านอาหารญุี่ปุ่น
บจ.รวมยา ทองหล่อ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทาง
วิทยาศาสตร์
บจ.แบงกอกเพิร์ลส์ เทสติ้ง แลบอราทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193/15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
การทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกใบรับรองลการ
ปฏิบัติการด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของวัสดุ และ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
บจ.ฮิลลารี่ 1999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ ขายอาหารและเครื่องดื่ม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เคอาร์พี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ซิตี้
10) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ อาคารและที่
อยู่อาศัย และงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท

บจ.เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/1 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-8 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าสกุลเงินใช้สำ�หรับทำ�ธุรกรรม เมื่อได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บจ.เอสเอ็มเค คอร์เปอเรชัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/34 หมู่บ้านเดอะ พาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ถนน
สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
อาหาร และอาหารเสริมเพื่อบริโภค

บจ.เอ็นจิโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/57 หมู่บ้าน เดอะเซนโทรรามอินทรา ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการบริการออกแบบและให้คำ�ปรึกษาระบบ
ไฟฟ้า เครื่องกล และการประหยัดพลังงาน

บจ.แฮปปี้ ทริป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/43 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า ตัวแทน ในการ
จำ�หน่ายแพคเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสาร ตั๋ว
เรือโดยสารรับจองห้องและอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.ชูวิศิษฐ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาควิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม

บจ.เอสเค รับเบอร์ พาร์ท 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
273 ซอยเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.เอสพี แอนด์ พี 456 เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
261 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
การติดตั้งไฟฟ้า

บจ.วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 2 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการวิเคราะห์ บริหารความเสี่ยงภัย และ
ประเมินค่าเบี้ยประกันภัย

บจ.ชะเอม ฮาร์ดแวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/78 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-12 แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป จัดจำ�หน่ายสินค้าทั้งปลีก
และส่ง เครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า

บจ.ไพรมัส อัลฟา เอดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอย13 (ถนนเสรี 4) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการสถาบันการศึกษาโรงเรียนกวดวิชา

บจ.ทริปเปิ้ล ไอเดีย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
651 ถนนกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.พา ท่อง โก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64/16 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บจ.ส.บุญประกอบพานิชย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โมนาลูน่า เจ็มส์ จำ�กัด
67/579 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10210
2024/148 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงพระโขนง การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ)
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องประดับแฮนด์เมค ที่ทำ�จากเงิน บจ.แซ่บ ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำ�กัด
และหินเนื้ออ่อน เพื่อส่งออกไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
224/127 หมู่บ้าน อาร์ เค พาร์ค ถนนสายไหม แขวง
บจ.อีฟ เซอเจอริ จำ�กัด
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�จิ้ม ซอสและเครื่อง
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นพี ห้องพี01 ซอยสุขุมวิท 25
ปรุงรสอาหาร
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.เอ็น.ที.ซี.โซลูชั่น จำ�กัด
นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
และเครื่องใช้เสริมความงามทุกประเภท
250/33 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
บจ.ไทย เจแปน สตราทีจิค แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมางานระบบไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
196 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
บจ.แอดวานซ์หทัยราษฎร์ จำ�กัด
10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ�และปรึกษาทางธุรกิจ
88/144 ซอยรามอินทรา 65 แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ทำ�การจัดตั้งและดำ�เนินการ โรงเรียนสอนขับรถ
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
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บจ.เอ.เอ. อินเตอร์ เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บจ.ห้าเซียน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าอาหารสด-แห้ง อาหารสำ�เร็จรูป
บจ.เอส ซี เอ็น อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
250 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ให้บริการตกแต่งภายใน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ
บจ.แฮฟอะกู๊ดไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
197/36 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 14 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเทรนเนอร์ออกกำ�ลังกายแบบออนไลน์
บจ.เอ เอ็น จี โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76 ซอยอ่อนนุช 12 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่การ ถนน สะพาน เขื่อน
บจ.ดีไลท์ฟูล บิสซิเนส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138/202 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 5
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดตั้งเป็นสถาบันการสอนทางด้าน
วิชาการ รับเป็นที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจ
บจ.เอนเนอร์ยี่ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
768/268 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหาเพื่อจำ�หน่าย อุปกรณ์เครื่อง
มือใช้สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม

401

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

มิถุนายน 2560
บจ.เอลล่าเบลล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 404000000 บาท
8/20 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.แอส-โอเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
2-2/2 ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกธุรกิจให้บริการ บ้านเช่า ห้องเช่า ให้เช่า
เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ

บจ.ไฟคอนเทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
บจ.วิมล (มหาชัย) จำ�กัด
ให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคของระบบ ออกแบบ
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
966 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด วางแผน ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน
กทม. 10700
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เซ้ง จัดสรร ทำ�การประมูลหรือ
ให้เช่าซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท พื่นที่ว่างเปล่า
บจ.ไบ่ หว่าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
อาคาร ที่อยู่อาศัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ธุรกิจประเภทโรงแรม
561/55 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิต น้ำ�ผลไม้
หจ.ห้างทองกิจเจริญบางขุนนนท์
ผลไม้แต่งกลิ่น และรสชาติ เครื่องดื่มชูกำ�ลัง ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
19/4 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าทองรูปพรรณ
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
9 ชั้น 32 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.ซิกม่า เอ็น จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุน ในด้าน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม
275/41 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
บจ.ไบโอนิก เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธ์ุ 3 ห้องเลขที่ 1001-1002 ชั้นที่
10 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
บจ.เอครอสอินเตอร์ จำ�กัด
10900
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย(ขายปลีก-ขายส่ง) อาหารเสริม
59/360 ซอยรามคำ�แหง 140 ถนนรามคำ�แหง แขวง
เพื่อสุขภาพ อาหารเสริมบำ�รุงผิว ชา กาแฟ เป็นต้น
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้ารถหัวลาก
บจ.อเนล่า ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 15-01, 15-03
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1056/46 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10110
รับเป็นที่ปรึกษา ดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กทม. 10240
ด้านกฎหมาย บัญชี สถาปัตยกรรม และกิจการโฆษณา
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บจ.ทีทรี เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
149/19-20-21 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าออกแบบติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

บจ.บลูเบอรี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ�ด้านการนำ�เข้า ส่งออก

หจ.จรุงพงศ์ แมนชั่น
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
143 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
บริการที่พักอาศัยสำ�หรับบุคคลย้ายถิ่นฐานชั่วคราว

บจ.อาร์.เค.จี.ที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 10/1,8 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริการด้านที่พักอาศัย ห้องเช่า

บจ.เน็กซ์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
624 หมู่บ้าน เมืองทอง 2/2 ซอยซอยพัฒนาการ 61
ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

บจ.อะโทมี่ แบงค็อค แฮปปี้ ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
139 อาคารดิ โอภัส ทองหล่อ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 308
ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
รับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ� เกี่ยวกับงานบริหารงาน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต

บจ.แอนชั่น โอเวอร์ซีส์ เฮ้ลธ์แคร์ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
161/121 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 ซอย
อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ให้บริการทำ�กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์
บจ.ยูนิตี้ ไตเทียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
61/64 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
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บจ.บลู บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่อง
นุ่งห่ม ผ้าทอ ผ้าไหม ทุกประเภท
บจ.จำ�ปา การปัก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160 ซอยเอกชัย 38 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
รับจ้างปัก เย็บ ลวดลาย ผ้า ปักดอก และลวดลาย บน
เครื่องนุ่งห่มทุกประเภท
บจ.เจียวด้า อินเตอร์เนชั่นแนล ไซเอนซ์ แอนด์
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
506 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ
บจ.ลีดสเค็ป บางกอก ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง
เอ็นจีเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
150/47 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการบริหารงานก่อสร้าง(ควบคุมดูแลงาน
ก่อสร้างทุกประเภท)
บจ.เอสเอ็ม บิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
123/53 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ อุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ รวม
ทั้งอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.เพอร์เฟค เอเลเวเทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
108/197 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน
บจ.ดีเค-ล็อค ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/243 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า ข้อวาล์ว เครื่องมือ เครื่องมือใช้
อะไหล่ อุปกรณ์ของเครื่องจักร เครื่องยนต์
บจ.ครูโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1182/43 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
จำ�หน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เช่นกาแฟ เม็ด
มะม่วงหิมพานตื ถั่ว งา ละหุ่ง ยางแผ่น
บจ.โคจิน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
324/35 อาคารบางนา เรสซิเด้นซ์ ห้องเลขที่ 206 ชั้นที่
2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการจัดหาจัดซื้อ จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ชิ้น
ส่วนสำ�หรับขึ้นรูปพลาสติกและชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูป

บจ.บ็อค เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
179/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายเสื้อผ้า

บจ.ฟรีพลัส ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
852/6 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง

บจ.โพเดี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท
63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
จัดคอนเสริตงานอีเว้นท์ ขายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
จัดการประกวด เอเจนซี่

บจ.เค. เพาเวอร์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28,30,32 ซอยวิสูตรสาครดิษฐ์ 2 ถนนท่าดินแดง แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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บจ.สยาม บิวตี้ บี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
152 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า ส่งออก นำ�เข้า ซื้อ ขาย ขายปลีก-ส่ง
หรือจำ�หน่ายด้วยวิธีการใดๆ ซื่งเครื่องสำ�อาง เครื่อง
ประทินผิว เครื่อหอม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเสริม
ความงาม
บจ.มังคุด เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
705 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด รับจ้าง
ออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
บจ.ลัคไทม์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
369/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ผัก ผลไม้ พืชสวน
สมุนไพร เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่
บจ.แวร์ออนเซล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171/285 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ให้บริการทางสื่อออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมโปรโมชั่น
นำ�เสนอสินค้า และเป็นตัวแทนขายสินค้าทางเว็ปไซต์
บจ.เปงกุ่ย มันนี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G ห้อง G9 ซอย
เฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาเช่าทางการเงินสำ�หรับสินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.นิวย่งฮั้ว สเกล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
798/17 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล
บจ.จีทีซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
257/21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการธุรกิจซื้อ ขาย เครื่องดื่ม วัตถุดิบต่างๆ
พร้อมทั้งอุปกรณ์
บจ.เอ็กซ์เซล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ค้าสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าทรัพย์สิน
บจ.พร็อพเพอร์ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/31 อาคารพี. เอส. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่าย)
บจ.พี.ที.ดี. เซเว่นตี้ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/699 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการด้านโทรคมนาคมการสื่อสาร
และจำ�หน่าย ซื้อมา ขายไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ฝันพรหมเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1006/4 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
บจ.อัลตร้า เมดิคอล เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
195/52 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ขายน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์
บจ.ทีทีเอช 1951 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 46 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
ประกอบกิจการโรงงานทอผ้าและค้าผ้ายืด ผ้าถัก และ
ผ้าทุกชนิด
บจ.บลูวอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
581/316 ถนนพระรามที่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
บจ.กู๊ดซัคเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยเทอดไท 51 ถนนเทอดไท แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการด้านรับทำ�ของชำ�ร่วย โปสการ์ด ภาพถ่าย
ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ
บจ.กิจวัฒนา ซิปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 ซอยเพชรเกษม 39/3 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทำ�
กระเป๋า
บจ.ธารา อินเตอร์แพค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
การขายส่งสินค้าทั่วไป
บจ.ไพรซ์ เบรคเกอร์ สปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/146 หมู่ที่ 8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายรองเท้า
บจ.เรนนา บี เวลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
145 ซอยฉิมพลี 14/2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าในครัวเรือน
บจ.วี เอฟ แอล เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/430 ซอยสรงประภา 14 ถนนสรงประภา แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
วางท่อ ดันท่อลอดร้อยสาย เคเบิ้ล โทรศัพท์ ไฟฟ้า

บจ.วี ไวร์เลส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
429/138 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการดำ�เนินงานด้านโทรคมนาคม
และสารสนเทศจากบริษัท
บจ.อรุณโชติ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
939/410 ซอยเพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการประมูลงาน รับเหมาก่อสร้างอาคาร
สำ�นักงาน ซ่อมแซมอาคารสำ�นักงานต่างๆ
บจ.เอสเค 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/448 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการโฆษณา สื่อโฆษณาทุกชนิดในนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอื่นๆ
บจ.จัสติค บาลานซ์ กฎหมายและการบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
151/29 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.มั่นศิริธร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/65 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บจ.อัลเทอร์เนทพับลิชชิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/78 ซอยร่วมมิตรพัฒนา ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
การจัดพิมพ์จำ�หน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อ
ต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
บจ.วีพีวี การ์ด ซัพพลาย โปร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/70 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก ส่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บจ.ธรี เอซ พรีเมียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/597 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักร เครื่องทำ�
ไอศกรีม เครื่องมือช่าง รวมถึงอุปกรณ์ของสินค้าและ
ดังกล่าว

บจ.สำ�นักงานกฏหมายโชคชัย อินเตอร์ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 ถนนโชคชัย 4 แขวง
บจ.ดีลิเจนท์ ทีม จำ�กัด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
153/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย อรรคคดีความ
ทุกประเภท รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ดำ�เนินการฟ้อง
กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการ ขาย เซอร์วิส ซ่อมบำ�รุง เครื่อง ร้อง ต่อสู้คดี ในทางแพ่ง อาญา ล้มละลาย ติดตามท่วง
หนี้สิน บังคับคดี
มือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทุกชนิด

บจ.พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อินโนวา โกลบอล จำ�กัด
79/88 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 42 ถนนจตุโชติ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
629/669-670 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต ออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง ดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
ยานนาวา กทม. 10120
ห้องปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศในอุตสาหกรรม
ขายปลีกวัสดุปูพื้นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อาหาร ยา

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.โกลเดน พอยท์ อินโนเวท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/344 ซอยแยกจากหมู่ที่ 6 เดิม แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10210
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานและการตลาด

บจ.วีแอลคอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยคู้บอน 6 แยก 6 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาคาร
ที่พักอาศัยสถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไลอ้อน ชิปปิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/178 ซอยนวลจันทร์ 40 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใน
การนำ�เข้าและส่งออกสินค้า
บจ.หนุมาน แอดเวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/384 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
สำ�นักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
บจ.เบสท์ เอ็น เค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยรามคำ�แหง 60 แยก 2 (สวนสน2) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ละครทางโทรทัศน์
โฆษณาทางโทรทัศน์
บจ.โพม่า เน็ตเวิร์ค คอมเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/532 ซอยนวมินทร์ 68 แยก 2 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
จำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บจ.ทอยเส้น ดิจิทัล อาร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191/253 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
บริการรับจ้างผลิต ออกแบบวีดีโอ โมชั่นกราฟฟิกส์
กราฟฟิกส์ดีไซน์
บจ.ทีเอ็น โมโต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/286 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
จำ�หน่ายอุปกรณ์มอเตอร์ไซต์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.มายเมอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/28 ซอยสยามรัตนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน และผลิตสูตรตำ�รับเภสัชกรรม
บจ.เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ (ทู) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บจ.อีโวลท์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
645 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและ
ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
บจ.ไมนด์ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/13 อาคารสีลมคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 ซอยศาลาแดง
2 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
บจ.ยอชท์ ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/158 ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
บริการให้เช่าเรือทัศนาจร เรือสำ�ราญ โดยมีคนขับบนเรือ
บจ.อิมพีเรียล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการสร้างอาคารที่พักอาศัย โรงแรม
คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเม้นท์ เพื่อขาย หรือให้เช่า

เพจเจส

หจ.ไบโอเฟิร์สเทค
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
3 ซอยประชาร่วมใจ 46 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพป้องกัน กำ�จัดแมลง
และผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพสำ�หรับบำ�รุงพืช
หจ.เวิลด์ ฟาร์มาซี
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
109/14 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ค้า ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
หจ.นนทิจันทร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
69 หมู่ที่ 7 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-49 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ
หจ.บุญเด่นดวง ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
9 ซอยรามอินทรา 97 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
บริการขนส่งสินค้า
หจ.ไมซ์สเตอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
9/46 หมู่บ้าน สวนดอกไม้ ซอยบรมราชชนนี 105 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาระบบซอฟแวร์ และวาง
ระบบซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรม
บจ.คอนเนคชั่น สเปซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1550 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ บริการให้เช่า อาคารสำ�นักงาน

บจ.ไทก้า โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/71 ซอยรามคำ�แหง 102 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ ครบวงจร

บจ.อเดล อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/22 เพอเฟคเพลส โครงการ 2 ซอยรามคำ�แหง 174
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก อาหารแห้ง ผลไม้แปรรูป รับเหมา
ประมูลงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.ทีเจฟู๊ดฮับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอย16 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่ายสินค้าอาหารทุกประเภท รวมถึง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ทรัพย์ทวีวัสดุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20 ซอยคู้บอน32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง

หจ.เพสตรี พี
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
10/1-2 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 (สุขสรรพ์) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย ขนม
หวาน ขนมเค็ก ขนมปัง อาหารและ เครื่องดื่ม ทุกชนิด

บจ.ชวดีอมร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1991/110 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่ายเครื่อวนุ่งห่ม อุปกรณ์ตกแต่งร่างกาย ของใช้ ใน
บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค

บจ.กฤติญาแลนด์เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/131 ซอยรามคำ�แหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บจ.เกท่า เบดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
23 อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ห้องเลขที่ 110 ตรอก
โรงน้�ำ แข็ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องนอน

บจ.สยามเฟรชเฮลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/19 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าประเภท รังนก

บจ.จีซี ออกซีเรน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5530000000 บาท
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ โพรพีลีนออกไซต์ ผลิตภัณฑ์
อนุพันธ์ของโพรพีลีนออกไซต์ทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ

บจ.วอท อะ ซิกซ์ เฟรนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
152/54 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ให้บริการด้านการฝึกอบรม จัดสัมมนา จัดประชุม ให้
ความรู้ กวดวิชา
บจ.เอ็น.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
156 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 53 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ และ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกชนิด
บจ.คิทเช่นเนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/197 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า บริการติดตั้ง เครื่องครัว ทุกชนิด

404

บจ.ทูพลัส เทเลคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ชั้นที่ 2 ซอยลาดกระบัง 14/1 แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน หนังสือ
อุปกรณ์การเรียน เครื่องพิมพ์ เครื่องคำ�นวณ สิ่งพิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์
บจ.เวลา เฟิร์สท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/31 หมู่ที่ 2 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.
10530
รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

หจ.พีพี เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส แคร์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
82/1 ซอยสามวา 9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
บริการรับดูแล รับส่ง เด็ก ผู้สูงอายุ งานแม่บ้าน

บจ.จีซี โพลีออลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2502000000 บาท
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ โพลีอีเทอร์ โพลีออล
บจ.เจนเนอเรชั่น ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
86/4 ซอยอินทามระ 25 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ซื้อ ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน บ้าน
พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.สไปค์ เบเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
การบริการทำ�คอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและ
เทคนิคพิเศษ

บจ.แฟชั่น คอนเซ็ปต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1055/822 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
การขายส่งด้ายและเส้นด้ายที่ทำ�จากเส้นใยธรรมชาติ
หรือเส้นใยสังเคราะห์

บจ.เจริญชัย การก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
83/1 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างทุกชนิด

บจ.เป่า ชัว ซี. ที. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
82 ซอยสีลม 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่าย ของเล่นทุกประเภท
ของใช้ ในชีวิตประจำ�วัน ของตกแต่งบ้าน

บจ.เนชั่นแนล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
349 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ร้านขายปลีกหลอดไฟฟ้าและอุปรณ์ไฟฟ้าสำ�หรับให้
แสงสว่าง
บจ.ไดวา ไฟน์ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
54 อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2007 ถนน
สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
จำ�หน่าย สารเคมีทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
บจ.สำ�เพ็ง อพาร์ตเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
62 ตรอกไกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
บจ.กาญจณี พาร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
557/299 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการอพาร์ทเมนท์ ให้เช่าห้องพัก เฟอร์นิเจอร์
และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งให้เช่าพื้นที่
ประกอบการค้า
บจ.เอเชียไบรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
36/105 อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก เครื่องจักร อะไหล่
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
บจ.ชินเซ ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
253 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
จำ�หน่าย ผลิต ซ่อมแซม แปรรูป ลับคมใบเลื่อยที่ใช้
สำ�หรับงานไม้ โลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
บจ.เดอะมูฟเม้นท์เพลย์กราวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
93 ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
บริการสถานที่ออกกำ�ลังกาย
บจ.อะโทมี่ รามคำ�แหง ฮาโมนิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
77/1 ซอยรามคำ�แหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา 1) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�เรื่อง
สุขภาพ
บจ.เทียน ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
582/39 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ให้บริการเป็นล่ามทั้งวาจาและแปลเอกสาร ในด้านธุรกิจ
และโรงพยาบาล จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ตั๋วในสถาน
ที่ท่องเที่ยว บริการให้เช่ารถ รับทำ�วีซ่า และจำ�หน่าย
สินค้าน้ำ�ยางพารา กระเป๋าหนังจระเข้ เครื่องสำ�อาง รั
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บจ.อัลเทอร์เนท แทป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/4 ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
บจ.สาระอาภรณ์ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
351 ซอยวัดสุขใจ 15 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

บจ.เสริมสุวรรณ เฮลท์แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สุวรรณ ฟรุ๊ท เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
45 ซอยพุทธบูชา 41 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10140
778/132 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม ประกอบกิจการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา
วา กทม. 10510
และเวชภัณฑ์ต่างๆ
ประกอบกิจการค้าผลไม้ตามฤดูกาล
บจ.แอม เฮลท์ตี้ ไฟน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
บจ.พี เอ เอ็น ไลฟ์ แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
162/11 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
78/185 หมู่บ้านบ้านเอื้ออาทรประชาสำ�ราญ ถนนประชา ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
สำ�ราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. 10530 ดำ�เนินกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออกสินค้า
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม
อุปโภคบริโภค เวชสำ�อางค์และเครื่องสำ�อางทั้งใน
บูติค
ประเทศและต่างประเทศ
บจ.อัลฟ่า แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
161/331 ซอย27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและบริการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านซอฟต์แวร์

บจ.ฟาร์มสำ�เร็จ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171/70 ซอยพุทธบูชา 39 ถนนพุทธบูชา แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด
เช่น ผักสด ผลไม้ พืชไร่ โดยมิได้แปรรูป

บจ.แอดมิรัล คอนเซปต์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/658 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกและจำ�หน่าย อาหาร

บจ.เอ็มเอส เอ็นเนอยี่ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/18 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ ถนนเลียบ
ทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำ�ปรึกษาทางด้าน
เทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

บจ.เค ที เอส ลิ้งค์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1076/899 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.ลุงดี ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/37 ซอยลาดพร้าว 28 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการร้านอาหาร ผลิตอาหาร จำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตอาหารเพื่อส่งออก
บจ.เซเลบริตี้ ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1032/136-138 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆ ในกิจการและ
ธุรกิจทุกประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาส
มาชิกให้

บจ.เอเดนฟิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/349 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย
74 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป เช่น ผัก ผลไม้อบแห้ง
บจ.สหโชควัฒนาการค้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/5 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์กันซึม กันรั่ว กาวซิลิโคน และ
เคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.เอสบี. ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 20 แยก 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไปและบริการ เครื่องโลหะ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ลวด สปริง

บจ.สยาม จูปิเตอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ทูเดย์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/5 ซอยบางบอน 5 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการร้านอาหาร ให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.น๊อค น๊อค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/22 อาคารไอยรา ชั้นที่ 7 ห้องที่ 701 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
รับจ้างทำ�โฆษณาทุกชนิดไม่ว่าด้วยวิธีการแสงด้วย
ถ้อยคำ� ภาพ หนังสือ หรือวิธีการใดก็ตามทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่โดยทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์

บจ.แหลมทอง (ตังน้ำ�) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/13 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ที่ใช้กับยานพาหนะทุกชนิด และ
ชิ้นงานที่ทำ�ด้วยโลหะ และอโลหะ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เดม่อน กู๊ด เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/154 ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา
บจ.ริตตา สปีท เลเบล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1888/2 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า เครื่องจักร ผลิตฉลากสินค้า และ
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.อินเตอร์ ไพร์ม มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/3 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านโฆษณา
บจ.โปร ซิสเต็มส์ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/137 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
จำ�หน่ายอุปกรณ์ ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
บจ.พลกฤษ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1095/199 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เอ็มดีอาร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1435 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พีพีเอ็ม โซลูชันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/149 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
หจ.ชำ�นาญ ออโต้ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/112 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
งานซ่อมรถยนต์ทุกประเภท รับงานซ่อมรถยนต์จาก
บริษัทประกันภัยทุกประเภท
บจ.นลินธารายาหอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36 ซอยลาดปลาเค้า 49 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายยา สมุนไพรต่างๆ
บจ.เอ อาร์ ออโต้ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน
รถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ทุกประเภท
บจ.สิยธัชว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยสังคมสงเคราะห์ 26 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
บจ.พี เรนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111 ซอยสังคมสงเคราะห์ 10 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
รับจัดทำ�รายการโทรทัศน์ การโฆษณาทางโทรทัศน์

บจ.เอ็น.พี.เค. แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/68 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
บจ.แฮปปี้ คิดส์ เลินนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการก่อสร้าง
413 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา
หจ.ออคีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/168 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาด
บจ.อี-ไดร์ฟ เทคโนโลยี จำ�กัด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์มือถือ
16 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายจีพีเอสรถยนต์ และ
บจ.มะสารี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
โปรแกรมบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/152 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 (โกสุมนิเวศน์)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.โรงงานน้ำ�แข็งนาคาระ จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1,3 ซอยรามคำ�แหง 95 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.เค เค เค ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
การผลิตน้ำ�แข็งเพื่อการบริโภค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
149/7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กทม. 10210
บจ.พี เอส พี โซลูชั่น ซีสเท็ม จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท
301/196 ซอยรามคำ�แหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง และบำ�รุงรักษา ระบบ
บจ.เวิร์ค เอ้าท์ นิว จำ�กัด
โทรทัศน์วงจรปิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
363/510 ซอยแยกจากหมู่ที่ 6 เดิม แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
บจ.เดคแพลนเนอร์ จำ�กัด
การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซึ่งอุปกรณ์การขนส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทางอากาศ
5/50 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 2 (บ้านเอื้ออาทร)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคาร
บจ.เวลาร์ เทค จำ�กัด
ต่างๆ และรับทำ�เฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
342/66 หมู่บ้าน พฤกษ์ภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 แขวง
ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.วอเตอร์วู้ด ออพติคัล อินดัสเตรียล จำ�กัด
ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
567/77 หมู่บ้าน ปรัชญา บิซโฮม ถนนอ่อนนุช แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าแว่นตา และเครื่องประดับ
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บจ.มวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
จำ�หน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ทางอินเตอร์เนต
บจ.มาริ เจ ออดิทแอนด์คอนซัลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยพัฒนาการ 78 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และปรึกษาด้านภาษี
บจ.ไอ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/20 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
รับจ้างทำ�โฆษณา ผลิตสื่อโฆษณา หนังสือพิมพื นิตยสาร
แผ่นผับ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
บจ.ไทคูณ เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/46 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน อาคาร บ้านเรือน
ทั้งที่เป็นบ้านใหม่และบ้านเก่าเพื่อนำ�มาบูรณะ
บจ.มุ่งธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/46 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้าน
สิ่งปลูกสร้างและที่ดินมาเพื่อทำ�การจัดสรรที่ดิน
บจ.ฟิลอก้า คลินิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1999/17 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการสถาบันเสริมความงาม
บจ.ไอโอดี สกิน อินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย ให้คำ�
ปรึกษาและให้บริการอื่นๆ สำ�หรับผลิตภัณฑ์และบริการที่
ได้มาจากการค้นคว้าวิจัย
บจ.นวัตกร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1575/35 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต จำ�หน่าย สื่อการเรียน
รู้ อุปกรณ์เครื่องมือของหลักสูตรการเตรียมการศึกษา
บจ.นครชัยศรี พัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
338/13 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง
บจ.มายา อเทสซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62/11-14 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่ง บุหรี่ และเครื่องดื่ม
บจ.โคริ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
409 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
บจ.คุ้มทิพยสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/151 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนรามคำ�แหง แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เอสอาร์ พลาสติก2559 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 164 แยก 18 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ผลิตและหลอมพลาสติก

บจ.เทียนหยง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
73/3 ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.ฮาร์เวส เอาเออร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
138 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 44 ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ให้การสนับสนุนการเกษตร และกิจกรรมหลังเก็บเกี่ยว

บจ.แอ๊ดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยสุวินทวงศ์ 1 แยก 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูลและให้บริการหลังพัฒนา

บจ.คอตตอน โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9 ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
จำ�หน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เช่น สิ่งทอ โคมไฟ และชั้น
พลาสติกเป็นต้น

บจ.ปีเตอร์ เพลส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
357/24 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า จัดสรรที่ดีน โดยแบ่งเป็นแปลงย่อย
เพือจำ�หน่าย ขายที่ดิน ขายที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสร้าง

บจ.พาสุข พาณิชย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
565/6 ซอยลาดกระบัง 1/5 ถนนลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการและให้คำ�ปรึกษาด้านงาน
โฆษณา มัลติมีเดีย

บจ.เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
11 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

บจ.ลี้ตวง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
86 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์และรถบรรมุก ทุกชนิด
ทั้งนำ�เข้ามาขายและส่งออกขายยังต่างประเทศ

บจ.กุลภัทร อินสไปเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/1 หมู่ที่ 7 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
หจ.อาวุโส ออนไลน์
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
5/24 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพาน
สอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
กิจกรรมสำ�นักข่าวสื่อโสตทัศน์
หจ.โอกาสทอง แพ็คกิ้ง
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
55/177 ซอยรามคำ�แหง 154 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ขายถุงพลาสติก
บจ.กลิม อิเล็คทรอนิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
59/15 ซอยบางแวก 120 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ�และวงจรรวม

บจ.สยามสมาร์ทเซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32 ซอยลาดปลาเค้า 35 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
สัญญาเช่าทางเงินสำ�หรับ เครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อ การดำ�เนินธุรกิจ กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามวัตถุ
บจ.เจ เอ็กซ์ เรียลตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
70 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ
ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.มหัศจรรย์ 108 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51/31 สยามเพ้นท์เฮ้าส์ 1 คอนโดมิเนียม ชั้น 6
ห้องเลขที่ 615 ซอยสุขุมวิท 8 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ วีดีโอทัศน์ เพื่อจำ�หน่ายทั้งในประเทศ

บจ.เจ เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมแนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
70 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ
ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.บริดจ์ สตาร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
24 อาคารปิยะทิพย์ เพลส ชั้นที่ 3 ซอยพร้อมมิตร
ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทางบก ทางน้ำ� ทางอากาศ

บจ.เอเชี่ยน เมทอล รีไซคลิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
21/4 ซอยรองเมือง 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการเพื่อส่งออกเศษวัสดุ และนำ�เข้าแป้งสาลี
อาหารทะเลแช่แข็ง

บจ.7 วันเดอส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41/1 ห้องเลขที่ 2 และ 3 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการภัตตาคารที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.เคพี เวนเจอร์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
173/19 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการควบรวมกิจการ การเข้า บจ.ยูโทเปีย จำ�กัด
ซื้อกิจการและที่ปรึกษาด้านการระดมทุน ยกเว้นที่ปรึกษา ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ด้านการลงทุน
71/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้น ให้เช่า รวมทั้งให้เฟอร์นิเจอร์
บจ.เอส.เอ็ม.วี. เซอร์วิสเซส จำ�กัด
เครื่องเรือน
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
249 หมู่บ้าน รามทาวน์เฮ้าส์ ซอยรามคำ�แหง 24 แยก
8 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
บจ.คำ�ภีร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
10240
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
349 อาคารเอส.เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มให้พลังงาน
บจ.เอส เค สาทร จำ�กัด
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง
ทุนจดทะเบียน 52000000 บาท
18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.คำ�ภีร์ ลอจิสติกส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
349 อาคารเอส.เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
บจ.บ้านใหญ่มั่งมี จำ�กัด
กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
559/9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ประกอบกิจการให้บริการรับขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ทั้งทางบก ทางน้ำ� และอากาศ
10120
อสังหาริมทรัพย์(เพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุด)
บจ.เล็ทส์เซย์คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.จี. โฮลดิ้ง จำ�กัด
440/19-20 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
73 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. กทม. 10400
ประกอบกิจการขายอาหาร กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิด
10110
ประกอบกิจการค้า ให้เช่า เช่าซื้อ อาคารที่พักอาศัย
อาคารสำ�นักงาน ห้องชุด
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บจ.ดี-เวอร์ค สไตล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3/2 ซอยสุขุมวิท51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการด้านอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.เทียน ตง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 (หมู่บ้านรัชดาอาคาเดียน)
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
นำ�เข้า จำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์
บจ.ไอเมดเธอราพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/619 ซอยรามอินทรา 8 แยก 20 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ให้บริการตรวจวินิจฉัยสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.ซัทยัม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/57 ซอย01 กาญจนภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ขายส่ง สินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.โรโบติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
270/51 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนน
ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
จำ�หน่าย ติดตั้งซอฟแวร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บจ.โอริสซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สัมพันธ์ ไอที โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/306 ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมโทรศัพท์มือถือ เคลื่อนที่
บจ.ออร์แกนิก เซเว่น เดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
152 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
นำ�เข้า หรือจัดจำ�หน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์เพื่อจำ�หน่ายภายในประเทศ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.บลูมเม่ คอสเมติค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยเอกชัย 44 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการประเภทเครื่องสำ�อางและเครื่องประดับ

บจ.พรีฮอส เมดิคอล ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/8 ซอยคู้บอน 6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การแพทย์

บจ.ซีเคเอ็ม อิเล็คทริค ซัพพลายส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/23 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการส่งออกชิ้นส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้า

บจ.สังคมดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการฝึก อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

บจ.ดิจิตอล แอดไวซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
218/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กทม. 10200
บริการให้คำ�แนะนำ�และปรึกษา สำ�รวจ การค้นคว้า การ
พัฒนา เกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบสารสนเทศของวิสาหกิจ

บจ.คอสเมติก อินเตอร์ เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
499/80 หมู่บ้านเดอะเซนโทร ถนนลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์
และเครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.อำ�นวยวรรธนะสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.อัลทิมา วิชั่น
300 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10200
1189/10 ซอยอิสรภาพ 17 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ให้เช่า
เขตธนบุรี กทม. 10600
พื้นที่ภายในพลาซ่า อาคารสำ�นักงาน
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
บจ.มารับทรัพย์ จำ�กัด
บจ.เอ็น พี 1974 ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/60 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
540 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
กทม. 10210
10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ประกอบกิจการ รับถ่ายงานภาพนิ่ง วีดีโอ งานโปรดักชั่น ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บจ.แอลแอลที ออโต้ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/55 ซอยนาคบำ�รุง แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อะไหล่ วัสดุ รถยนต์
บจ.แอมเบอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
766/44 อาคารชุด คอนโดคีนน์ บายแสนสิริ ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.สมุนไพรยูพินนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/89 (A324) ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่าย พืชสมุนไพร เครื่องเทศทำ�ยาไทยแผนโบราณ
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บจ.อาร์เอ็มซี แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
200/3 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10210
นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครื่องจักร เครื่อง
แพ็ค ตาข่าย แพ็คเกจจิ้ง ต่างๆ
บจ.ขุมทอง ถิรธนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2-4 แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ซิตี้ เมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/99 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการขับรถรับ-ส่ง รับจ้าง ขับรถ
ชั่วคราว บริการคนขับรถรายวัน
บจ.มีเดีย มี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
127/11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด วางแผน
การตลาด อีเว้นท์ ออร์การไนท์เซอร์
บจ.พีซี เซ็นเตอร์ เกรท เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ห้องเลขที่ 1 บี ซอยรามคำ�แหง 60/4 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการเติมสินค้า จัดเรียงสินค้า ในห้าง
สรรพสินค้าและที่อื่นๆ ตามผู้ว่าจ้าง
บจ.เบสตี้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/281 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร ขอใบอนุญาตกระรวง
ต่างๆ งานนำ�เข้า ส่งออก กระจาย หรือ บรรจุหีบห่อ
พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร
บจ.เอสบีเค. วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97/190 ซอยราษฎร์พัฒนา 25 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

บจ.แสงจันทร์กระจ่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/137 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 แขวงสายไหม บจ.เคลียร์ บั๊ก จำ�กัด
เขตสายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 898/18 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บจ.มิราเอะ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการรับกำ�จัดปลวก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจเค ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำ�กัด
1000/107,110 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ถนนสุขุมวิท 55 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
102/553 ถนนคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
บจ.เอ็นวีเอ็น ทริบิ้ว จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์ที่ทำ� บางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จากเหล็กหรือมีส่วนผสมจากเหล็กทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการค้าซื้อมาขายไปวัตถุดิบด้านอาหารเช่น
32 ชั้น 3 ซอยรามคำ�แหง 43/1 ถนนรามคำ�แหง แขวง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ธัญพืชถั่วเป้นต้น
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบธุกริจลงทุนในหลักทรัพย์
บจ.ไร่เกษตรพัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.สองสหายแบตเตอรี่
394/109 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มเอสเค อินเตอร์ ลอว์ จำ�กัด
วัฒนา กทม. 10110
1 ซอยรามอินทรา 46 แยก 2-3 แขวงรามอินทรา เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการ คันนายาว กทม. 10230
542 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน เพื่อขาย ให้เช่าซื้อให้เช่า
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย แบตเตอรี่ แบต เขตบางกะปิ กทม. 10240
สำ�รอง ทั้งใหม่ และเก่า ทุกประเภท
กิจกรรมทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
บจ.เอ็ม.เอส.เอ็ม.ไอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เวลเมด ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
บจ.บอสลี่ แอนด์ โค. จำ�กัด
775/84 หมู่บ้าน เมดิโอ้ ถนนนิมิตใหม่ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
609/140 ซอยนวมินทร์ 137 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 200/138 หมู่บ้าน โกลเด้นวิลเลจ ซอยอ่อนนุช 65 แยก
ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กทม. 10230
14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
และเครื่องมือสื่อสาร
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ยารักษาโรค
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร
บจ.บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จำ�กัด
บจ.อาราเฮลท์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เคเอ็นพีพลัส จำ�กัด
559/140 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
179/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10120
คันนายาว กทม. 10230
462/25 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ นำ�เข้า ส่งออก ผลิต และจำ�หน่ายอาหารเสริม
กทม. 10250
ทางการแพทย์
ติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน
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บจ.เอสเอสพี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/249 หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช-พัฒนาการ
ซอยอ่อนนุช 65 แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จัดจำ�หน่ายปลีก-ส่ง
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด
บจ.วีเค กลอรี่ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
233 ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการทำ�ชิปปิ้ง และบริการขนส่งสินค้าทุกชนิด
บจ.อีทูเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19 ถนนอ่อนนุช แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อางผิวหน้าและผิวกาย
ได้แก่ ครีมบำ�รุงผิว โลชั่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.วิน วัน วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
209/24 ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
กิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง ให้บริการเป็นที่
ปรึกษาวางระบบไอทีคอมพิวเตอร์

หจ.จิตตสปา
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
25/37 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป ซึ่งสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยางพารา เมมโมรี่โฟม

บจ.ดิ เฮดแมน เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166 ซอยสว่าง 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
ค้าปลีก-ส่ง ผลิต ออกแบบเครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น

บจ.คีน ทรานสเลชั่น เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
63 แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
บริการด้านภาษา การแปลคำ�พูด (ล่าม) และการแปล
เอกสารทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

บจ.พรีแคสเซิ่ล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/230 หมู่บ้าน เมืองประชา ซอยหทัยราษฏร์ 35
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป และงานโยธาทุกประเภท
บจ.สมใจผ้าม่าน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/8 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าผ้าม่าน หมอน ตุ๊กตา

บจ.ดอท พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/144 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำ�แหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการ บจ.สิ่งประสงค์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน อาคารชุด สวนเกษตร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
107/12 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย อิเล็คทริซิตี้ (ประเทศไทย)
10530
นำ�เข้าและส่งออกสินค้าทุกประเภท
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.เกรซเซสส์ เฮาส์ จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
ร้านขายปลีกหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำ�หรับให้ 1/226 ซอยลาดปลาเค้า 70 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
แสงสว่าง
บางเขน กทม. 10220
บริการด้านอาหารเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
บจ.บางกอก บีท เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มบิซนิวส์ จำ�กัด
1588/3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
กทม. 10260
518/711 เดอะรูมรัชดา-ลาดพร้าว อาคารดี ชั้นที่ 11
ประกอบกิจการบริการให้เช่าห้องพักรวมถึงจัดหาห้องพัก ซอยลาดพร้าว 32 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต
ให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สำ�หรับผู้มาพักระยะสั้น จตุจักร กทม. 10900
จัดพิมพ์ จำ�หน่าย เผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และ
นิตยสารออนไลน์
บจ.โกลบอล เอเซีย บิซ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1419 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
บจ.มาชัวร์ จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� 43/132 ซอยเพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขต
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าของทั่วไปไม่ประจำ�ทาง
บจ.มิยาซากิ อาร์คิเทค แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ. เอ็กซ์ โค่ จำ�กัด
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 18 ยูนิต ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1818 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 25 ซอยรามคำ�แหง 167/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคาร
สูง กทม. 10240
บ้านเรือน ตกแต่งภายใน ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา ความบันเทิง
อิเล็กทรอนิกส์ พากย์เสียง สป็อตโฆษณา
หจ.การศึกษาเหนือจินตนาการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สามอาร์ แอร์ เมนเทแนนซ์ จำ�กัด
35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนน ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 1 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
กทม. 10250
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้บริการติดตั้ง ซ่อมล้างแอร์
บจ.พีที ลาเท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.มาสเตอร์ แมชชีน เซอร์วิส
9/24 ซอยอินทามระ 9 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
48/28 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
ผลิต จำ�หน่าย น้ำ�ยางพารา ยางพาราแปรรูป หมอน
กทม. 10510
ยางพารา ที่นอนยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกิจการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
บจ.เบรนนี่ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.การจัดการ1567
249 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
10400
157 ซอยสุขสวัสดิ์ 11 แขวงบางปะกอก เขต
ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณา
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์
ประกอบกิจการขนส่ง และสินค้าและคน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

หจ.บอลส์ แอนด์ จู๊ซส์
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
301/8 ซอยพานิชอนันต์ แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ขายอาหารเพื่อสุขภาพ
บจ.ลีออน คอร์ปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
36 ซอยท่าข้าม 16 แยก 1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับจ้างผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้า ทั้งในและต่างประเทศ
บมจ.ริช สปอร์ต จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 770000000 บาท
116/20 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ค้า ขายปลีก-ส่ง
จัดหา ผู้แทนจำ�หน่าย และตัวแทนในการซื้อ-ขาย ซึ่ง
รองเท้าทุกชนิดทุกประเภท
บจ.ทีเอสที แคปปิทอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 202000000 บาท
8/20 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์
บจ.เอ.ที. แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
1/126 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็น
ที่พักอาศัย
บจ.ศศิดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3354/41 อาคารมโนรม ชั้น 13 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ให้บริการสถานที่พักผ่อนตากอากาศ
บจ.ห้างทองมิตรไมตรีเยาวราช 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
146 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่งทุกชนิด
บจ.ไอเดีย พีค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
101/86 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ซื้อ-ขายอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
บจ.ดัมโบ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกจำ�หน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า สินค้าแฟชั่น เครื่องสำ�อาง
บจ.เอสบี แล็บโบราทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการเกี่ยวกับการเขียนแบบออกแบบ ภายนอก
ภายในของอาคาร โรงแรม คอนโด อพาร์เม้นท์ ห้องชุด

409

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไฮบริด โอเรียน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
78/188 ซอยพระยาสุเรนทร์19 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.ออลไพพ์ เอนเนอร์ยี่ เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
111/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การผลิตและการส่งไฟฟ้า
บจ.อินทูสกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
221/153 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการขายปลีก และขายส่ง เครื่องสำ�อาง
บจ.เบสท์414 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
414 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งสถานที่เก็บ
สินค้า
บจ.แวลู เพ็ท เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
216/47 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนาง
ลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
กิจการค้ายาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำ�หรับสัตว์ อาหาร
อาหารเสริมสำ�หรับสัตว์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสัตว์
บจ.เอส.พี.ที.อิ้งค์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
981/36 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า เคมีภัณฑ์ที่ใช้ ในกิจการโรงพิมพ์
บจ.ไคเซอร์ เวิลด์วาย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้บริการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
บจ.เจแอนด์เอสจี คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 10 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง
บจ.เคเอสวาย จิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
28 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบธุรกิจ ตกแต่งเครื่องเพชร และขายส่ง เครื่อง
เพชรทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เอ็นเอสอาร์ ลาริมาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอย
สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจกรจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ
และเครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด คอร์ดิเนเตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/49 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 15 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
นำ�สินค้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่าย
ต่างประเทศประเภทอุปโภคบริโภค เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้า ค้าปลีก-ส่งสินค้า
บจ.ออล อิน ครีเอทีฟ เฮาส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น พี ห้อง พี01 ซอยสุขุมวิท 25
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
รับผลิตสื่อโฆษณา จัดงานประชุมสัมมนา งานแสดง
สินค้า แฟชั่นโชว์ งานรื่นเริง และงานแสดงสินค้า
บจ.เฮเซ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30
ถนนสุุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษาการ
ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร
หจ.แพลนไทย ก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นของทรัพย์สิน
บจ.เนสต้าบลิช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
420/8 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการรับทำ�ป้ายโฆษณาทุกชนิด ผลิตสื่อ
วีดีโอ ภาพยนตร์ วีซีดี บูลเรย์ แผ่นภาพ รูปโปสเตอร์
บจ.เทเบิ้ลยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต จัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
อาหาร วัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่งอาหาร และ
เครื่องดื่ม

บจ.เบส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถนน
บจ.ดันหลิว ดีไซน์ จำ�กัด
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160/387 ช19 อาคารไอทีเอฟ ชั้นที่ 19 ถนนสีลม แขวง กทม. 10120
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผล
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประโยชน์
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้า เครื่องหนัง
รองเท้า เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม
บจ.เบียร์ บาซูก้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เค้ก โค้ด จำ�กัด
525/222 หมู่บ้าน ทาวน์ พลัส ประชาอุทิศ ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/44 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
10900
ขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
บจ.ตั้งตรงจิตต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บจ.ไลออน โกลบอล โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/175 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว
7 ซอยประชาอุทิศ 93 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
การให้เช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ 10140
ให้บริการชิปปิ้ง แพคกิ้งสินค้า เช่าตู้คอนเทนเนอร์ โกดัง
เป็นที่อาศัย
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บจ.ศศิ คาสติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
269 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจ้าง หล่อ ทองคำ� เงิน งานสำ�เร็จรูป
บจ.บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169 ซอยลุงเริม่ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
บจ.เค.บี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/5-6 ซอยสะแกงาม 35/2 ถนนสะแกงาม แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกบกิจการ จำ�หน่าย สายพานทุกชนิดโครงสร้างคอน
เวเยอร์ จำ�หน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอนเวเยอร์ทุกชนิด
บจ.โคลเวอร์ 44 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/55 ซอยบางกระดี่ 43 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ รับ ให้ หรือ
จำ�หน่ายจ่ายโอนด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์
บจ.พีเอ็นเอส เมทัล อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่าย แผ่นสแตนเลส
แผ่นโลหะ และอโลหะทุกประเภท
บจ.ไอ เบค เบเกอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
700/44 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจัดจำ�นหน่ายเกี่ยวกับ
ขนม และเบเกอรี่ ทุกชนิด
บจ.นอม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
887 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งภายใน เครื่องสุขภัณฑ์
บจ.พลอย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
458/32 หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ เพชรเกษม 69 ซอย2 ถนน
เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
บจ.เน็ตไอดอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/309 หมู่บ้าน สาทรแกรนด์วิล ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160
บริการ จัดหา ดูแล บริหารงาน นักร้อง นักแสดง ศิลปิน
วงดนตรี
บจ.ภัทรวดี อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
463/14 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเสริมสมุนไพร
บจ.สวอน ซิสเตอร์ส(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/26 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก บรรจุหีบห่อ เครื่องสำ�อาง
บจ.ยูเอ็กซ์เอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/66 หมู่ที่ 6 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เผยแพร่ความรู้ด้าน USER EXPERINCE ให้กับบริษัท
หน่วยงาน หรือ บุคคลต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาซอฟแวร์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.เอ แอนด์ อี ดีไซน์ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/42 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายในภายนอก
อาคารทุกประเภท

บจ.โซ มิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/2 ซอยลาดพร้าว 136 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหารเสริม น้ำ�ยาทำ�ความ
สะอาด เครื่องใช้ ในครัวเรือน โดยจ้างโรงงานผลิต

บจ.นวเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/40 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
รับพัฒนาซอฟท์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์

บจ.ภูวารา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/49 หมู่บ้าน บาโคนี่ โฮม ซอยเฉลิมพระเกียรติสวน
หลวงร.๙ 28 ถนนเฉลิมพระเกียรติสวนหลวงร.๙ แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
การขายส่งเครื่องหอม

บจ.เอส พี ซี แอสโซซิเอทส์ แอนด์ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการให่เช่าอสังริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.สราวุธ เว็ดดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129/35 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการธุรกิจให้คำ�ปรึกษา และให้บริการรับจัด
งานแต่งงาน งานสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า

บจ.พี. วาย. แอนด์ พี. ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/108 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 19 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออกรถยนต์ ยานพาหนะ
อะไหล่ ใหม่และเก่า เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้แล้ว

บจ.มัลติเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73 ซอยอุดมเกียรติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดซื้อ จำ�หน่ายและซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้ของ โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในทดลองโรงงาน
บจ.ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
184/69 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่น เมล็ด
ทานตะวัน เมล็ดฟักทองรวมถึงแปรรูปสินค้าดังกล่าว
และบรรจุภัณฑ์
บจ.อะเทเลียร์ เอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
759 อาคารแนปแลบ ห้องเลขที่ 402 ชั้นที่ 4 ซอย
จุฬา 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
ให้บริการออกแบบสถาปัตกรรมภายใน งานออกแบบ
นิเทศศิลป์

บจ.นิลกาฬ ศรีหมอกเมฆ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/78 ซอยอ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.ซันไอเซิล จำ�กัด
ประกอบกิจการ เพื่อฝึกอบรม พัฒนาบุคคลด้านการเงิน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ด้านประกันชีวิต
636 ซอยแก้วฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม
บจ.โคตรคูล จำ�กัด
เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง ครีม อุปกรณ์เครื่องมือ
111 ซอยสังคมสงเคราะห์ 10 แขวงลาดพร้าว เขต
บจ.กรีน มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
และเครื่องใช้เสริมความงาม
ลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับประสานงานนักแสดง จัดงาอนีเว้นท์ งานโฆษณาและ 1104/23 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.สยาม ฟีด เอ็กซิม จำ�กัด
ประกอบกิจการ ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณา ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 8 ห้องเลขที่ ยูนิต 8ดี ถนน
บจ.อะแพ็กออฟยีสต์ จำ�กัด
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บลู แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า จัดจำ�หน่ายผลิคตภัณฑ์ทางการ
69 หมู่บ้าน สินสุข ซอยคู้บอน 6 แยก 3 ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เกษตร และให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
1104/23 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
10230
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ วางแผน ประกอบกิจการ ให้บริการออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณาทุก บจ.เอ็นทูเอ็น โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด
การใช้สื่อ บนทุกช่องทางสื่อสาร อาทิ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนสีลม
บจ.เอิร์ซ ไดมอนด์ จำ�กัด
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.คิทเช่น วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/3 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขต
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
88 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 ถนนนาคนิวาส แขวง ประเวศ กทม. 10250
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทั้งใน
เครื่องประดับที่ทำ�จากเพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด บจ.เอวิท เอวา จำ�กัด
ประเทศและระหว่างประเทศ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คารพาณฺชย์ อาคารที่พักอาศัย
34/105 ซอยหทัยราษฎร์ 34/3 แขวงสามวาตะวันตก
บจ.นิรันดร์ เกษตรกรรม จำ�กัด
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มาดูซอฟท์ จำ�กัด
430 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต ประกอบกิจการรับจ้างจัด ประกอบ และจัดงานอีเว้นท์
โฆษณาต่างๆ ตกแต่งบูธ และตกแต่งภายในร้านค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พระโขนง กทม. 10260
592/149 หมู่บ้าน Areeya Mova ซอยลาดปลาเค้า
การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.เคดับเบิลยู โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม บจ.สยาม บี กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 520200 บาท
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
66/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
954 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 คันนายาว กทม. 10230
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
บจ.พรอม (ประเทศไทย) จำ�กัด
การบำ�รุงรักษายานยนต์ทั่วไป
เป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจำ�กัด และบริษัทมหาชนจำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
267/279 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง บจ.พนิตวรนันท์ จำ�กัด
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
บจ.เดอะ คอฟฟี่อิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำ�หน่าย ตัวแทน
95/601 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
จำ�หน่าย เครื่องสำ�อางทุกชนิด
437/8 ซอยศรีอัมพร ถนนพหลโยธิน 32 แขวง
กทม. 10260
เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจ ผลิต จำ�หน่าย ค้าปลีก ค้าส่ง เสื้อผ้า
ประกอบธุรกิจผลิตกาแฟ
บจ.รวินท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
สำ�เร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/212 หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว ซอยนว
บจ.เวรี่กู๊ด คอร์ป จำ�กัด
บจ.มัม แอนด์ มอร์ จำ�กัด
มินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10240
290/2 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 62 ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ทำ�ธุรกิจรับเหมาต่อเติม ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย รวม 10300
กทม. 10110
ถึงการก่อสร้างทุกอย่าง
ประกอบกิจการให้ค�ำ ปรึกษาทางด้านการตลาด วางแผนงาน ประกอบธุรกิจขายส่งเสื้อผ้า
บจ.แอดวานซ์ ฟู้ด เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 8 แยก 8 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร
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บจ.บัซเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
411/170 คอนโดยู ดีไลท์ แอด ห้วยขวาง สเตชั่น ชั้น
ที่ 20 ห้องเลขที่ เอ 2001 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�น่าย สินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด เวชสำ�อาง อาหารเสริม สินค้าแฟชั่น

หจ.รีสตาร์ท 2017
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
269/43 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บำ�รุงรักษายายนต์ทั่วไป

411

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เชอร์ริช คอนเน็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
8/6 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
กิจกรรมบริการสำ�รองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

หจ.ตั้งมั่นดี
ทุนจดทะเบียน 8500000 บาท
200 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.
10200
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ และส่วนประกอบ จำ�หน่ายเงิน
นาครูปพรรณ

บจ.เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ (ทรี) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G ห้อง G9 ซอย
เฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หจ.สุริยจันทนัง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1841 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและผลิต เครื่องสำ�อางสมุนไพร

หจ.ห้างทองเทพนม
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
186,188 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายทองรูปพรรณ และส่วนประกอบ จำ�หน่ายเงิน

หจ.จรัสทิพย์ 2017
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
57,59 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ให้บริการขนส่งสินค้า

บจ.ทีซีเอสไอ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกและจำ�หน่ายเสื้อผ้า

บจ.เจวายพีเอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/21-23 อาคารปาร์ค อเวนิว โฮม ออฟฟิต ชั้นที่
6-7 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการให้เช่า ห้องประชุม สัมมนาและ
พื้นที่สำ�หรับจัด งานทุกประเภท

หจ.กู๊ด ดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
1097/97 หมู่บ้าน พฤกษา 84/1 ซอยเพชรเกษม 63
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการงานด้านกราฟฟิก ออกแบบ
ฉลากสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด งานป้ายทุกรูปแบบ เช่น
นิตยสาร หนังสือรู่น รายงานประจำ�ปี แค๊ดตาล็อก โบร์
ชัวร์ แผ่นพับ

บจ.เกรซ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
18/11 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ

บจ.ไอ แอม โปร ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
406/134 ยูดีไลท์แอทอ่อนนุชสเตชั่น ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบธุรกิจบริการด้านการสอบบัญชี

บจ.มาครับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิตซอฟท์แวร์เพื่อจำ�หน่าย

บจ.วัน เวย์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไอโซร่า ไลน์ จำ�กัด
41/10 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 2600500000 บาท
กทม. 10900
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โปรตีน เครื่องสำ�อาง
คลองเตย กทม. 10110
เวชสำ�อางค์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
ประกอบกิจการขายบ้านและที่ดิน
บจ.เอช.เอฟ. ฟู้ด จำ�กัด
บจ.โกลเด้น วัทเทิ้ล เอสเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 770050000 บาท
23/2 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กทม. 10110
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร
ประกอบกิจการขายที่ดิน
บจ.วันเนส ครีเอชั่น จำ�กัด
บจ.ทอร์ช กิงเกอ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 573500000 บาท
600 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต กทม. 10160
คลองเตย กทม. 10110
ให้คำ�ปรึกษาและวางแผน งานด้านการตลาด การสื่อสาร
ประกอบกิจการขายบ้านและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร

บจ.ดับบลิวเค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/354 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ขายปลีก-ส่งสินค้า อะไหล่มือถือ อะไหล่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ
บจ.เคแอลที แลนด์ โคเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
446/46 อาคารปาร์คอเวนิว ออฟฟิศพลาซ่า ชั้นที่ 4
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้า จองที่พัก โรงแรม
ตั๋วเครื่องบิน
บจ.ลาเบลเดอริช 1959 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/213 ซอยประชาร่วมใจ 31 แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ขายปลีกขายส่ง เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิวทุกประเภท อาหาร
เสริม เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้เสริมความสวยงามทุกชนิด
บจ.พรพัฒน์ ภัทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/484 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
จำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกประเภท
หจ.ไพลิน จิวเวลรี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/355 หมู่บ้าน บ้านพิศาลเทียนทะเล 20 ซอยเทียน
ทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
รวมทั้งวัตถุทำ�ทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.ซิมเพอร์ แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 444500000 บาท
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขายที่ดิน

บจ.อินดิจีเนียส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

บจ.ที ดับเบิ้ลยู ซี คลีนิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง

บจ.แอสเตอร์ แองเจิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 339100000 บาท
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขายที่ดิน

บจ.ซิซิลี เนล แอนด์ สปา บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
236/8-9 ซอย2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการให้บริการทำ�เล็บ แต่งเล็บ ทาสีเล็บ ดูแล
รักษาเล็บ และต่อขนตา เสริมความงาม กันคิ้ว ย้อมผม

บจ.คลีน แอพพรูฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/143 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�ความสะอาดบ้าน

บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150000000 บาท
223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
บจ.เซนน่า แล็บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9500000 บาท
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2989
ยู ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
การจัดทำ�ซอฟต์แวร์ระบบทั้งที่เป็นโปรแกรมสำ�เร็จรูป
และประยุกต์

412

บจ.เจมส์ ซอส ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1249/118 ซี อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน
เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการค้าพลอย อัญมณี
บจ.ที สมายล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 แขวงสำ�เหร่ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทุกชนิด

บจ.โอเชี่ยน โคโคนัท พิท อินดัสเทรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 50 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการ ส่งออกผลผลิตจากมะพร้าวและ
ผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
บจ.บร๊ะเจ้าโจ๊ก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/54 ซอยม.ชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
รับจัดงานแสดงทุกชนิด ทำ�รายการโทรทัศน์ รับจัด
แฟชั่นโชว์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ลาวัณยา เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
561 ศูนย์การค้าอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม ชั้นจี ห้องซี 126-ซี
128 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายผ้าทุกชนิด

บจ.โฮเทล ไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
508 ซอยอ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์สำ�หรับออนไลน์และ
ออฟไลน์ด้านต่างๆ

หจ.เฮิร์บลี่
ทุนจดทะเบียน 160000 บาท
291/16 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้าสมุนไพร เช่น ลุกประคบ
สมุนไพร น้ำ�มันนวด สบู่ ครีมบำ�รุงผิวหน้า

บจ.วันเนสส์ อะแวร์เนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
629/9 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 6-4 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม ระบบ
งานวิศวกรรม ทุกประเภท

หจ.นายช่างพิชัย 145
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
730/24 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน

บจ.ซัทมิท เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
220/2-3 ซอยสุขุมวิท 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการซื้อ-ขายที่ดิน

บจ.ด๊อกเตอร์ซีเล็คชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ถนนอำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาและจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำ�อางที่ดี

หจ.พีดับบลิว สมาร์ท เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
57 อาคารปาร์ค เวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 18 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการดำ�เนินกิจกรรมการบริการส่วนบุคคล

บจ.เฌอ ลายน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/31 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
งานออกแบบและที่ปรึกษาโครงการด้านสถาปัตยกรรม
ด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและภายนอก
บจ.เอนเนอร์คอน พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
390 ซอยรามอินทรา 61 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
การผลิตเครื่องมือที่ใช้ ในการวัดการทดสอบการนำ�ร่อง
และอุปกรณ์การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม)
บจ.ซิกมา อินเตอร์เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/455 ซอยนวลจันทร์ 24 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.สยามบิซโซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
556/8 หมู่บ้าน การ์เด้น วิว คลัสเตอร์ โฮม ซอย112
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป
บจ.เมค ทู แอ็ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้นที่ 35 ถนน
พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บจ.ดีเอ็มเอ เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
233/56 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองเพื่อการพักอาศัย
บจ.ดีเอ็มเอ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
233/56 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
กิจกรรมของบริษัท ที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

บจ.สาระพี บิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 706200000 บาท
บจ.พีเอสจี ไอเดียส์ โซลูชั่น จำ�กัด
บจ.เวิร์ควิน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองเตย กทม. 10110
66/18 อาคารเอ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 18 หมู่บ้าน โครง 200/21 ซอยอินทามระ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ประกอบกิจการขายที่ดิน
การแชมเบอร์ส รามอินทรา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กทม. 10400
รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 รับเหมาการติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องยนต์ กลไกและ
บจ.ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท เครื่องจักรต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 120000000 บาท
ไว้ ในที่อื่น
142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวง
บจ.ไทยสุข เทรดดิ้ง (2017) จำ�กัด
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บจ.โกลบอล ฟู้ดบริดจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/347 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
138/72 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถนนประเสริฐ กทม. 10510
บจ.16 เอสเตท จำ�กัด
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการ ผลิต และจำ�หน่าย อาหารสำ�เร็จรูป ผล ทุนจดทะเบียน 110000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอาหารสำ�เร็จรูป
ไม้สำ�เร็จรูป และ เครื่องดื่ม
18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.เอ โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บจ.อุริ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยสวนสยาม 9 แยก 11 แขวงคันนายาว เขต
69/77 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บมจ.แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
คันนายาว กทม. 10230
10510
ทุนจดทะเบียน 55000000 บาท
ประกอบกิจการนายหน้าซื้อ-ขาย ขายฝาก จำ�นอง
จำ�หน่าย กระจก กระจกแผ่น กระจกที่เป็นชิ้นส่วน
52/16 อาคารสีลมคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 6 ซอยศาลาแดง
อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์ประกอบเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด
2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการเงินร่วมทุนที่มีวัตถุประสงค์จะลงทุนถือ
บจ.วิสาหกิจเพื่อสังคมกีฬา จำ�กัด
บจ.ริชา บิลด์ จำ�กัด
หุ้นในบริษัท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/41 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 13 แขวงนวมินทร์ เขต
676 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 30/1 ถนนลาดกระบัง
บจ.เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บึงกุ่ม กทม. 10240
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
ประกอบธุรกิจเพือ่การพัฒนาเยาวชนและสังคมภาย
กทม. 10520
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 40 ถนน
ใต้ปรัชญาการกีฬาและนันทนาการ ดำ�เนินกิจการและ ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
กิจกรรมในฐานะนิติบุคคลของสถาบัน
สนามหญ้าและสวนและให้บริการปรับพื้นที่
ประกอบกิจการค้า การตลาด การขาย การจำ�หน่าย
อาหารทุกชนิด เครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.จีซีเอ โกลบอล คอนซัลติ้งค์ เอเจนซี่ จำ�กัด
บจ.อาท เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจนโทเชีย จำ�กัด
3/400 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
72/528 ซอยอยู่วิทยา 16 แขวงกระทุ่มราย เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
กทม. 10240
หนองจอก กทม. 10530
723 อาคารศุภาคาร ห้องเลขที่ L2-L3 ชั้นที่ แอล ซอย
การจัดประชุม การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดง ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เศษโลหะต่างๆ เจริญนคร 15 เอ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
สินค้า
เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง เศษทองเหลือง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจบริการจองตั๋วเครื่องบิน
ระบบออโตเมชั่น
บจ.ป๊ะป๋า 21 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เบต้า ไฟร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
บจ.อะโทมี่ ลาดพร้าว เพาเวอร์ 7 จำ�กัด
19/5 ซอยหัวหมาก 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
กทม. 10240
69/135 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว บางกอกน้อย กทม. 10700
ขายตรงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องสำ�อาง
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกจำ�หน่ายอุปกรณ์ป้องกัน
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�และ อัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย
ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ความงาม
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
176 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บจ.รีวิโก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 23
ห้องเลขที่ 2308 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจกรรมบริการสำ�รองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พัก
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.ออล นิว เรียล เอสเตท เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
143 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.แมสซีฟไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39 ซอยลาดพร้าว 101 (ซอย 56) แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการ ให้เช่าห้องพัก เช่าเฟอร์นิเจอร์
บริการเปิดห้องเช่าเป็นอพาร์ทเม้นท์

บจ.บีพีเค เมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
953/3 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.
10600
บริหารจัดการ อาคารชุด อาคารสำ�นักงาน หมู่บ้าน
จัดสรร คอนโดมิเนียม ดรงแรม รีสอร์ท

บจ.เซ็นเดอร์ เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
420/13 หมู่บ้านเอชทูโอ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการขนส่ง

บจ.อินโนเทค คอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
359/848 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในครัวเรือน

บจ.จิวเวลรี่ อาทีเลียร์ โอะเระฟิเซ่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
64/42 อาคารเจมโมโปลิสฟรีโซน ห้องเลขที่ เจ 602 ชั้น
ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย
31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม

บจ.วีเวิร์คเบสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
จำ�หน่ายวาล์วและเครื่องมืออุตสาหกรรม

บจ.ไทม์ คลินิก 333 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เค มาร์เก็ต เอ็กซ์เปิร์ต จำ�กัด
54/64 หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการสถานที่ดูแลสุขภาพ กายภาพ ตรวจรักษา 763/4-5 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
บจ.ซิลเวอร์ บลูเลต เอ็กซิม จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าบริโภคจากเกาหลีและพื่อ
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
จำ�หน่าย เช่น ขนม อาหารสำ�เร็จรูป อาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
32/8 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. เครื่องดื่มทุกชนิด
10400
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม บจ.ซิป น็อตส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เมอร์คิวเรียลโลจิสติค จำ�กัด
1363/1 อาคารรติบุญ ห้อง 504 ชั้น 5 ถนนลาซาล
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
2/22 ไอยราทาวเวอร์ ห้อง 306 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและเป็นตัวแทนออกของ
ดอน เขตสาทร กทม. 10120
(ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการขนส่งต่อเนื่องแบบเต็มรูป
แบบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บจ.วัลย์มณี โกลด์สมิธ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไดมอนด์ ไทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
4/2 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ราชเทวี กทม. 10400
39/148 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องประดับ เช่น ทอง ทองคำ�
กทม. 10210
แท่ง ทองรูปพรรณ หินมีค่า นาค เงิน อัญมณี
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.อีโคเซฟ จำ�กัด
บจ.วิส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
5109 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
523 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขต กทม. 10400
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
การก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงงาน คลังสินค้า
อาคารจอดรถ การดัดแปลง และปรับปรุงอาคารเดิม
บจ.มาราเลน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เดคไนน์ จำ�กัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 31 ห้อง 3101
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
116/64 อาคารเอส เอส พี2 ชั้นที่ 18 ถนน ณ ระนอง กทม. 10500
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ซื้อ จัดหา เช่า ช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน
บจ.หุย เมอแชนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทล
บจ.คาฟิยา เจมส์ จำ�กัด
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น B1 ห้อง
67/9 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
JB401 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
10120
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ให้เช่าห้องพัก รวมถึง ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ เป็นรายวัน หร่ือรายเดือน
บจ.ซิคซ์ทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
บจ.ดีลักซ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
39 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางกะปิ กทม. 10240
55/111 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต รับจ้างแบ่งบรรจุ สินค้า
บางขุนเทียน กทม. 10150
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ยาจุดกันยุง ยาฆ่าแมลง อุปโภค บริโภค กลุ่มผลิต เครื่อสำ�อาง
บจ.กรีน มาร์เก็ต 789 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
289 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ให้เช่าและบริการสถานที่
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บจ.ไคเซอร์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1020000 บาท
66/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจำ�กัด และบริษัทมหาชนจำ�กัด

บจ.มองมุมบวก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 93/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการบริการทางด้านรับทำ�บัญชี
บจ.พีจีวิชชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
271 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์
บจ.ซีเอ็นเค คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
580/206 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
รับทำ�บัญชี ตรวจสอบ วางระบบบัญชี เป็นที่ปรึกษา
บจ.ทรงสุขศรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการให้เช่าอสังริมทรัพย์ อาคาร บ้าน สิ่งปลูก
สร้าง ห้องชุด อพาร์ทเมนท์ และการอื่นๆ
บจ.โอม คอสมิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/10 ซอยพหลโยธิน 27 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย นำ�เข้า-ส่งออก อุตสาหกรรม
เหล็กที่ใช้ ในการก่อสร้าง
หจ.เอ็นบีพีแอนด์เอส เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/197 ซอยชุมชนหัวโค้ง 2 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายวัตถุดิบสำ�หรับงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทุกชนิด
บจ.ไทย ทวี แวร์เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงงาน
บจ.อโลฮ่า อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
117 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ให้บริการแนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา ความคิดทางสร้างสรรค์
กับธุรกิจอื่นๆ คิดสร้างแอพพลิเคชั่น แฟนสเตอร์
บจ.สยามลักกี้ แพลน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1168/71 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
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บจ.ไก๋ ไก่ ฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/267 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2 แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อุปโภค บริโภค
อาหารแปรรูป อาหารสำ�เร็จรูป ขนม

บจ.ไท วากิว มีท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 49 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ซื้อมาขายไป จำ�หน่ายและนำ�เข้าเนื้อโคขุน รวมถึงชิ้น
ส่วนต่างๆ ของเนื้อโคขุน

บจ.ครูนกเล็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/52 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการผลิต เผยแพร่และจำ�หน่ายสื่อดิจิตอล

บจ.ยูเอ ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอย6 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า นาฬิกาข้อมือ เสื้อผ้า กางเกง เข็มขัด
รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแฟชั่น

บจ.เดอะวิสดอม อินฟินิต โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
265 ซอยกำ�นันแม้น 13 แยก 27 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าประเภทกระเบื้องพอร์
ชเลน วัสดุปูพื้นและผนัง สินค้าตกแต่งบ้าน และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ
บจ.กิตติสุขกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/284 หมู่ที่ 5 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
จำ�หน่ายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง น้ำ�ดื่ม เครื่องสำ�อาง
น้ำ�ยาล้างจาน
บจ.เคเอสเอ็น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/190 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่าย สิ่งเทียม อาวุธปืน

บจ.อีอีซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ให้บริการขนส่งสินค้านำ�เข้า ส่งออก
บจ.ณัฐกิตต์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89 ซอยบรมราชชนนี 65 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ขายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องยนต์ทำ�การเกษตร
บจ.เคเอสวี เอนเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมส
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตเลียม และเคมีภัณฑ์ทางเรือ
บจ.ปวริศ (2029) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/47 ซอยสุขาภิบาล 5 ซ.27 หมู่บ้านลัดดารมย์ แขวง
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาต่างๆ ทุกประเภท

บจ.เอ.เค.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยท่าข้าม 26 แยก 4 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์และ บจ.ไทย ทิพย์ วร จำ�กัด
เครื่องมือใช้ ในการก่อสร้าง รวมทั้งอะไหล่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/197 หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ วัชรพล ซอยวัชรพล 2 ถนน
บจ.โปร เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำ�กัด
วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10220
9/1 ซอยบางบอน 4 ซอย 14 แยก 1 แขวงบางบอน
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
เขตบางบอน กทม. 10150
เครื่องสำ�อางและความงาม
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องซ่อม เครื่องตัด
บจ.มิตซูรุ (เอเชีย) จำ�กัด
บจ.เอ็นดีเอ บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยรามอินทรา 27 แยก 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
2 ซอยเทียนทะเล19 แยก1-3 ถนนบางขุนเทียนบางเขน กทม. 10220
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ประกอบกิจการค้า เคมีภัณฑ์ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น รวมทั้งตลอดทั้งนำ�เข้า และส่งออกสินค้าดังกล่าว
บจ.ดิจิตอล คราฟท์แมน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
บจ.กนกไรซ์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/224 หมู่ที่ 4 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการค้าข้าว
บจ.แฮร์ด็อกเตอร์ พระราม 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/2 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ชั้น 2 ห้อง
ที่ 4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการบริการทรีทเม้นท์เส้นผม
บจ.ดีอาร์ แอคเคาน์แทนซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/84 หมู่บ้าน ดิ ไอดอล 2 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 14
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบธุรกิจให้บริการทำ�บัญชี
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บจ.เจเอ็น ออฟฟีเชียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/52 ซอยสายไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
การขายปลีกเครื่องสำ�อาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
บจ.คำ�หวาน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 3 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
งานแสดงความบันเทิงทุกประเภท

บจ.เอวี พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/186 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายให้เช่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
บจ.ยูเก้าแปดเก้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/320 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้บริการด้านสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง
บจ.ซีเคียวริตี้ อินทิเกรชั่น (เอเซีย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยลาดปลาเค้า 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
บจ.108 แมท-พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/472 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-5 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักร เครื่อง
มือ เครื่องใช้ต่างๆ ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย ชิ้น
ส่วน อะไหล่ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่างๆ
บจ.เอสเตทมิราเคิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน อสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน
บจ.ซีแอลที กรีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจร
เข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
บจ.เอ แอนด์ ดับบลิว ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.ดับบลิวบี แอคเค้าท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/504 ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-4 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับทำ�บัญชี ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมายรับยื่นภาษีวาง
ระบบและตรวจสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วน ร้านค้า บริษัท
บจ.บีพี แอคเค้าท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/504 ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-4 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับทำ�บัญชี เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี
บจ.บุศรา คอนซัลแต็นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105/504 ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-4 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
รับทำ�และเป็นที่ปรึกษา ด้านกฎหมายและบัญชี

บจ.เหมวชิระ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/122 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

บจ.เมก้า อัลทิเมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/28 หมู่บ้านบ้านใหม่ (พระราม9-วงแหวน) ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ผลิต จำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์

บจ.ทีเค ออแกนิคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
164 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-4 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น
เทียนขี้ผึ้ง ผงขมิ้นชัน

บจ.รีแล็กซ์ราม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
387 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
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บจ.ซีเอฟโอ โปรเฟสชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/18 ซอยโรงเรียนคลองลำ�เจียก แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี

บจ.เด ลาส ฟลอเรส เอ็กคลูซีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81 ซอยลาดพร้าว 106 แยก 1 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัด ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.เอ เพลย์ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 10 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ออกแบบสื่อโฆษณา การบริหารจัดการสื่อโฆษณา จัด
กิจกรรมทางการตลาดบริหารวางแผนและซื้อสื่อ

บจ.24 เพอร์เฟค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 161/1 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

บจ.ธ อาคิเทค ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/16 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว ซอย 101
แยก 17 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
10310
รับออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอก บ้าน โรง
พยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า เป็นต้น

บจ.เดอะเบสท์ โทนเนอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการให้คำ�แนะนำ� ตรวจสอบ ซ่อมแซม
บำ�รุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

บจ.ฮาวอินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 38 แยก 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับทำ�เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนทุกชนิด
ออกแบบตกแต่งในตัวอาคาร
บจ.ออน นา(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3270/9 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�นมถั่วเหลือง

บจ.คัมปะนี เซเครทแทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/132 อาคารชำ�นาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น
ที่ 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�ปัญหาเกี่ยว
กับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการ
ผลิต การตลาด และ การจัดจำ�หน่าย
บจ.อิคอน คอนซัลท์แทนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/153 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการทำ�เกี่ยวกับให้บริการทางด้านโฆษณา
ออนไลน์

บจ.บีบีเค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/38 ซอยอ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องกรองน้ำ�
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องซักผ้า
บจ.เฉินฟู่ลี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
318 ซอยลาดพร้าว112(เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา
บจ.พีนฟรุ๊ต จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ส่งออก นำ�เข้า สินค้าอุปโภคทุก
758/308 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวง
ชนิด เช่น ผลไม้แปรรูป
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ อาหารสด
อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส เครื่องบริโภคอื่น
บจ.เอ็ม ซี เอส ซุปเปอร์ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
550/85 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขต
บจ.พรีเมียร์ แอด จำ�กัด
ห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยพัฒนาการ 28 หมู่บ้านสวนแหลมทอง 2 แขวง ประกอบกิจการเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุข
ภาพ รวมทั้งสินค้าเสริมความงามทุกชนิด
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
รับจ้างทำ�ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณาทุกชนิด พร้อมติดตั้ง
บจ.ฟิน คลับ บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ขนมเบื้อง จำ�กัด
29/59-64 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
16 ซอยนภาลัย 4 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ประกอบกิจการที่ดำ�เนินการหลักเกี่ยวกับการขายอาหาร
10260
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการโฆษณาเต็มรูปแบบ เครื่องดื่ม
บจ.คูลเทค ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยลาซาล 55 แยก 4-1 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง ตู้แช่ ระบบ
ปรับอากาศรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.บลูฟิน ไลฟ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
323 ซอยจ่าโสด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�ยาสำ�หรับทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
บจ.ไชน่า-ไทย เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
232/7 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
บริการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา ทางด้านการศึกษา การสัมนา
การดูงาน ในหน่วยงาน
บจ.ษุภบุณย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
216 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กทม. 10300
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

416

บจ.เอ็มแอลเอ็ม ซัคเซสไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำ�อาง
อาหารเสริม
บจ.ทรีวิลส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/443 ซอยฉลองกรุง53 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ตัวแทนนายหน้า จัดซื้อ
จัดหา จำ�หน่ายและรับพรีออเดอร์
บจ.เบลส ทรานส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยแฮปปี้เพลซ 4 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ
บจ.จี เอ บี ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/272 หมู่ที่ 7 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน
เครื่องใช้สำ�นักงาน รวมทั้งอุปกรร์และอะไหล่
บจ.เมรากิวอทช์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
4/67 หมู่บ้าน คาซ่ายูเรก้า ซอยอนามัยงามเจริญ 25
แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก นาฬิกา ชิ้นส่วน
นาฬิกา อะไหล่นาฬิกา อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนาฬิกา

หจ.เอเอ็นเอเอ็น มาร์เก็ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
5 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 30 แยก 2 แขวงสะพานสูง
บจ.ทีทีเค กลการ จำ�กัด
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทนกระจายสินค้า ออก
2/6 ซอยรองเมือง 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. บูธแสดงดสินค้าเพื่อจำ�หน่ายเครื่องนวดไฟฟ้า รวมไปถึง
10330
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวจ้อง
จำ�หน่ายอะไหล่ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในยานยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บจ.กรธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.แคทเมลอน จำ�กัด
108/150 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ รามคำ�แหง-วงแหวน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซอย8 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
1077/39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท สูง กทม. 10240
กทม. 10400
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ
ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
สร้างสรรค์ทุกประเภท
หจ.ล่ำ�รวย ลัคกี้
บจ.ทรีมูฟ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
725/227 หมู่บ้าน งามเจริญ 6 ถนนอนามัยงามเจริญ
1371 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
กทม. 10400
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก บรรจุภัณฑ์
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
กระดาษ และวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทุกชนิด
ทางน้ำ� ทางอากาศ
หจ.ทวีทรัพย์ขนส่ง 999
บจ.ดีกับเลิศ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
528 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวง
98/483 อาคารดิแอดเดรส สาทร ชั้นที่ 33 ซอย
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ศึกษาวิทยา ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
ประเทศ
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หจ.ดีพีออดิท
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
34/36 หมู่บ้าน ปรัชญาไพรเวทโฮม ซอยนาคนิวาส
48 แยก 14-14 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี

บจ.ซี ออตเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
54 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัดหรือ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัท
มหาชนจำ�กัด

บจ.เอ็นชานเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
645/54 หมู่บ้าน โซล เอกมัย-ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว
112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
การจัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกม
สำ�เร็จรูป)

บจ.คอสมอส เลกาซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 19450000 บาท
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขายที่ดิน

บจ.ทีเอ็นเค โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
หจ.อินฟินิตี้ รีเทล
294/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
ลาดกระบัง กทม. 10520
2037 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
คลองเตย กทม. 10110
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
บจ.สยาม เอมิเรตส์ ชิปปิ้ง เอเจนซี่ส์ จำ�กัด
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1168/5 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวง
บจ.บี.วาย.จี. เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการเดินทางเรือและ
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
อากาศยานระหว่างประเทศ
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2031 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.เคเค เฮ้าส์ แอสเสท จำ�กัด
กิจการค้าขาย น้ำ�ตาลทราย และผลิตภัณฑ์ทางการ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เกษตรอื่น
9/123 ซอยอุดมสุข 3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.โชคดี กิฟท์ จำ�กัด
การซื้อการขายและการดำ�เนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
455/25 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
บจ.เนล ฮาอุม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ สื่อสาร โทรคมนาคม มือถือ 235 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.บิวตี้ แพลนท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ซาลอน เสริมสวย แต่งหน้า ทำ�
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ผม ทำ�เล็บ สักคิ้ว แว๊กขน
431/21 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
บจ.ติฮามา เทรดดิ้ง จำ�กัด
การผลิตเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
8/23 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ
บจ.สินทอง ตะกั่วป่า จำ�กัด
เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง เช่นรองเท้า กระเป๋า เครื่อง
2/85 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน หนัง และอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือทุกรุ่น
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขายและให้บริการติดตั้งกระจก และ
บจ.ซัลบิ้ง มหาชัย จำ�กัด
อลูมิเนียม
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนน
บจ.สยาม เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง จำ�กัด
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ประกอบกิจการร้านขนม ร้านสะดวกซื้อ ร้านแฟรนไชส์
65/179 อาคารชำ�นาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ร้านน้ำ�ชา กาแฟ น้ำ�ปั่น และเครื่องดื่มต่างๆ ร้านเบเก
ที่ 21 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
อรี่ ร้านขนมหวานน้ำ�แข็งใส ร้านไอศกรีมเกล็ดหิมะ และ
กทม. 10310
ไอศกรีมประเภทต่างๆ
ประกอบกิจการ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และจำ�หน่าย
ไฟฟ้า
บจ.ไชน่า-ไทย คอนสตรัคชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง
(แบงคอค) จำ�กัด
หจ.มงคลเทพประธาน
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 70000 บาท
491/13 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้นที่ 2 ถนนสีลม แขวง
161/69 หมู่ที่ 3 ซอยกำ�นันแม้น 24 ถนนเอกชัย 36
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
ประกอบกิจการตกแต่ง อาคารภายใน และรับเหมา
กทม. 10150
ก่อสร้างอาคารทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า สบู่ เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ
และเครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.ที เวนเชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.การ์ดิเนีย เกน จำ�กัด
203 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวง
ทุนจดทะเบียน 141150000 บาท
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก
คลองเตย กทม. 10110
ในร้าน
ประกอบกิจการขายที่ดิน
บจ.ดิจิตอล ดิสทริค จำ�กัด
บจ.ซินเนีย พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 96850000 บาท
146 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 32 (เอแบค) แขวง
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเกมส์ ข่าวสารออนไลน์
ประกอบกิจการขายที่ดิน
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บจ.อันเดอร์แวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮาส์ ชั้น พี ห้อง พี01 ซอยสุขุมวิท 25
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ชุดชั้นใน
บจ.เอ็กซ์เทนด์ กรุ้ปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
207/120 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
บจ.สีมา โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
98/31 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์
และเครื่องมือใช้ทางการแพทย์ และเครื่องเวชภัณฑ์
บจ.ตำ�ไท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-8 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าและส่งออกอาหารอบแห้ง
บจ.นาอีม เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1136-1138 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
ยางรถยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.พร็อพเพอร์ตี้ ทเวนตี้วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
768/30 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราการ ถนน สะพาน เขื่อน
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งทำ�งานโยธา
บจ.ซีร่า บิ้วเดอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1201/32 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
กิจการให้บริการ ออกแบบ ตกแต่ง อาคารพาณิชย์
บจ.ไทย สเตเดี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
642 ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า และส่งออกซึ่งสินค้าประเภทยาน
พาหนะ อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งสินค้าดังกล่าว
บจ.ชากุฟตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือน รวมถึงการให้บริการอื่นๆ
บจ.สี่เศรษฐี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
563 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว
บจ.เอวา เซอร์เวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
329/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ดำ�เนินกิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
บจ.สเตลล่า ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยโชติวัฒน์ ซอย 6 ถนนริมคลองประปา แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการร้านอาหาร

417

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แอบโซลูท ไวซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
296/493 อาคารดิ อิสระ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
บจ.แสนดี วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2408/116 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการเดินระบบไฟฟ้า
บจ.โกลด์มาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าขายทองรูปพรรณ
บจ.ไลฟ์ ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/8 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ คลับ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ธันเดอร์ อิเล็คทริคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2330 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม รับเป็นที่ปรึกษา
งานระบบไฟฟ้า

บจ.โตชิน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/193 หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค 28 ถนนเพิ่มสิน แขวง
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติมอาคาร ตกแต่งอาคาร
สถานที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ

บจ.เอพี โซลูชั่น (1989) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/110 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบท่อ

บจ.พีทีเอ็นพี แอคเคาท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187/47 ซอยสรงประภา 24 ถนนสรงประภา แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
บริการรับทำ�บัญชี ตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาวางระบบ
บัญชี และบริการยื่นจดทะเบียนต่างๆ

บจ.น้องเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
248 ซอยกาญจนาภิเษก 004 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ให้บริการขนส่งสินค้าทุกชนิด ทั้งทางบก น้ำ� และอากาศ
บจ.กรรณกรณ์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
945 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
โดยไม่ได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง

บจ.พีพีเอส แอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1013/2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
บจ.สปอร์ต มาเนีย จำ�กัด
วัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการล้าง ซ่อมแซม รวมทัง้ บริการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ 339/233 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
รับออกแบบและจัดทำ�สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
บจ.อินเทอร์เอ็กซ์ซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/108 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 39 ถนน
บจ.สิทธิไทยประดิษฐ์ จำ�กัด
สุขมุ วิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ภัตตาคาร ร้าน
1983 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขต
อาหาร ร้านค้า บาร์ สปา
บางแค กทม. 10160
ซื้อ-ขายเครื่องประดับทุกชนิด
บจ.จูน คอมพาวดิ้ง อินเทอเรสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ตั้งไล้ฮวด
269 ซอยสาธุประดิษฐ์58 แขวงบางโพงพาง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยานนาวา กทม. 10120
99/1 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธร
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์ รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ก่อสร้าง
ตกแต่ง อาคารทั่วไป วัสดุเครื่องใช้สำ�นักงาน
บจ.จูน อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พียูที คอมเมอร์เชียล จำ�กัด
269 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยานนาวา กทม. 10120
73 ซอยบางเชือกหนัง 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง ติดตั้ง
ซ่อมแซม ปั๊มน้ำ�มัน ปั๊มลม ปั๊มหอยโข่ง
บจ.แคร์ริ่ง.บี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
185/3 ซอยสวนหลวง 2 แขวงวัดพระยาไกร เขต
บจ.คอนโซแนนท์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
บางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้า 25/11 หมู่ที่ 8 ถนนอัศวพิเชษฐ์ แขวงฉิมพลี เขต
ผิวกาย เครื่องสำ�อาง เวชสำ�อางทุกประเภท
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และฝึกอบรมด้านการตลาด การ
ผลิต การบริการ การเงิน บัญชี และการบริหารจัดการ
บจ.เก้ายอด เครน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/56 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขต
บจ.ภัสนีย์วัน1981 เทรดดิ้ง จำ�กัด
คลองสามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการให้เช่ารถเครน รถเฮี้ยบ รถแม็คโคร รถเทลเลอร์ 7/139 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
รถที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทุกประเภท
วัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการซื้อของเก่าประมูลของเก่า
บจ.อินฟินิตีชานเนล(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เมค มี แมงโก้ จำ�กัด
24 ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 7 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10140
67 ซอยท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทั้ง กทม. 10200
ปลีกและส่ง
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่
หจ.จีวร ฟิตเนส โซลูชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
303 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม เปลี่ยนแผงวงจร
แผงควบคุมเครื่องออกกำ�ลังกาย อะไหล่เครื่องออก
กำ�ลังกายทุกประเภท
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บจ.โปรเดคคอเรทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/57 ซอยวัดเวฬุวนาราม 14 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน ให้กับบ้าน
คอนโด สำ�นักงานต่างๆ และโรงแรม เช่นติดตั้งผ้าม่าน
วอลเปเปอร์ มู่ลี่ ฉากกั้นห้อง

บจ.โมนา ครีเอทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/450 หมู่บ้าน ณัฐกานต์ 3 ซอยพหลโยธิน 52 ถนน
พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
บจ.เอฟ วัน เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/96 ซอยเทิดราชัน13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า รวมถึงผู้ โดยสาร
บจ.คอน แม็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
281/37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขาย ผลิต ขนมอบแห้ง
บจ.ออนไลน์ คิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/2 หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ วัชรพล โซนอี 2 ซอยวัชรพล 2
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บจ.คาร์ลิต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายอาหารเสริม เช่น คอลลาเจน กาแฟ
สุขภาพ วิตามินแร่ธาตุบำ�รุงร่างกาย
บจ.ไอบีลีฟ 28 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยโชคชัย 4 ซอย 90 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ค้า ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม
บจ.รื่นอารมณ์ แฟมิลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/2 ซอยคู้บอน 19 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
หจ.มีคุณภาพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/23 ซอยกาญจนาภิเษก 22 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ขายผลไม้อบแห้ง
บจ.ไทยอินโนเวชั่นฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118 ซอยรามคำ�แหง 72 แยก 1 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผักและผลไม้แปรรูป
บจ.ซัสเทนเทรเชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/14 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-5 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบธุรกิจประสานงาน ขาย ประกวดราคาพัสดุ ภาค
รัฐ และ ภาคเอกชน
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บจ.เบรฟ อัพ (1989) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/16 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายปลีก-ส่ง เครื่องดื่มชูกำ�ลัง
บจ.คุณวัน คอสเมติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3421/62 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.ฐิติแสงฉาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147 ซอยพระรามเก้า 51 (ถนนเสรี 6) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าสินค้า และส่งออกสินค้า
ประเภท สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.พันล้านความงาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128/107 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อางทุกประเภทและ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ศิริวิทย์ อพอลโล่ แอสเส็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1025 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ให้เช่า จำ�นอง บ้าน ที่ดิน
อาคาร อาคารสำ�นักงาน อาคารที่พักอาศัย
บจ.เทนยุ บียอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร
บจ.เอส บี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/34 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ประกอบกิจการร้านสรรพสินค้า
บจ.อิสระ พลัส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99 ถนนจรัสเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์

หจ.บีแอนด์พี คอนเทนเนอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/4 ซอยรามอินทรา 127 แยก 1 แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
บจ.เบอร์ราโด จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร ทั้งทางบก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทางน้ำ� ทางอากาศ ภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้ง
916 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 รับบริการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร
ประกอบกิจการค้านำ�เข้า ส่งอออก ผลิตจำ�หน่ายเครื่อง
หนังทุกชนิด อุปกรณ์หนัง อะไหล่หนัง รองเท้า กระเป๋า บจ.บิซกี๊คค์ จำ�กัด
เข็มขัด เครื่องประดับกาย ถุงรองเท้า ถุงน่อง ผ้า ด้าย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยางยืด
91/96 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
บจ.อ๊อกต้า ฟีนิกซ์ จำ�กัด
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/39 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา บจ.ไทยคาร์แคร์ กรุ๊ป จำ�กัด
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครองสินทรัพย์ของ 69/319 ซอยรามคำ�แหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
บริษัทในกลุ่มที่ไม่ได้ดำ�เนินงานในธุรกิจการเงินเป็นหลัก กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย และให้บริการการดูแลรถยนต์
บจ.เอ็น.ที. คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อีเอไอ ดีไซน์ จำ�กัด
23 ห้องเลขที่ 103 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
58/23 หมู่บ้าน ประภาทรัพย์ 3 ถนนคู้บอน แขวง
กทม. 10310
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
การติดตั้งระบบระบายอากาศ การซ่อมแซมและบำ�รุง
รับจ้างออกแบบตกแต่ง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง
รักษาระบบภายในอาคารและโครงการต่างๆ
ภายใน เพื่อสิ่งปลูกสร้างและสถานที่
บจ.วินเนอร์ โปรโตไทป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
308 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.พรีเชียส เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
242/10 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการ โดยใช้สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ รับ
ทำ�โฆษณา หรือ โปรโมทเว็บไซต์
บจ.บุญถาวร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสำ�หรับงานขายโครงการใน
กลุ่มสินค้าวัสดุตกแต่ง
บจ.วี.เอวิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
972 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการธุรกิจการบิน การเช่าเหมาลำ�
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บจ.พีบี ไลฟ์ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
414/177 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
บจ.แคนดู ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
184 ซอยร่มเกล้า 19/1 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านการ
บริหาร การตลาด การจัดการ การเงิน
บจ.ที.เอ็น รับเบอร์แอนด์ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/151 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายปลีกและส่งเกี่ยวกับลูก
กลิ้ง หล่อยาง โรลเลอร์ อะไหล่ชิ้นส่วนทุกชนิด อุปกรณ์
ในโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.ไฮ ปาร์ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ซื้อ ขายให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่าซื้อแลกเปลี่ยน รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ยานพาหนะ

บจ.อินโนจี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 อาคารทีเคเอส ทาวเวอร์ ห้อง 1502 ชั้น 5 ซอย
ลาดกระบัง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
10520
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายจัดหาอุปกรณ์ โปรแกรม ใน
งานทางด้านไฟฟ้า งานควบคุมอัตโนมัติคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มื่อสารทุกชนิด
บจ.ไทยเน็ตเวิร์ค 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/42 หมู่บ้าน เพ็ญศิริ 4 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย ปลีก ขาย
ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด
บจ.พรอมิสด์ เดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
9/1 อาคารมูลนิธิสนธิอิสลาม ห้องเลขที่ 201 ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่งเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย
หจ.บ้านอุดม แอคคอมโมเดชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
618/6-7 ซอยภานุรังษี ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการแบ่งห้องให้เช่า
หจ.ทีเอ็มที การ์เม้นท์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
68 ซอยราชพฤกษ์ 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ค้าผ้า ผ้าทอจาก
เส้นใย ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
หจ.มูจิน เมล็ดพันธุ์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
45 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
นำ�เข้าเมล็ดพันธุ์ รวบรวมเมล็ดพันธุ์ จัดจำ�หน่าย
เมล็ดพันธุ์
บจ.สตาร์ เจแปน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
8/205 หมู่บ้าน ทาวน์อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช
68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
กิจกรรมการให้บริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
หจ.ธูปหอม
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
701/124 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการออกกำ�ลังกายด้วยปุกรณ์ทุก
ชนิดทุกประเภทและบริการอบเซาว์น่า
บจ.พรีเมียร์ เอควิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
144 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ลงทุนและเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บจ.จีทริปโคเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ 4703
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ให้บริการสำ�รองต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น
สำ�รองโรงแรม สำ�รองการให้เช่ารถ
หจ.สยามเจริญ
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
193 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57/1 แขวงบางบำ�หรุ เขต
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการร้านขายของชำ�

419

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ทริปเปิ้ลดี แล็บโบราโทรี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
38 ซอยบรมราชชนนี 30 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3500000000 บาท
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร
รถไฟฟ้า ดำ�เนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการขนส่ง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พรประภัสสร์ วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
202/77 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
บำ�รุงรักษา อาคาร บ้านพักอาศัย และสิ่งปลุกสร้าง
ทุกชนิด
บจ.เอลีท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ปิโตรเลียมโค้ก

เพจเจส

หจ.ฤดา คอฟฟี่
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
160 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องดื่มต่างๆ ขนม
บจ.ละมุน2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/17 ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บำ�บัดรักษารวมทั้งการวินิจฉัยโรคสัตว์

บจ.ดีอาร์-ซัน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บิท บ้าน จำ�กัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703(ริ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เวอร์ 19) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601-1602 10120
ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
ประกอบกิจการแปลภาษา เอกสาร และจัดหาล่าม
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ดีไอวายเคมีเคิลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
หจ.บ้านพี่เรือนน้อง อพาร์ทเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.พีแท๊ป อินเตอร์เทรด จำ�กัด
35/660-661 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ
171/1 ซอยสิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
กทม. 10700
328-330,332 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขต
ค้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ำ�ยาดูแลรักษายนต์
ประกอบกิจการให้เช่า อพาร์ทเม้นท์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าส่งออก ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บจ.อิน เอเจนซี่ จำ�กัด
ทั้งปลีก และส่ง ทุกชนิด
บจ.ซีดีทียูพี จิเนียส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
136/40 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
211 ซอยลุงเริ่ม แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
บจ.ลิลัค ฮอกไกโด จำ�กัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสาร
10150
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
คัดเอกสารการขอรับรองต่างๆ ของบุคคล นิติบุคคล
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออกเสื้อผ้า เครื่องประดับ 111/1 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.พร็อพเพอร์ลี บิสซิเนส ซัคเซส จำ�กัด
ให้บริการร้านเสริมสวย
บจ.อินฟิโนว่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
162 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
1/86 ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. บจ.อะ กู๊ด เซิร์ฟ 2017 จำ�กัด
กทม. 10140
10220
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้บริการรับส่งเอกสาร
จำ�หน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 135/52 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-4
(ละออทิพย์) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
บจ.เพียวพราว จำ�กัด
กทม. 10210
บจ.สมบูรณ์ทรัพย์เจริญธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
288/36 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
128 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 28-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
กทม. 10140
อุตสาหกรรม
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และค้าส่งผลิตภัณฑ์ และ
ประกอบกิจการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
อุปกรณ์เพื่อเสริมความงามของเส้นผม
บจ.แอล.เอ็ม.แฟชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เซ็นเตอร์ ไมนิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น
บจ.เอ็นเอสซี แมชชินเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
56/133 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
10240
4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 74 แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน นำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ประกอบกิจการจำ�หน่าย เช่า ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง
กทม. 10220
บำ�รุงรักษา เครื่องจักรอุตสาหกรรม
บริการงานเหมืองแร่การค้า การลงทุน การสำ�รวจ และ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท
การพัฒนาแร่ การประมวลผลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
บจ.ซีซีทีไอเอ็ม จำ�กัด
บจ.พีเอ็น เคลม ไบค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.คลาสสิค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
7
ซอยพั
ฒ
นาการ
69
แยก
2-3-4
แขวงประเวศ
เขต
7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 4-9 แขวงแสมดำ�
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประเวศ
กทม.
10250
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
290/149 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ ใต้ 1)
ประกอบกิ
จ
การนำ
�
เข้
า
และจำ
�
หน่
า
ย
ให้
เ
ช่
า
เครื่
อ
งจั
ก
ร
ให้บริการซ่อมแซม บำ�รุง เครื่องมือ อุปกรณ์รถยนต์
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
และอุ
ป
กรณ์
เ
ครื่
อ
งจั
ก
รก่
อ
สร้
า
ง
เช่
น
รถเครน
ให้บริการจอง และ จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการจอง
โรงแรม ที่พัก ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.เอฟ แอนด์ เอส พาร์ท แมชชีนเนอรี่ จำ�กัด
บจ.สยามฟู้ด เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
41 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-4 ถนนกาญจนาภิเษก
บจ.เอ เอ อี คอนสตรัคชั่น-88 จำ�กัด
1982 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือกล
42/6 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหะ
10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ การนำ�เข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน
บจ.เอส เอส เค โกลด์ จิวเวลรี่ จำ�กัด
บจ.เอ็นเค โปรวิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
80/35 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขต
บจ.จีไอทีที จำ�กัด
55/134 ซอยพระยาสุเรนทร์ 44 ถนนพระยาสุเรนทร์
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ผลิต ประกอบ ขึ้นตัวเรือน หรือ
3 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-13 ถนนรามอินทรา
ซ่อม นำ�เข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องวิทยาโทรคมนาคม รวม ของรูปพรรณหรือของใช้ ใดๆ ของอัญมณีทุกประเภท
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
ทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
เครื่องประดับทุกประเภท
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เครือแม่ข่าย
บจ.ช้างดาวเดือน จำ�กัด
บจ.อมตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.โซน โฆษณา กรุ๊ป 999
1009/57
ถนนลาดพร้
า
ว
แขวงจั
น
ทรเกษม
เขตจตุ
จ
ก
ั
ร
466 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม.
10900
กทม. 10160
269/232 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
ผลิ
ต
และจำ
�
หน่
า
ยสารปรั
บ
สภาพดี
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ให้เช่า ซ่อม ติดตั้งเครื่องอัดลม
สะพานสูง กทม. 10240
เครื่องทำ�ลมแห้งทุกชนิด อะไหล่เครื่องอัดลม
ผลิต จำ�หน่าย สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณาทุกชนิด
บจ.อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3500000000 บาท
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง สินค้า และผู้ โดยสาร
รถไฟ ดำ�เนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการขนส่ง
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บจ.ซีร่า สวิมแวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
228 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 14 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ซื้อมา ขายไป ในสินค้าประเภท
เสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดว่ายน้ำ� อุปกรณ์กีฬา
บจ.ซีจี สปอร์ต คลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
95/11 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ศูนย์ฟิตเนส ศูนย์ออกกำ�ลังกาย การอบรมทางด้าน
สุขภาพ
บจ.เมกาโปร บิลเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/14 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
หจ.ธัญญทวีทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/71 ซอยสรงประภา 18 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อุปกรณ์ปีนเขา และปีนเขา
ไม้สูงทุกชนิด
บจ.ลุมพินีวัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
303/107 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-8-7 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
รับเหมาโครงสร้างอาคาร
บจ.วีคเอนด์ ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/107 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 11-1 แขวง
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.เอ็น พี เอ อี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155/33 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนนคู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชี พร้อมรับทำ�บัญชี ปิดงบการเงิน

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไฮโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/72 ซอยสวนสยาม 24 ถนนสวนสยาม แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ฟู้ด ดีไซน์ คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/26 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

บจ.แบงค็อก คอนโด โลเคท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/133 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-1 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ให้คำ�ปรึกษาในการซื้อ-ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.บีม ไฟว์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บจ.วีทูเก็ทเตอร์ ออแกไนซ์เซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/1 ซอยสวนสยาม 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
รับจัดงานนิทรรศการ งานอีเว้นท์ ตกแต่งสถานที่จัดงาน

บจ.บีม ทู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บจ.ปารานา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/96 ซอยสวนสยาม 9 แยก 10(อมรพันธ์นคร 8) แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก แปรรูปผล
ไม้ แช่แข็ง และอบแห้งทุกชนิด เช่น มะม่วง กล้วย

บจ.บีม โฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หจ.ภาชนะทำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/299 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-7 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำ�ภาพยนตร์ วีดีทัศน์
โทรทัศน์เพื่อจำ�หน่ายหรือเผยแพร่
บจ.เดอะ เบสท์ วัน (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/195 ซอยรามคำ�หง 147/2 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการงานด้านบริการทุกประเภท
บจ.มอร์ แดน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/82 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก-ส่งเวชภัณฑ์สัตว์
อาหารสัตว์ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องดื่ม

บจ.ไทย แนชเชอเริล เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/109 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
การขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.หนึ่งในพิภพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2708 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.เอชที รีโวลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/45 อาคารรีเจนท์ โฮม7/2 ชั้นที่ 3 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บจ.เอสเอ็มพี ร่วมกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บัตตั้นส์ สตูดิโอ จำ�กัด
300/415 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
บจ.แอ็ปเอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/27 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้านสวนพระราชา) วัตถุประสงค์กิจกรรมการลงทุน เข้าลงทุนอันเกี่ยวกับ
381 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10220
จำ�หน่ายขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์
บจ.เมดิเฮลท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บำ�รุงผิวกาย
บจ.ไอที ซิมเปิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
150 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
บจ.สปิริต โฮม จำ�กัด
289/253 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
10300
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับส่งคนด้วยรถตู้ไม่ประจำ�ทาง
36 ซอยรามอินทรา 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. บริการจัดทำ�เขียน พัฒนาโปรแกรมของฐานระบบข้อมูล
10220
online website web application
หจ.บัวแก้ว ทรานสปอร์ต 2017
ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งภายใน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอส.เอส.พี ควอลิตี้ โปรดักส์ จำ�กัด
104 ซอยสิทธิปัญญา ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
บจ.สิริภูมิ สโตนแอนด์สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 18 แขวงประเวศ เขต
ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง ทั้งรถบัส รถตู้
28 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/2 แขวงท่าแร้ง เขต
ประเวศ กทม. 10250
และรถโดยสารทุกชนิด
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�ยาล้างจาน สบู่เหลว ก้อน น้ำ�ยา
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย จำ�หน่ายหินอ่อน หินแกรนิต
ทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�
บจ.พีโอซี แกลเลอเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดับเบิ้ลที วีซ่า เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บจ.โกรว์อิ้ง คอนเซปท์ จำ�กัด
255 ซอยลาดพร้าว 95(ปรางค์ทิพย์) ถนนลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
55 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 แยก 2 ถนนโชคชัย 4
836/64 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กทม. 10250
สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อาคาร
ให้บริการด้านวีซ่า และ ใบอนุญาตทำ�งานให้กับชาวต่าง ให้บริการรับทำ�บัญชี วางระบบบัญชีและ/หรือสารสนเทศ
ชาติ ที่มาปฎิบัติงาน
ให้บริการจัดทำ�ภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาด้านภาษี
บจ.ออล เดสติเนชั่น เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
828 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
บจ.เบสท์วัน ไซคลิ่ง จำ�กัด
บจ.อีพีเอสแอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/4 ซอยรามอินทรา 75 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขต 27 หมู่บ้าน นิรันดร์-สิริ ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 24 แขวง ประกอบกิจการให้บริการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
คันนายาว กทม. 10230
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้ารถจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับงานด้าน
พาณิชยกรรมการผลิตการตลาดและจัดจำ�หน่าย
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดีดี ดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
252 ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตแผ่นภาพยนตร์ แผ่นเพลง
บจ.มีกันต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1201/84 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์เสริมความงาม ปลีกและส่ง
บจ.ควอนตัม เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการบริการ ฝึกอบรม สัมมนา จัดบูท
จัดแสดงนิทรรศการ การแสดง การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์
บจ.กัลยา อีโคทิงกิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/19 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
บริการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บจ.เรดไพรซ์ ดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139 ชั้นที่ 1 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิคสฺ์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
หจ.ศรีสังข์ รุ่งเรืองกิจ
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
980/71 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม
บจ.ธนไชยศรี แคปปิทอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 404000000 บาท
8/19 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์
บจ.ชัญญา19 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 122000000 บาท
8/20 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
การลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์
บจ.กิจเจริญวัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
6/79 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.วงศ์พระยา คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
83/1 ชั้นที่ 3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

บจ.วี พลัส สเตชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.สมาร์ท พีไอดี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
273/27 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
88/65 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลอง ประกอบกิจการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง ก๊าซเอ็นจีวี
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม
บจ.รันเวย์ 1945 จำ�กัด
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
242 ซอยพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.เอ็นด์เล็ซ พอสซิบิลิตี้ จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เป็นตัวแทนการค้าต่างๆ ในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท
297/62 หมู่บ้าน เดอะ คัลเลอร์ พรีเมี่ยม ซอยสุเหร่า
คลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
บจ.ห้างทอง เยาวราช ดีดีดี จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์
59/94 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต
เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อ หลักสี่ กทม. 10210
สุขภาพและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า ทอง ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ หินมี
ค่า พลอย นาก เงิน อัญมณี
หจ.เกรียงไกรทรานสปอร์ต 2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เขาล้อม กระบี่ 2560 จำ�กัด
101/2625 อาคารฉลองกรุง โซน6 หมู่ที่ 7 ถนนสังฆ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประชา แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
2634 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวง
กทม. 10530
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ โฮมสเตย์
บังกะโล และสถานที่พักและบริการสุขภาพ
หจ.มั่นคง อพาร์ตเมนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วิสดอม พลาซ่า จำ�กัด
92 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 แขวงกระทุ่มราย เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
หนองจอก กทม. 10530
97 ซอยเนียมอุทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ประกอบกิจการให้เช่า ที่อยู่อาศัย สถานบำ�บัดเพื่อ
10400
สุขภาพ
ประกอบกิจการศูนย์การค้า
หจ.อาร์เอ็น บิวดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
99/107 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการแบ่งห้องให้เช่า
หจ.ซี จี ซิค
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
428/146 หมู่บ้าน ฮาบิเทีย โมทีฟ ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการ
บริหารงานขายและการขยายตลาด
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บจ.บีมบ๊อกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
30 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์
บจ.ดิจิตอล เซนทริค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
39/2 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการ ขายส่งผลิตภัณฑ์ประมง
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บจ.อินวิคตัส คอนเซาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
32/47 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 โซน ซี ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านการบัญชี
บจ.เอซ อกริ บอนดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1964,1966,1968,1970 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทำ�การตั้งฟาร์มเลี้ยง ไก่ เลี้ยงเป็ด ห่าน สุกร วัว กระบือ
สั่งพันธ์สัตว์จากต่างประเทศ
บจ.เวลธ์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
199 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการของบริษัทโฮลดิ้งในการเข้าถือหุ้นบริษัทที่
ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจกิจเงินเป็นหลัก
บจ.เรดโซน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
23/1 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ดับเบิ้ล เอ็ม ออโต้ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
35/748 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าส่งออก ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบ
บจ.นวสินเมทัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
807 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงกลึง
บจ.ฟูลวิชชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
29/4, 29/5 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
จำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
บจ.จีเอช เลเทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1159/21 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง
บจ.เอสเอ็มเอที พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
286 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าอะไหล่ สำ�หรับเครื่องจักรกลเกษตร
บจ.ทู สวีเดส บีอาร์พี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
103/1 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการภัตตาคารที่ขายอาหารและเครื่องดื่มรวม
ทั้งดูแลและพัฒนาภัตตาคาร
บจ.สยาม ทอร์ค-ออน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 (เแสง
จันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเพื่อขายส่งและขายปลีกเครื่องมือช่าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
บจ.เอ เอ วัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 343 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
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บจ.ชอว์ แชงค์ 95 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/33 หมู่บ้าน กล้วยไม้ ซอยเอกชัย119 ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
หจ.จิเทนดร้า(2560)
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
20 ซอยพหลโยธิน48แยก22-7 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
หจ.บีแฮททิแอนด์ซันส์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
17/235 อาคารวีวิดทาวเวอร์ โซนดี ชั้น 9 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
สั่งเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายยัง
ต่างประเทศซึ่งสินค้าที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์
บจ.วาย.แซด อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า ผู้ โดยสารทั้งทาง
บก น้ำ� อากาศ รับนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร
บจ.วายบีซี แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1720000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 35
ยูนิต 3502 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการโฆษณา
บจ.ฟินเทค ลอว์ เฟิร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/3 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม ดูแล และ
พัฒนาการพาณิชย์ การตลาด การวางระบบต่างๆ
บจ.เฟิร์สพาวเวอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
363/8 ซอยบ้านดอกไม้ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
นำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค
หจ.8 เอลีเมนท์ สปา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/7 ซอยสุขุมวิท 39ิ (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจกรรมสปา

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ซีแซค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/113 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการ
แพทย์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด
บจ.ไค แอสโซซิเอท (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/355 ซอยประชาอุทิศ 58/1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน
ออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)

บจ.อินเตอร์ เอฟที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ผลิตนำ�เข้า จัดจำ�หน่าย จำ�หน่าย วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทันตกรรมหรือที่ต้องใช้ ในงานทันตกรรมทุก
ชนิด

หจ.แสงธิรา เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยพระราม2 69 แยก 1-12 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

บจ.ริช อินฟินิตี้ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
189 ซอยกำ�นันแม้น 13 แยก 33 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย และรับสั่งทำ�อุปกรณ์ ใช้
ในงานกระเป๋า เข็มขัด รองเท้า เครื่องประดับต่างๆ

บจ.ดีเค12 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/77 หมู่บ้าน ดีเค หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางบอน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การจัดพิมพ์จำ�หน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทาง
ออนไลน์

บจ.อะ โฮมแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110/84 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
นายหน้าขายสินค้า นายหน้าขายอสังหารมทรัพย์ ดำ�เนิน
การช่วยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

บจ.กานต์เดินทาง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/21 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาทุก
ประเภท

บจ.วิน-แพลน แอดไวเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
170/15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการบริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า
ของหุ้นที่กำ�หนดไว้

บจ.เจเนซิส ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/233 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บริการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข และรับเป็นที่ปรึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์

บจ.เอกรุ่งเรือง ออโต้ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
387,389 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายส่งและปลีก ยางรถยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

บจ.เอ.เอ็ม.เค.กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
117,119 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 92 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับตกแต่งภายในพร้อมทั้งผลิตและ
จำ�หน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

บจ.เฮช.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72 หมู่ที่ 7 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการผลิต งานพิมพ์ งานประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าที่มีส่วนประกอบของกระดาษและพลาสติก

บจ.ลีดเดอร์เวิร์คส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
403/15 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำ�ปรึกษาที่
เกี่ยวข้อง

บจ.ลีลาสวัสดิ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการรับทำ�ของชำ�ร่วยทุกชนิด

บจ.เดอะ สตาร์ ไลท์ ไดมอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยเกษมสำ�ราญ 1 ซอย 1 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บจ.เมดิสซ่า จำ�กัด
ประกอบกิจการ ติดต่อประสานศิลปิน ดารา นักร้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นายแบบ นางแบบ พิธีกร จัดงานคอนเสิร์ต
36 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 1-1 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ลิปสติก
หจ.พีเจ กราฟฟิค ปริ้นท์
เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว เครื่องประทินผิว น้ำ�หอม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
214 ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
บจ.ดับบลิว.อาร์.เอส. กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์งานพิมพ์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยเอกชัย 43 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
บจ.เปเปอร์คลาวด์ จำ�กัด
ผลิต จำ�หน่าย ให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 อาคารเค.เอส ชั้นที่ 2 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เขตสาทร กทม. 10120
ให้บริการออกแบบ เขียนโปรแกรม และแอพลิเคชั่น
บจ.เดอะ เบสท์ อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/366 หมู่บ้านพิศาลเทียนทะเล ซอยเทียนทะเล
บจ.สุดฟ้า มหาสมุทร จำ�กัด
20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
88/185 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
การบริการจัดประชุม งานเลี้ยง และการแสดงสินค้า
กทม. 10140
ประกอบกิจการ ให้คำ�ปรึกษาและวางแผนทางด้านการ
ตลาด
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บจ.ลักษ์ชัวเรียนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
704/112 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีกเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา

บจ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/31 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจัดประชุมอบรมสัมนาให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมนิทรรศการหรืองานแสดง
โชว์ต่างๆ ศึกษาดูงาน
บจ.เมธาวดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/99 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวง
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการ ติดต่อประสานศิลปิน ดารา นักร้อง
นายแบบ นางแบบ พิธีกร จัดงานคอนเสิร์ต
บจ.มิวแพรว เอดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106/116 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10210
ประกอบกิจการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และสื่อ
การเรียนการสอนสำ�หรับเด็ก ทุกชนิด
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.อัลติโม คอนโทรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/168 ซอยแจ้งวัฒนะ14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ
และโทรศัพท์ ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

บจ.เจริญวิริยะ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 36 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออกรับเหมา ออกแบบและ
ติดตั้ง ตัวแทนจำ�หน่ายกล้องวงจรปิด

บจ.เบบี้ โทกี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94 ซอยเทิดราชัน 21 (ดาวทอง 2) ถนนเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็กอ่อน

บจ.วิสดอม แอ็คเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3807 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ� ด้านการ
ค้า การผลิต การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการ
จำ�หน่าย

บจ.เลอ บาตอง เทเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
บจ.แสนสุขสม จำ�กัด
ให้บริการรับตัดเย็บเสื้อผ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) ถนน
รามคำ�แหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
บจ.บูเลอวาร์ด จำ�กัด
10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ประกอบกิจการให่เช่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
10220
ให้คำ�ปรึกษา สำ�รวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุง
หจ.ศรัทธา เทรดดิ้ง
รักษา ก่อสร้างงานโครงสร้างและงานระบบทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776/142 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บจ.พารากอน เมดิคอล คลินิก จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/770 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
บจ.นิช มีเดีย จำ�กัด
ให้บริการคลินิกโรคเฉพาะทาง กิจการดูแลความสะอาด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1104/158 หมู่บ้านโนเบิลคิวบ์ ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
บจ.บีแอนด์ซี928 เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ สร้างสรรค์ ผลิตสื่อ สำ�หรับงานโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/5 ซอยรามอินทรา 8 แยก 18 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
บจ.เดต้าเมคคานิก้า จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก รับซื้อเพื่อ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิตหรือว่าจ้าง ค้าส่งสินค้า ทางการเกษตรทุกประเภท 5 ซอยหมู่บ้านสวนแหลมทอง 2 ซอย 12 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการให้คำ�ปรึกษา บริการรับเหมา
บจ.พีดี แลคซาทีฟ เฮิร์บ จำ�กัด
ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและสารสนเทศ จัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
30/3 ซอยรามอินทรา 5 แยก 13 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการค้ายา อาหารเสริมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ บจ.นิว ทีเอ็ม จำ�กัด
ผลิตจากสมุนไพรหรือสัตว์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.เปี่ยมคุณ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และช่องรับสัญญาณภาพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล
88/43 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ
บจ.165 คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3770 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
บจ.คือคัก จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/74 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 แขวงคันนายาว เขต ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายตู้คอนเทนเนอร์
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการติดต่อประสานศิลปิน ดารา น้องร้อง
บจ.ฟู้ด แอนด์ มู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
นายแบบ นางแบบ พิธีกร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1770 ศูนย์การค้า เดอะฟิล ห้องเลขที่ แอล 07-แอล
07 ที ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
บจ.ชาร์ป แร็บบิส จำ�กัด
กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/20 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการ
จัดส่งสินค้าดังกล่าว
10230
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา จัดสอน จัดอบรม จัดหา
บุคคลากร สิ่งของ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
บจ.เอ แอนด์ ดี (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
542/53 ซอยประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 24 แยก 5 ถนน
บจ.ดีโอ ซิลวา 1975 (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/308 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งงานระบบอินเตอรืเน็ต
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ระบบการสื่อสาร ระบบเคเบิ้ลเน็ตเว็นท์
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย น้ำ�มันหอมระเหยเทียนหอม
บจ.เคเอ็มแอล บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/9 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 25 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางและอาหารเสริม

424

บจ.มั่นคง ซูปเปอร์ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
400/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

เพจเจส

บจ.ซีดีบี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 35 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บริการขายส่งอาหาร
บจ.เอิร์ทเอ็นบียอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/9 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 5 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการ
จัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
บจ.ไลค์ทูพริ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ให้บริการเกี่ยวกับการพิมพ์
บจ.ออเดอร์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2007/106 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กทม. 10400
ผลิตและออกแบบเสื้อผ้าดีไซน์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
บจ.ทู ซิสเตอร์ช็อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ไดอาน่าคอร์ท ห้อง 2017 ตรอกศรีสรราช แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและความงาม
บจ.โพสต์เนิร์ด บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129 ซอยพระยาดำ�รงค์ ถนนพระราม 4 แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้า ผ้าพันคอ เครื่องประดับ ทุก
รูปแบบรวมถึง อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด
บจ.ประภาพเทเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62 อาคารธนิยะพลาซา บีทีเอส วิง ชั้น 3 ห้องเลขที่
312 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตัดเสื้อผ้า
บจ.อิเล็กทริก แบร โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนและถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดอื่น
บจ.จันทร์อินคำ�(2560) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147/39 ซอยสุวินทวงศ์ 5/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกาแฟ
หจ.โชคอนันต์ ออโต้พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
236 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่
ของยานยนต์
หจ.เคส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
71 ซอยจันทน์ 16 แยก 18 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ออโรล
แคร์ (Oral Care)ทุกชนิด
หจ.ที พี คอนซัลแทนท์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1558/74 หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด กม.
3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
บริการด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชีการให้คำ�
ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
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บจ.เอพีเอส (168) ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
19 ซอยบางแวก 26 แยก 3 แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบัญชี รับทำ�บัญชี
หจ.อินเนอร์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
71/102 หมู่ที่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ให้บริการเกี่ยวกับการพิมพ์
บจ.604 ซันนี่ 71 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
184/2 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เป็นผู้นำ�เข้าเครื่องบินเล็ก เพื่อการฝึกบิน หรือการบิน
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อบริการขนส่งผู้ โดยสาร
หส.เฌอมาวิณภัค
ทุนจดทะเบียน 70000 บาท
3 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช
บจ.ปฐมฤกษ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 260000000 บาท
6 ซอยรามคำ�แหง 35(วุฒิเกียรติ) แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.มิสเตอร์มอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
186 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการธุรกิจเข้าร่วมลงทุนบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ การค้า
บจ.สปี้คเอ๊าท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12500000 บาท
35 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษและการฝีกทักษะ
การพูด เขียน ฟัง และการอ่านในภาษาต่างๆ
บจ.พาโนราม่า เดสติเนชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
62 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้อง
หมายเลขที่ 1802-3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ (ยกเว้นธุรกิจเกี่ยว
กับการลงทุน)
บจ.สินกัลยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
305 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เฟรนด์ลี่ แพลนเน็ต เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
31/499 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์
และฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์

บจ.สหพันธ์ธุรกิจการค้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1035 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขายและเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรม

บจ.ไทยจีน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
94,96 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 2 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้ารับจองห้องพัก
โรงแรม ตั๋วเดินทาง ตั๋วโดยสาร ทุกชนิดทุกประเภท

บจ.ไมซ์ ดีโป (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/9 อาคารเพชรพิรุณ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับออกแบบโฆษณา และจัดทำ�สื่อโฆษณา

บจ.ยูเอสบี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
164/11 ซอยศรีบำ�เพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
รับออกแบบและให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บจ.ชาร์เตอร์ด แมส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
165/280 อาคารสารินเพลส ชั้นที่ 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
การซื้อ-ขายสินค้า บริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บจ.เซ็นย่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
981/139 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ชำ�แหละ

บจ.เอเอ็นดับเบิ้ลยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/84 ซอยลาดพร้าว 25 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ จัดประชุม สัมมนา

บจ.ริช ปิโตรเลียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
222/224 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง และสถานีบริการ
น้ำ�มันเชื้อเพลิง

บจ.ดี-อูฟฟี่ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกาแฟ ทุกชนิด หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ

บจ.วารุณประภา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2050000 บาท
5 ซอยเทพนิมิตร 2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดสรรที่ดิน

บจ.โอ้วไถ่ฮง บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
92/15-16 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการ ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

บจ.สกาย โกลด์ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
179/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ทองรูปพรรณ ทองแท่ง

บจ.ทรีวิชเชสส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/23 ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการให้เช่าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย

บจ.เดอะ สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
127/28 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-6 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรกล

บจ.อีพีเอฟ เวิลด์ ไวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
508/21 ตรอกต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงการ
เข้าไปดูแลผลประโยชน์

บจ.คอนศรี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/182 หมู่ที่ 5 ซอยหมู่บ้านตะวันนา แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน

บจ.นาโน บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
588/6 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการบรรจุภัณฑ์ หีบ ห่อ ทุกชนิด

บจ.ฮิปโป เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
79/311 ซอยรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการอินเตอร์เน็ตทุกประเภท จัดทำ�เว็บไซต์
ติดตั้งเครือข่าย วางระบบคอมพิวเตอร์ สื่อโฆษณา

บจ.เอ็ม ไนน์ สแควร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
232 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ร้านขายปลีกเครื่องสำ�อาง

บจ.แอนเก็ท พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/4 อาคารรีจัส เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
กิจกรรมบริการสำ�รองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ยูนนาน โดโบว์ เคเบิ้ล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
18/14-15 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก และค้าส่งสายไฟทุก
ชนิด เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.อินเทอเรกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ

บจ.เอ็คซ์เพิร์ททีเชอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
บจ.เอ็มโลโก้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/727 ซอยกำ�นันแม้น13 แยก31 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะ
บจ.ฉัตรแก้วทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
625/66 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร
บจ.เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/137 หมู่บ้าน ชนันธร ถนนบางบอน 3 ซอย 7 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการ เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย และ
สิ่งทอ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.คาโอรุ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
235/115 หมู่บ้าน ธนทองซิตี้ ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายครีมบำ�รุงผิว เครื่องสำ�อาง

บจ.เบค อะ ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี

บจ.แสงปัญญา พาณิชย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/120 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ส่งออก นำ�เข้า และรับซ่อม
อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำ�ความเย็นทุก
ชนิด

บจ.โอเวอร์ซี วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/96 หมู่ที่ 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายปลีก ส่ง ของเล่นเด็ก
ของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก

บจ.ไอซ์ สไตล์ การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/54 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10210
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่องนุ่ฝห่ม
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ชาย หญิง
บจ.ซีดีเอ็ม พริ้นท์ติ้ง เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
34/304 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการงานโรงพิมพ์ทุกชนิด ออกแบบ
หจ.เคที เมดิคอล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/168 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บจ.กินมีเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
248 ห้อง 301 ชั้น 3 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.สุพศินอินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา
บจ.ซีบี ซอฟท์พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27/179 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
งานที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
บจ.โมเวล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
227/142 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูญกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม
บจ.มัชมอร์เกน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
898 ซอยนวมินทร์ 76 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการรับทำ�บัญชี รับเป็นที่ปรึกษาและให้
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับบัญชี วางระบบบัญชี
บจ.ซุปเปอร์ วิชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35 ซอยรามอินทรา 48 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออกกล้องติดหน้ารถ กล้องวงจรปิด
รวมทั้งอะไหล่ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บจ.พร้อสเพอร์ริแดด 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/351 หมู่บ้าน มัณฑนา (รามอินทราวงแหวน2) ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
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บจ.บี.ที.ที ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/33 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ�ทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.ชญากานต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/63 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้าง

เพจเจส

บจ.โกมุทท์วงศ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยรามอินทรา 82 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งเอกสาร พัสดุ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.ดีไวน์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
478/157 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องพ่นไฟ เครื่องชั่ง เครื่อง
ชั่งรถบรรทุก สินค้าห้องแล็บ
บจ.วีดี คอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/208 ซอยมิตรไมตรี 18/1 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอาหารเสริม และ
เครื่องสำ�อาง ทุกชนิดตามใบสั่งซื้อ ของลูกค้า
บจ.ศิธาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/18 หมู่ที่ 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน
อาคารสำ�นักงาน

บจ.พาราไดม์ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/8 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แขวงบางจาก เขต บจ.มาย เลซี่ ทริป เทคโนโลยี จำ�กัด
พระโขนง กทม. 10260
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านขนส่งสถานที่เก็บสินค้า
31/499 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ ผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์ซอฟแวร์และ
บจ.มิลลี่ส์ เพลส จำ�กัด
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/59 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์) ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 3 แขวงวังทองหลาง เขต
หจ.อีทดริ๊งค์
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง 44/811 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน
กทม. 10220
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.โอบีวันเรนเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไทม์เล็ซ ฮอสพิทอลลิตี้ จำ�กัด
21/80 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งรับเหมาก่อสร้างอาคาร กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ สถาน
พักตากอากาศ
หจ.120 องศา เอ็กซ์เชนจ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 อาคารแอดไนท์รัชดา ห้องเลขที่ ดี 8 ถนน
หจ.เอสทีดีเคมีคอล
ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
10400
115/59 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง
บริการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ขายเคมีภัณฑ์ทุกประเภท
บจ.เอ็มบอลล์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แซฟวี่ พหลโยธิน จำ�กัด
52/28 ตรอกร.ร เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
กทม. 10400
137/41 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ลัคกี้ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีลเลอร์ อ๊อคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 20A ถนนปั้น แขวงสีลม ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
เขตบางรัก กทม. 10500
3 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
ประกอบกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัสดุรีไซเคิล 10250
ประมูล ค้าส่ง ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนยานพาหนะออนไลน์
บจ.เอกซ์เซลเลนซ์ วิสดอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ห้างทองสุวรรณศิลป์ (บางลำ�ภู)
1229/13 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
ทุนจดทะเบียน 8500000 บาท
กทม. 10500
152-154 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขต
ประกอบกิจการจัดอบรม
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ และส่วนประกอบ
จำ�หน่ายเงิน นาครูปพรรณ
บจ.เอพีเอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยราษฎร์อุทิศ 25/7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
หจ.ห้างทองเกษมศิลป์
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 7000000 บาท
ประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง วาง
114 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
ระบบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ปรับอากาศ
กทม. 10200
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

กรกฎาคม 2560
บจ.อารีย์ เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 67000000 บาท
408/169 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 42
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าสำ�นักงาน ให้เช่าพื้นที่
ทางการค้า
บจ.ดับบลิวเอเอฟที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000
930,932 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำ�มันโดยใช้
เทคโนโลยีแบบพลาสม่า(Plasma) โดยใช้กระบวนการ
(Catalyst) เพื่อกรองให้น้ำ�และน้ำ�มันผสมเป็นพลังงาน
น้ำ�มัน

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เดคซิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 28(ห้อง ดี) ซอยประสานมิตร
(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา เครื่องจักรที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง เครื่องมือ วัสดุ ชิ้นส่วน
อะไหล่ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
บจ.เอเอ็มไอ เฮลธ์แคร์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
2/22 ตึกไอยรา ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา รับบริหารจัดการ
และพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สถาน
บริการด้านความงามและสุขภาพ สปา และอื่นๆ

บจ.จีโอ-เซนทาร์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น พี ห้อง พี01 ซอยสุขุมวิท 25
บจ.ซูมิโตโม ริโกะ (เอเชีย แปซิฟิค) จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 20000000
1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบางนา-ตราด กม.3 10110
ประกอบกิจการให้บริการด้านการสำ�รวจทางอากาศ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
การถ่ายภาพสำ�รวจที่ดิน การสำ�รวจทางวิศวกรรมเพื่อ
ประกอบธุรกิจบริการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้าน
เทคนิคและที่ไม่ใช่ด้านเทคริค บริการให้คำ�แนะนำ�และ รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่
คำ�ปรึกษาด้านบัญชี ทางกาเงิน การวางแผนภาษี(เว้น
แต่ในธุรกิจหลัดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
บจ.มุโต เมดิคอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
และตลาดหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 2000000
23/92 อาคารสรชัย ชั้นที่ 22 ซอยสุขุมวิท 63 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.ยูนิเวอร์แซล คอร์ป จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการนำ�เข้าส่งออก
ทุนจดทะเบียน 16000000
1144/28-29 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวง ทางการแพทย์ทั่วไป
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ซื้อ ขาย ซ่อมบำ�รุง เครื่องมือที่ใช้ ในการสำ�รวจงานโยธา บจ.บั๊กส์ คอนเซาท์แทนท์ แอนด์ บิสซิเนส โซลูชั่น
จำ�กัด
บจ.บี เฟรชติจูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
ทุนจดทะเบียน 5000000
291 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
1/73 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น
เขตวัฒนา กทม. 10110
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการ วิจัย วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลการเงิน การ
ประกอบกิจการจำ�หน่าย น้ำ�ผลไม้ ชา กาแฟ และเครื่อง ตลาดรวมทั้งวิเคราะห์การดำ�เนินธุรกิจ
ดื่มทุกชนิด ผ่านตู้จำ�หน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งผลิต
นำ�เข้าและส่งออกซิึ่งสินค้าดังกล่าว
บจ.เนล แอนด์ อายแลช กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
หจ.ห้างทองโชคดีดินแดง
599/6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทุนจดทะเบียน 5000000
กทม. 10110
1028 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง ให้บริการตัด แต่งผม เสริมสวย ทำ�เล็บ เสริมความงาม
กทม. 10400
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ�นำ�ทองรูป
บจ.เบส พลัส ฮอลิเดย์ จำ�กัด
พรรณต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 2000000
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ชั้นที่ 6 ซอยสาธุประดิษฐ์
บจ.ห้างทองเยาวราชฉลองกรุง ลาดกระบัง จำ�กัด
31 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ทุนจดทะเบียน 5000000
กทม. 10120
1/6 ซอยฉลองกรุง 26 แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่าง ในกิจการ
กทม. 10520
และธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและรับซื้อทองคำ�แท่ง ทองรูป
พรรณ ให้บริการขายฝาก
บจ.พอช ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.พีเอชเอชโฟนแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
14 ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
ทุนจดทะเบียน 4000000
10170
639/3-4 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. นำ�เข้าสินค้าและจัดจำ�หน่ายทั้งปลีกและส่งเครื่องจักร
10250
ค้าส่ง ค้าปลีก ส่งออก นำ�เข้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ โฟน บจ.โอดีเอส จำ�กัด
แท็บเล็ต ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 2000000
8/47 ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา
บจ.ดิโอนีซุส ดิเวลลอพเมนท์ จำ�กัด
เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 4000000
ประกอบกิจการรับจัดหา เป็นตัวแทน นายหน้า ประมูล
34 ซอยยิ้มอุปถัมภ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ซื้อ-ขายสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ภิญญลักษณ์ คอสเมติกส์ แอนด์ ซัพพลีเม้นท์
โปรดักส์ จำ�กัด
บจ.พีจีเอส โลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
ทุนจดทะเบียน 4000000
8/124 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ศรีนครินทร์พระรามเก้า ซอย
7 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก
เขตจตุจักร กทม. 10900
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เครื่องสำ�อาง สบู่ ครีม แป้ง ผลิตภัณฑ์สปา
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บจ.เอชทีพีซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-3 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัท
มหาชนจำ�กัด และเป็นหุ้นส่วนจำ�กัด ความรับผิดให้าง
หุ้นส่วนจำ�กัด
บจ.โนวิส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง วัสดุ
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ของสินค้าดัง
กล่าว เครื่องปรับอากาศ
บจ.บางกอก ฟอร์ส วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
176/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยน นำ�เข้า ส่งออก
ขายปลีก-ส่ง เจียรนัยเพชร พลอย ทับทิม
บจ.ทีเคบี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขายปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนัง
บจ.แรบบิทฮิลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนน
สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และทีพักอาศัย
บจ.ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนน
สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอาศัย
บจ.ซิกเนเจอร์ ออฟ แอคเค้าติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ยูนิตที่ 903 ชั้นที่ 9
ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้าน
ภาษี ให้บริการเกี่ยวกับการจัดหาพนักงาน
บจ.เอ็นเนอร์จี่ โฟร์ กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
812 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
ชีวมวล
บจ.บ้านคุณย่าแถว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1 ซอยสุขุมวิท 73 (แสงหิรัญ) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.สุทธิกฤตเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
370/5 อาคารแฟร์ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 50 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ10110
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัด ประเภทไว้ ในที่อื่น

427

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.โมด้า ดีไซน์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10/9 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ให้บริการทางสถาปัตยกรรม
บจ.192 มาร์ช โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
571 อาคารเอ็ม เอส ซี ห้องเลขที่ 0303 ชั้นที่ 3 ถนน
สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการเช่ารถยนต์ต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
บจ.เอที เร้นท์ แอนด์ เซลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
252 ถนนนนทรี 14 แยก 10 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อ-ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
บจ.ไทยดีอาร์ แอดวานซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
554/124 อาคารบ้านเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 85 ถนน
เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.
10120
จัดหา จัดซื้อ จัดจำ�หน่าย จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้
บจ.บิ๊ก เซน บิลเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
49/421 ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10120
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย งานก่อสร้างทุกชนิด
บจ.เมอรี่ แฮปปี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
66 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กทม. 10120
ออกแบบ ตกแต่ง จัดหา เครื่องตกแต่งภายในอาคาร
สิ่งก่อสร้างอย่างอื่น

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.3แฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
111/93 ซอยบางกระดี่ 25 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้าน บ้านเดี่ยว อาคารรวม
อาคารสูง คอนโอมิเนียม แมนชั่น หอพัก

บจ.เว้ลธ์ ติงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11/275 หมู่บ้าน ธันธวัช 5 ซอยวัชรพล 1/9 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ผลิต จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อาหาร ขนมคบเคี้ยว
อาหารเสริม เครื่องดื่มบำ�รุง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว ยาดม
ยาหม่อง ขายส่งออก ขายออนไลน์ ขายแฟรนไชนส์ ใน
สินค้าดังกล่าว

บจ.บีกินเนอร์ เวฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
211/91 หมู่บ้าน ภัสรี ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
กิจกรรมจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

บจ.ริช อินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
5/80 ซอยสายไหม52 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม
อาคาร สำ�นักงาน ที่พักอาศัย ทุกประเภท

บจ.วี เอ็น บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
4/348 ซอยหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก อุปกรณ์
อะไหล่ ยานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.เอ็นซีเค 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
199/19 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 22 แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ค้าผลไม้ ผลไม้อบแห้ง แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
บจ.อินโนโมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
154/46 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
รับจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซด์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
บจ.ทรายเทพธรณี 99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
398 ซอยเพชรเกษม 67 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการ บรรทุกขนส่งสินค้า

หจ.นิคมขนย้ายเครื่องจักร
ทุนจดทะเบียน 1000000
903/2 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับจ้างขนส่ง ขนย้ายเครื่องจักร

บจ.ออกซีโมรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
59/60 ซอยบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
จำ�หน่ายเครื่องนวดไฟฟ้า นวดหน้า นวดตัว เครื่อง
ทำ�ความสะอาดหน้า และอื่นๆ

บจ.เคเค แอสเซนเด้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
29/29 ซอยสะแกงาม 30 แยก 1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเย็บเบาะหุ้มรถยนต์ หุ้มที่นั่ง รถยนต์
พวงมาลัย และ เบาะประเภทอื่นๆ ทุกชนิด

หจ.บ้านลักษณ์
ทุนจดทะเบียน 1000000
361/60 ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ให้บริการเช่าที่พักอาศัย อพาร์ทเม้นท์

บจ.ดียี่สิบแปดอินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10/117 หมู่บ้าน รัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ ซอย
เพชรเกษม 110 แยก 14-1-1-2 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบตกแต่ง
ภายในและภายนอก อาคาร บ้าน เรือน

บจ.ธนพิธธัญญภัค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/10 หมู่บ้าน กัสโต้ สุขสวัสดิ์ 26 ซอยพุทธบูชา 39
แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำ�บัญชี

บจ.ดารายา อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
101/231 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์
การแพทย์และเครื่องมือทางด้านการแพทย์

เพจเจส

บจ.ซิกเนเจอร์ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
14/17 ซอยวิภาวดีรังสิต 35 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี และให้คำ�ปรึกษา
ด้านธุรกิจ ให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจ

บจ.เว็ทแอนด์เพ็ทซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
384 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
นำ�เข้า ซื้อ ขาย ผลิต สินค้า เกี่ยวกับอาหารสัตว์
บจ.พี สแคร๊พ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
113/70 ซอยสายไหม 58 ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
รับซื้อและจำ�หน่ายเศษและของไม่ใช่แล้ว รวมทั้งวัสดุ
รีไซเคิล
บจ.เอ็นคอนส์ อินิทิเอท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/5 ซอยคู้บอน 27 แยก 36 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้าง
บจ.เจพี อินฟินิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
115/209 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 15-12 แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.ซีเอส.โซลาร์ เอนเนอร์จี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
91/889 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
นำ�เข้าอุปกรณ์ โซล่าเซลล์และระบบรักษาความปลอดภัย
ทุกประเภท เพื่อจำ�หน่ายและติดตั้ง
บจ.อิค แคน นิคท์ เมอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
5 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิต ออกแบบ ซื้อ-ขาย สื่อโฆษณา

บจ.ไพวรรณณิตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
27/290 ซอยช่างอากาศอุทิศ 13 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
บริการทำ�บัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

บจ.อาม้าล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
64 ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
นำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย ซื้อ ขายเฟอร์นิเจอร์

บจ.ไท้วัน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ทำ�สี พร้อมติดตั้งงาน
ท่อไอเสีย งานเคลือบแก้ว สำ�หรับรถยนต์

บจ.ติกกี้ ไรซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
33 ซอยสรงประภา 1 แยก 2 (สุวรรณี1) แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายขนมข้าวแต๋น น้ำ�
แตงโม และขนมอื่นๆ ทุกชนิด

บจ.ดนิตา โกลบอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
155/8 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการการค้าตัวแทนจัดจำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูป

บจ.ลัลล์ลลิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
282/108 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ให้บริการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์

บจ.เอเซียน เลเวล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
97/97 ซอยโกสุมร่วมใจ39 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
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บจ.รักษาความปลอดภัย เดอะ คิดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
38 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย และรับเป็นที่
ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�เรื่องการรักษาความปลอดภัย
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บจ.ฟลิกเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
19 ซอยรามคำ�แหง 60 แยก 9 (สวนสน9) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนา ดูแลวางระบบ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซด์
บจ.แอด ภาคิน เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
66/81 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและให้บริการซ่อมบำ�รุงเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ทียู 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการลงทุนในโครงการพลังงาน

บจ.โวลต้าเมดิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/197 อาคารจีโอที ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ผลิต นำ�เข้า และจำ�หน่าย เครื่องมือทางแพทย์

บจ.ทียู 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการลงทุนในโรงงานพลังงาน

บจ.เฮอร์ชี กรุ้ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

บจ.ทียู 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ชั้นชอบธรรม จำ�กัด
116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000
10500
99/78 ซอยอ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ ประกอบกิจการลงทุนในโครงการพลังงาน
กทม. 10250
ประกอบกิจการ เพื่อฝึกอบรมทางด้านการขายพัฒนา
บจ.ทียู 5 จำ�กัด
บุคคลากรด้านการเงิน ด้านประกันชีวิต ระกันสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน 1000000
116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
บจ.จี7 เจอาร์พี จำ�กัด
10500
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการลงทุนในโครงการพลังงาน
99/78 ซอยอ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.ทียู 6 จำ�กัด
ประกอบกิจการ เพื่อฝึกอบรมทางด้านกาารขายพัฒนา ทุนจดทะเบียน 1000000
บุคคลกร
116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
บจ.โปร.เอส เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการลงทุนในโครงการพลังงาน ผลิตและ
ทุนจดทะเบียน 1000000
จำ�หน่ายพลังงานประเภทต่างๆ
28 ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
บจ.เอม ไฮ อินฟินิท จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการรับเหมาช่วงด้านแรงงาน
ทุนจดทะเบียน 1000000
298 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
บจ.โปร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง ของเล่นเด็ก ของเล่น
66/204 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก เช่น ปูนปั้น ดินน้ำ�มัน
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องจักรกล บจ.พรอซเพอะรัซ ลูเครทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.แม่ คูซีน ฟู๊ดเซอร์วิส จำ�กัด
40/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
ทุนจดทะเบียน 1000000
เขตคลองสามวา กทม. 10510
293 ซอยลาซาล 46 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.อาร์พีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.บีทีเอสคอนโดแบงค์คอก จำ�กัด
98/98 หมู่บ้าน บ้านหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 8
ทุนจดทะเบียน 1000000
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
63 ซอยพึ่งมี 38 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
นำ�เข้า และให้บริการสนับสนุนซ่อมบำ�รุง เครื่องจักร
10260
อุตสาหกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง
หรือผู้แทนจำ�หน่ายของเอกชน
บจ.ฟอร์จูน แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ฟิต ฮอปเปอร์ จำ�กัด
4 ซอยพัฒนาชนบท 3 แยก 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น
ทุนจดทะเบียน 1000000
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
11/61 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย หรือเช่า
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาระบบ
บจ.โฮม แล็บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.อเมซอน ทรานสปอร์ต จำ�กัด
817 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลอง
ทุนจดทะเบียน 1000000
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
407/9 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
10400
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บจ.เคพี โปร สปอร์ต จำ�กัด
บจ.โป โปร พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
35 ซอยพาณิชยการธนบุรี 21 แยก 3-1 ถนน
6 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
เขตพญาไท กทม. 10400
10600
การบริการด้านร้านอาหาร
ขายลูกกอล์ฟ รองเท้ากีฬากอล์ฟ และชุดอุปกรณ์กีฬา
กอล์ฟ
บจ.58 ไอที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ฟลายทูซัคเซส 365 จำ�กัด
19 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2-1 แขวงดินแดง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000
ดินแดง กทม. 10400
139 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์
กทม. 10900
และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริการ จัดฝึกอบรม สัมมนา เทรนนิ่ง ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ การสื่อสารด้านภาษา วิชาการต่างๆ
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บจ.บ้านสวนพยอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
690/3 ถนนพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุกชนิดทุกประเภท
บจ.ที บี พาร์ท (2005) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 990000
9/118 ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ
หจ.พี ทู เอส ซี บิสซิเนส
ทุนจดทะเบียน 700000
435 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป เสื้อแฟชั่น ชุดฟอร์มพนักงาน
เสื้่อเชิ้ต เสื้อสูท
หจ.บูมมอเตอร์เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 400000
615/5 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
การบำ�รุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้น
ส่วนยานยนต์
หจ.เอ็น.ซี.เจ. เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 300000
202 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 30 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ซื้อ-ขายสินค้าอุปกรณ์และบริโภค
บจ.ไข่มุก เอ็กซ์เพรส ออฟชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
179/60-62 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
การลงทุนโดยการเป็นบริษัทซึ่งถือหุ้น หรือลงทุนในรูป
แบบอื่น หรือ ถือครองซึ่ง หน่วยการลงทุนใดๆ
บจ.ธารา เอ็กซ์เพรส ออฟชอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
179/60-62 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบธุรกิจการเป็นเจ้าของเรือ ตัวแทนบริษัทเดินเรือ
บจ.เดอะเฟสช็อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000
54 อาคารบีบี บิวดิ้ง ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1603-1605
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ผลิต เครื่องสำ�อางทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
55/9 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เจ เอ โอ คิมุคัทสึ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
19/62 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น9 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ขาย จัดจำ�หน่าย อาหาร
ประเภทต่างๆ ขนม ของหวาน และเครื่องดื่มทุกชนิด
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บจ.โกลเด็น โอเชี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
4/4-5 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก อาหารทะเลสด และ
อาหารทะเลแช่แข็งทุกประเภท

บจ.ซินทราส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
12/88 อาคารลุมพินีคอนโดทาวน์ ซอยรามอินทรา 3
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หจ.นาเดีย การ์เด้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000
17 ซอยนิมิตใหม่ 58 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้บริการดูแลและบำ�รุงรักษาสวน
สาธารณะ และสวนสำ�หรับที่พักอาศัยส่วนบุคคล

บจ.ซีเอ็น-เอ็นแอล เวสท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
200/3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

บจ.วีอาร์พีเอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
12 ซอยรามอินทรา 93 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
เป็นศูนย์กลางลูกค้าและศูนย์บริการ เป็นจุดรับสินค้าที่
ชำ�รุด ส่งคืนสินค้าที่ซ่อมตามข้อตกลงฯ

บจ.เอ็นเอ็นเค ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
42/590 ซอยนิมิตใหม่ 20 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทราย
กองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์

บจ.ไอเอฟ คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
261 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บจ.พรพันธุ์ปี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
1909 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และให้บริการ
สาธารณูปโภค

บจ.เอส 795 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
14 อาคารคาซ่าเรสซิเด็นซ์ ซอยหัวหมาก 30 ถนน
หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก กาแฟ กาแฟสำ�เร็จรูป
บจ.บีเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
18/291 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
จำ�หน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ ความงามทุกชนิด

บจ.เอ็มพีบี เอเชีย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1479/156 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ตัวแทนจำ�หน่าย ผลิต
ผสมและบรรจุเคมรภัณฑ์ ปุ๋ยและอาหารเสริมพืช

บจ.ยัง แมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
9/135 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์46/1
(ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจอง หรือจำ�หน่ายตั๋วเดินทาง
โรงแรม และสถานที่พักแรมอื่นๆ

บจ.เคโอซาน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
49/259 ซอยนิมิตรใหม่34 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ทำ�การประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ ตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

บจ.ดี.บี.เมทัลชีท (ร่มเกล้า) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
55/8 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายหลังคาเหล็ก เหล็กรูป บจ.เอสเอ็มจี เรสโตรองส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
พรรณ ลวดตาข่าย รางน้ำ�ฝน โครงฝ้าผนังเบา
ทุนจดทะเบียน 2000000
448 อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.อาตะราเม็ง จำ�กัด
ประกอบกิจการภัตตาคาร
ทุนจดทะเบียน 3900000
769 อาคารA ห้องเลขที่ A3 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
บจ.พรีนซ์ลี จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 2000000
119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
บจ.คอนโซแนนซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตนำ�เข้าส่งออกจำ�หน่ายอัญมณี
ทุนจดทะเบียน 3000000
23/28 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 10 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
หจ.ไทยเทล เดอะซีรี่ย์
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ตำ�รา ทุนจดทะเบียน 2000000
เรียนเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะป้องกันตัว นาฏศิลป์ ศิลปะ 103/6 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับผลิตภาพยนต์ สื่อโฆษณา
บจ.ไฮควอลิตี้คูล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
262/24 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
บจ.บียอนด์ อิฟิชเชินซี จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 1500000
ประกอบกิจการรับทำ�ห้องแช่แข็ง ตามคำ�สั่งของลูกค้า 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
ติดตั้ง ซ่อมแวม บำ�รุงรักษา ห้องแช่แข็ง และให้บริการ กทม. 10230
ครบวงจรในด้านห้องแช่แข็ง
ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านการศึกษา จัดฝึกอบรม
บุคคลากรในองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
พัฒนาและวิจัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจัดทำ�วิจัย
บจ.อัญชันคาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
24 ซอยยาสูบ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 บจ.เพ้นท์ แมดดอกซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้าน
ทุนจดทะเบียน 1200000
อาหาร
2553/3 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์
บจ.เจนจาฏุพัฒน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
11/45 หมู่บ้าน เกษตรนิเวศน์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนน บจ.ดีดี กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำ�กัด
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการดำ�เนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
311 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการค้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง เคมีภัณฑ์
บจ.อินเตอร์เซลล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
21/15 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 แขวงตลาด
หจ.เอ พี ลิ้งค์ เซอร์วิส
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการนำ�เข้า และจำ�หน่าย สุรา เบียร์ ไวน์
42/490 ซอยนิมิตใหม่ 20 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทราย
ทุกชนิด
กองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับติดตั้ง บำ�รุงซ่อมแซม เดินสาย
โทรศัพท์ ตู้คอนโทรลสำ�หรับบ้านพักอาศัย

430

บจ.สพีด เวล ออฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2194 ห้องเลขที่ T11A ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยา
ไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.วีเค มาร์เก็ตติ้ง (159) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
85/321 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.กันหา เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
23 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอกกิจการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์
บจ.วีอีเว้นท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
32 ซอยสุขสวัสดิ์ 32 แยก 3 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงาน การส่งเสริมและการจัด
แสดงสินค้าทุกประเภท
บจ.เซเฟอร์เอิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า
อะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที
บจ.เจ.เวลธ์ เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
528 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เพื่อจำ�หน่าย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือ ทั้งในและต่างประเทศ
หจ.เอซ ออฟฟิซ
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/168 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิคส์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องครัว
บจ.ออรา จีรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
403/17 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จัดจำ�หน่าย กระเป๋า
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บจ.บรูคลิน แอนด์ ไบร์ทตั้น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10 ซอยเอกชัย 94 แยก 5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าสินค้าสำ�หรับเด็ก

บจ.เค คีย์ บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
100/115 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
บริการให้คำ�ปรึกษา เสนอแนะ วางแผนการเงิน

บจ.ซิตี้ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
87 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 (ม.รัชดาอาคาเดียน) แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลผลิตทางการเกษตรกรรม อาหารแห้ง
อาหารสด ผลไม้แห้ง อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.โจษจัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
16/3 ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
รับเป็นผู้ผลิต รายการข่าว รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
และ รายการภาพยนต์

บจ.รัชตา เบสท์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
33/15 ซอยบางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าของใช้ ในครัวเรือน

บจ.ฮิสทรี ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2 ซอยสังคมสงเคราะห์ 16 แยก 14 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.อีอีซี แอดวานซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
14/23 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
บริการรับจัดงานอีเวนท์ งานออแกไนซ์ งานโมเดลลิ่ง

บจ.อูมิ ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
43/324 ซอยเพชรเกษม 110 ม.ทวีทอง แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายขนมปังสด ขนมปัง
ปอนด์ ขนมเค้ก และขนมอื่นๆ

บจ.วีรายา ลิปสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
30/438 ซอยนวมินทร์ 139 ถนนนวมินทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ผลิต ซื้อ ขาย เกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
เช่น ผลิตลิปออร์แกนิค

บจ.แฮปปี้ บอลลูน บาย กิ๊ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11/5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
รับจัดงานอีเว้นท์ งานโชว์ งานแสดงสินค้าทุกรูปแบบ
และจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ ในงานดังกล่าว

บจ.สุวรรณโชติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1471/3 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ ผลิต แปรรูปเหล็ก ตัด พับ เชื่อม
ประกอบ พ่นสี รับผลิตงานสแตนเลส งานเหล็ก ทุกชนิด

บจ.มียาบี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
608/77 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารบำ�รุงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

บจ.บ้านใบชา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11 ซอยบางนา-ตราด 16 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ผลิต จำ�หน่าย เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

บจ.อลูคอปป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
150/151 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 1
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวนำ�ไฟฟ้า สำ�หรับ
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอะไหล่

บจ.นวิน คอนเซาแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
168/14 ตรอกนาคนิวาส ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างตราสินค้าให้เป็น
ที่ยอมรับเป็นที่รู้จัก

บจ.นารา ฟู๊ด แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
130/7 หมู่ที่ 7 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำ�แหละ แช่แข็ง

บจ.เอวีจี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
168/14 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
เป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธี
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บจ.เทียน เทียน ไคว่ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
167 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับส่งสินค้า พัสดุโดยทางบก ทางน้ำ�
ทางอากาศ ระบบโลจิสติกส์
บจ.เคจีบีเอ็น คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
97/141 ซอยโกสุมรวมใจ 39 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และของเสีย
บจ.เมเบล เอสเทติค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
299/335 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้บริการเสริมความงาม สปา นวด และบริการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมความงามและสุขภาพ
บจ.เอสซี. คอนสตรัคชั่นแอนด์อิเล็กทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/78 ซอยสายไหม 27 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
รับออกแบบตกแต่งภายใน
บจ.ไทย - ซินเซียง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
222/48 หมู่บ้าน พราวด์เพลส ถนนร่วมมิตรพัฒนา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า ผู้ โดยสาร ทางบก ทางน้ำ�
ทางอากาศ ทั้งภายใน-นอกประเทศ
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บจ.ควอลิตี้ แคน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10 หมู่บ้าน กรองทองพาวิลเลี่ยน ซอย55/1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป วัสดุหีบห่อ
บจ.สวอนไรส์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1395 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายน้ำ�มันหล่อลื่น

บจ.ดอลฟิน แอดวานซ์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการและให้คำ�แนะนำ�ทางการขนส่ง
บจ.แกรนด์ดิโอส พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/14 อาคารบางนาธานี ห้องเลขที่ 7 A1 ชั้นที่ 7
ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า รับฝาก ขายเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดิน

บจ.แฟนธอม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98/6 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

บจ.เวลธ์ มายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
56 ซอยอุดมสุข 4 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
10260
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาวางแผนทางด้านการ
เงิน ทางด้านบัญชี ทางด้านการลงทุน

บจ.พีเอชที อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98/6 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

บจ.เชี่ยวชาญการจัดเลี้ยง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
253 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่มและให้บริการ
รับจัดหาและจัดส่งอาหารทุกชนิด

บจ.จีนิสติค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
914 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
จำ�หน่่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ฮาร์ดแวร์ ทุกชนิด
บจ.โซ แมตช์ ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
237 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ผลิต
หรือทำ�มาจากพืช ธัญพืช เนื้อสัตว์ทุกชนิด
บจ.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
63/2513 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัย ให้คำ�ปรึกษาเชิง
วิชาการ ตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บจ.แอลเจที อินเตอร์ ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
624 ซอยลาดพร้าว47 (สะพาน2 ) แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
บจ.คริมซั่น เค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
58 ซอยสันติคาม 47 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ประตู โต๊ะ เก้าอี้ บันได หน้าต่าง
วงกบ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าทุกชนิดที่ทำ�จากไม้
บจ.นวโชติ เกตเวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
116/8 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เซลส์ หนึ่งศูนย์หนึ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
14 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคคลากรและองค์การและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
บจ.โมริ โมริ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ S-02
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีกสินค้าอุปโภค

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.กรีนโมเนท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
561 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กทม. 10600
รับบริการจัดงานกิจกรรม งานแสดงนิทรรศการ งาน
เลี้ยง งานสังสรรค์ งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์

บจ.ดี โฮเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
269/69 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิต เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
สื่อออนไลน์

บจ.เมกะเบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
267 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
จำ�หน่ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับระบบ
บัตรสมาร์ทการ์ด ระบบคลื่นความถี่และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

บจ.ภูมิลาซาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 705745000
591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
อสังหาริมทรัพย์ขาย และให้เช่า

หจ.แอล ที เอส ดีไซน์ อีควิปเม้นท์ แอนด์ พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000
295/48 ซอยรามอินทรา 119/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
บจ.อุดมประธาน จำ�กัด
ประกอบกิจการออกแบบ ตู้ โฆษณา จอทัชสกรีน
ทุนจดทะเบียน 1000000
โครงสร้างทุกรูปแบบ
64/1 ซอยอินทรานุสรณ์ ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบธุรกิจบริการรับจัดการฝึกอบรม สัมนา จัด
บจ.ซีวีแอล ดีซายน์แอนด์คอนส์ จำ�กัด
ประชุม จัดแสดงผลงานและแสดงสินค้า ทำ�โฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
420/9 หมู่บ้าน ฟอร์เรส ปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ให้บริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตย์กรรม ทุกชนิด
บจ.ทวีโอฬารพัฒน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
189/566 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
บจ.คอนส์ทาโก จำ�กัด
เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 1000000
การขายส่งสินค้าทั่วไป
246/115/1 ซอยรามคำ�แหง 196 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
บจ.อาช่าไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
อาศัย สถานที่ราชการ ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000
599/330 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
บจ.เอ๊กซ์ 29 จำ�กัด
จำ�หน่ายผลิตผลจากสัตว์มีชีวิต
ทุนจดทะเบียน 1000000
259/44 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.ซี เจ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประปา แอร์ และสาธารณูปโภค
99/34 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ซื้อ ขาย สินค้าเกษตร
บจ.เทคนิค57 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
220/22 หมู่บ้าน สราญสิริรามอินทรา ถนน
บจ.ดับเบิ้ลดี มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
ทุนจดทะเบียน 500000
10510
39 ซอยชุลีพร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
10110
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์
เภสัชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์และยาทุกปรเภท
บจ.เอส ฟลาย ทิคเก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
70 ซอยร่มเกล้า 19/2 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม
บจ.ฟิล เซคชั่น ดี จำ�กัด
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 500000
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
37 อาคารบิซ ทาวน์ ยูนิต 602 ซอยบางนา-ตราด
25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.ทีซีซี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000
รื้อถอน จัดเก็บ สื่อสิ่งพิมพ์ บูธแสดงสินค้า ฉาก เวที
98/59 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เคาน์เตอร์ ดิสเพลโชว์สินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง คำ�นวณ ออกแบบ
พิมพ์แบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน
บจ.บีเคเค เอ็นจิเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
688/135 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
บจ.แอร์พลัสเซอร์วิสสเตชั่น จำ�กัด
วา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
การก่อสร้าง โครงการสาธาณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้า
1899/85 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
กำ�ลัง และสายสัญญาณสื่อสาร
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการ ซ่อม บำ�รุงรักษาติดตั้งตรวจสอบและ
แก้ไขอุปกรณ์ เครื่องทำ�ความเย็น เครื่องปรับอากาศ
บจ.ชัยพา (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
406/715 อาคารคอนโดยูดีไลท์อ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77
บจ.ปลอดภัยยั่งยืน จำ�กัด
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
42/83 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ผักชี
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
เขตหนองจอก กทม. 10530
ฝึกอบรมสัมมนา และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย (ไม่ใช่การสอนโดยวิธีปรกติ) บจ.อินซ์ทินซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
208 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
บจ.แอลที เซฟตี้ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
เขตคลองสาน กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจกากรค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย
99 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 3 แขวงกระทุ่มราย
ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เครื่องหุ่มห่ม
เขตหนองจอก กทม. 10530
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ถุงเท้า ถุงน่อง
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

432

เพจเจส

บจ.คุระบุรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 558000000
591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
อสังหาริมทรัพย์ขาย และให้เช่า
บจ.อินโนเวชั่น แคปปิตอล (1989) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 140000000
18 ซอยรามคำ�แหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ลงทุนในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บจ.ไทย อีซี่แคช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ ยูนิต 1201
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์
จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บจ.เมโทร ซิตี้ แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 14000000
18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์
บจ.เรืองปัญญา แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
12 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
การก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย
บจ.เดอะริชฟาวเท็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
222 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
บจ.เค.พี.เอ็น.9 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
19/464 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
เพื่อการพักอาศัย
บจ.ทีแอล อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
80 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับด้านบริการ
บจ.บีเค เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8000000
18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอพี 168 คอนเน็คชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิค สายรัด
ข้อมือวัดชีพจรขณะออกกำ�ลังกาย เครื่องออกกำ�ลังกาย
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บจ.ชูการ์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
225 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
เป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านวิศวกรรมตลอดจน
กระบวนการผลิตให้กับโรงงานและอุตสาหกรรมน้ำ�ตาล

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ออล เดย์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
593/27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่ง
ออก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกชนิดทุกประเภท

บจ.กาเซล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.เลิร์น เอ็กซ์ จำ�กัด
122/90 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
ทุนจดทะเบียน 5000000
394 ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก อาหารสำ�เร็จรูป อาหาร
กทม. 10330
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนภาษา แห้ง เครื่องกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่นๆ
อังกฤษภาษาต่างประเทศ
บจ.ทรัพย์อนันต์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
บจ.พีดีที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
ทุนจดทะเบียน 2000000
16 ซอยร่วมมิตร ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 100/88 ซอยวิภาวดี33 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง เวชสำ�อาง ครีม
การขายวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
บำ�รุงผิว โลชั่น สบู่ ผลิตภัณฑ์สปา
บจ.จีพิน ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.พูนศรี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
ทุนจดทะเบียน 4000000
10/1287 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
17/222 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กทม. 10240
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถทุกประเภท รวมทั้งให้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถทุกประเภท
บจ.แม็กเบฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
52/19 หมู่ที่ 13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายน้ำ�ดื่ม เพื่ออุปโภค
บริโภค
บจ.เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
42 อาคารเดอะพอล ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401 ซอย
สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
นำ�เข้า ส่งออก ขาย จัดจำ�หน่าย ซื้อ ให้เช่า สำ�รวจ
วิจัยพัฒนา ผลิต จัดหา เก็บรักษา ขนส่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
บจ.วอนเดอร์ ไดมอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
50/58 หมู่บ้าน สุภาวัลย์ ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายกาแฟ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว

หจ.เปอ-นาโย
ทุนจดทะเบียน 2000000
1002/8 อาคารนิรันดร์คอนโด 9 ชั้นที่ 1 ซอยอุดมสุข
56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน
บุหรี่ ยาเส้น น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร
สด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง เครื่องประป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำ�ซอส

หจ.สุริยะรัศม์ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000
107 ซอยบางขวาง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.พีพีแอนด์พีพลัสเวลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
78/30 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ให้คำ�ปรึกษา วางระบบงานและปรับปรุงโครงสร้าง การ
จัดองค์กร การจัดระเบียบ ร่างข้อบังคับ
บจ.ศูนย์แห่งปัญญา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2529/31 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดนิทรรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ จัด
กิจกรรม งานแสดงความรู้ด้วยความบันเทิง
บจ.อีเกิ้ล ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/2 ถนนหทัยมิตร แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย อุปกรณ์ โซล่า
เซลล์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องยนต์ สารปกป้อง
เครื่องยนต์

บจ.พี.พี.เอส. ฮาร์เนส ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
116,118,120 ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
บจ.อีโคเดฟ จำ�กัด
กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 2000000
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่
184/114 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ ในที่อื่น
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
หจ.ทองโชคดี
ทุนจดทะเบียน 2000000
697/10 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย

บจ.เอฟเวรี่เดย์ มาร์เก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.แซมซาร่า สยาม เทรดดิ้ง จำ�กัด
22 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000
ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขาย
454 หมู่บ้าน การ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุมวิท79 (นิยม) แขวง สินค้าทางสื่ออินเตอร์เน็ต
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก
บจ.ลูนิโอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000
10/95 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
บจ.จู๊ซ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000
ประกอบกิจการค้าที่นอน เครื่องนอน รวมทั้งอะไหล่และ
179/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
กทม. 10110
ประกอบกิจการแฟรนไซส์น้ำ�ผลไม้
บจ.แม๊กซ์พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.โอเอฟโอ ไทย จำ�กัด
1484/3 ซอยสุขุมวิท 48/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
ทุนจดทะเบียน 2000000
เขตคลองเตย กทม. 10110
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30
การผลิตโครงสร้างที่ใช้ ในการก่อสร้างและเครื่อง
ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ประกอบอาคาร
กทม. 10110
ให้เช่าจักรยาน
บจ.รับทรัพย์กำ�ลังสิบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.อินเครดิเบิล โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
90 ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 2000000
เขตคลองเตย กทม. 10110
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 โซน บี 16 ซอย
ประกอบกิจการส่งออก นำ�เข้า และจำ�หน่ายเครื่องหนัง
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย ทุกชนิด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ขายปลีก อาหารเสริม
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หจ.สุริยรัศมิ์
ทุนจดทะเบียน 1000000
107 ซอยบางขวาง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.เอมมิตี้ โกบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1 ซอยสะแกงาม 14 แยก 4-7-2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้าส่งออกสินค้าพืชผลทางการเกษตร
บจ.ภัทรภากร กล่องกระดาษ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
42/9 หมู่ที่ 4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูก
บจ.เอ็มซี รีโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1520 ซอยเอกชัย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร
สำ�นักงาน ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่ง
ภายใน อุปกรณ์ห้องน้ำ� สุขภัณฑ์
บจ.โปรเคมี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
274/5 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์
บจ.มหาศาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1328/183 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า รับฝากขาย จำ�นอง
ไถ่ถอน และนายหน้าตัวแทนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

433

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอแซพ คอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
95/5 ซอยเพชรเกษม 58 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.พร็อคซิมา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
85 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบกิจการฝึกอบรม สัมมนา
บจ.ทีเอสเอ็ม ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
50 ซอยบางแวก 26 แยก 9 แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการ นำ�เข้าและจำ�หน่าย อัญมณีเทียม
บจ.โชคชัย ตู้ โชว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
32/148-149 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ให้บริการตู้ โชว์สินค้า

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พิลิตา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
87 โครงการเดอะแจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ 210
ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการฝึกสอนอบรมด้านโยคะ
บจ.แบร์สโตร์ เจแปน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
5/7 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 (เดชศิริ)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้าน
หจ.เฮงมอร์เตอร์พาร์ท
ทุนจดทะเบียน 1000000
332-334 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
บจ.วีรายา โซป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
30/438 ซอยนวมินทร์ 139 ถนนนวมินทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ผลิต ซื้อ ขาย เครื่องสำ�อาง สินค้าอุปโภค บริโภค
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดร่างกาย

บจ.เอ็มพี กราฟฟิคเฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/201 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ ซอยศาล
บจ.ธารเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ทุนจดทะเบียน 1000000
ให้บริการรับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสิ่งพิมพ์
17/54 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์
บจ.เอเชีย อีคอมเมิร์ซ จำ�กัด
พัฒนาที่ดิน บ้านจัดสรรเพื่อจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000
206/7 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
บจ.เอ็มดี ซีเคียวริตี้ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้า
ทุนจดทะเบียน 1000000
และเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก ของชำ�ร่วย ของขวัญ 38 ซอยสวนสยามซอย 14 แยก 2 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์รักษา
บจ.นารถทิพย์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000
175 ซอยบรมราชชนนี 75 ถนนบรมราชชนนี แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
บจ.วอสป์พี จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทุนจดทะเบียน 1000000
ยานพาหนะ เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ�
58/81 ซอยรามอินทรา 68 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการ ให้บริการออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์
บจ.เอพี พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3 ซอยอินทราวาส 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
บจ.ไลฟ์ อินโนเทค จำ�กัด
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด เกี่ยวกับการผลิตเชือก เชือก 15/224 ซอยนวลจันทร์ 21 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
เส้นใหญ่ ตาข่าย
กทม. 10230
ประกอบกิจการเขียนโปรแกรม App เพื่อขาย ให้เช่า
และบริการการซ่อมแซมดูแลโปรแกรม
บจ.มังกรคู่ 59 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
394/7 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขต
บจ.ออลล์ อิมเพรส จำ�กัด
พระนคร กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
90/87 หมู่บ้าน ทาวน์พลัส ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอต่างๆ
บจ.รักษาความปลอดภัย เวล การ์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
41/48 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. บจ.เอฟเอ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
10210
ทุนจดทะเบียน 1000000
เช่า และ ดำ�เนินการเกี่ยวกับอหังสาริมทรัพย์ ที่เช่าจาก 15/718 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ผู้อื่นที่มิใช่ที่พักอาศัย
กทม. 10240
บริการรับทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.สเป็คตาคิวลาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ธนากูล. เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
50/32 ตรอกหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ แขวงอนุสาวรีย์ เขต ทุนจดทะเบียน 1000000
บางเขน กทม. 10220
45 ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
บริการด้านการตลาด การโฆษณา การประมูล รวมถึง
10240
การเป็นตัวแทนการขายสินค้าและบริการ
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย อุปกรณ์อะไหล่ สายพาน
ลำ�เลียง อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับลิฟทุกชนิด
บจ.ซี ดับบลิว แฟมมิลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.วันเดอร์เมด จำ�กัด
89/10 ซอยจตุโชติ 15 (นาสวน-เนียมกล่ำ�) แขวงออเงิน ทุนจดทะเบียน 1000000
เขตสายไหม กทม. 10220
158 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารว่าง ขนมอบ
กทม. 10250
กรอบ ขนมขบเคี้ยว ข้าวอบกรอบชนิดต่างๆ
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก อาหาร
เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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บจ.ลีดเดอร์ชิพ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 15 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ด้านงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล และองค์กร งาน
ออกแบบการพัฒนาองค์กร จัดสัมนา และจัดฝึกอบรม
บจ.เคจีบี เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98/85 หมู่บ้าน กลางเมืองสวนหลวง ซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร
เนื้อโคกระบือ และชิ้นส่วนต่างๆ สดหรือแช่แข็ง
บจ.คีฟเฟ่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
764/421 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ รับออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน
บจ.บุญทวีทรัพย์ ลีกัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
97 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
กิจกรรมทางกฎหมาย
บจ.โจลีน เอซเธทิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
41 ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการคลีนิคเวชกรรม
บจ.เอส วิริยะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10 ซอยลาซาล 46 แยก 3 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการ รับบริการขนสินค้าออกจากท่าเรือ
บจ.แอลวีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
444 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก เครื่องประดับ อัญมณี ทองคำ�
ทองรูปพรรณ
บจ.รับเบอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
444/76 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ขายยางพารา และพลาสติกขั้นต้น
บจ.ฮิวแมน คราฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
51 ซอยอุดมเกียรติ ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์
กีฬาทุกชนิด เช่น หมวกกันน็อค การ์ดเช่า การ์ดศอก
บจ.แสนดี ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
282/69 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้าง ประชาสัมพันธ์ และผลิตงาน
โฆษณาทุกประเภท จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
บจ.สินชัยแก็ส 99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
62 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
บจ.แอคชวล แอคเคาน์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
133/101 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการให้บริการทางบัญชี การตรวจสอบบัญชี
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.รักษาความปลอดภัย เอพีเอ็ม เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
586/38 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับบริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
บจ.สมาร์ท คอนทินิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
42 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ขาย โดยวิธีการผ่อนชำ�ระ
และให้บริการซ่อมบำ�รุงโทรศัพท์เคลื่อนที่
บจ.วอเตอร์ ทรีตเมนต์ แอนด์ ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
288/7 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เคมีภัณฑ์
บจ.ไทยลี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
253/235 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักร
อุตสาหกรรมทุกประเภท
หจ.เทียนเจริญ โลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 1000000
126 ซอยมัสยิดบางหลวง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจการ โลจิสติกส์
บจ.ณาว อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
931/184 อาคารบ้านสาทรเจ้าพระยา ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางการเงิน เช่น การระดม
เงินทุน การซื้อหรือขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้าง
บจ.วัน-ออน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
22 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่ายกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ
บจ.เดอะ เอ็ดดูเคชั่น เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1111/14 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต
บจ.วีว่า พี. มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
999/239 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการด้านโฆษณา ดำ�เนินการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.เอกรุ่งเรืองแอร์เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000
191/129 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
จำ�หน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
หจ.มีทรัพย์จักรพันธ์ ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 500000
25 ซอยรามคำ�แหง 182 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารทางบก
หจ.อภิญญา เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000
12/192 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
หจ.แม็กซ์ เวท โลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 300000
720/1 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการขนส่งสิน้คา
หจ.ชลิตา แอนด์ กิ๊ฟท์
ทุนจดทะเบียน 150000
39/134 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
รับงานแสดง งานด้านบันเทิงและสัทนาการ
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บจ.เติม กัวร์เมท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
10/1 ซอยหม่อมแผ้ว 1 ถนนพระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
คิดค้น วิจัย ผลิต และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
อาหาร ยา และเครื่องดื่ม ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
บจ.พีวายเจ ซิบลิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
1105/2 อาคารโครงการเนโกะปาร์ค ชั้น 2 ห้องเลขที่
C14 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ขาย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่าย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น
บจ.ธีราธัช โปรเจคท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
162/2 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับจำ�หน่ายรับออกแบบและผลิต ติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทครบวงจร

หจ.สุวรรณ คาร์เพนเตอร์
ทุนจดทะเบียน 50000
77/638 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
รับจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำ�จากวัสดุอื่นๆ

บจ.ซินคา (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
13 ห้องเลขที่ 507 ซอยนภาศัพท์ แยก 2 ถนนสุขุมวิท
36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ให้บริการด้านการวางระบบด้านคอมพิวเตอร์และเป็นที่
ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และงานไอทีทุกชนิด

บจ.สมาร์ทลิฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
735/4 อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค อาคารดี ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ ดี2 02 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขาย ซื้อ เช่า บำ�รุง
รักษา ซ่อมแซม ลิฟท์และบันไดเลื่อน

บจ.ดับเบิ้ลยูพีแอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต
2808 และ 2812 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ
บริการด้านโลจิสติกส์

บจ.ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
111/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการ นำ�เข้า และส่งออกสินค้าเกษตรทุก
ประเภท

บจ.เบทเทอร์ช้อยส์ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
247/3-4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก ยางรถยนต์

บจ.ทรัพย์บางกะปิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1S-L2 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร สุรา เบียร์ บุหรี่ และ
เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค
ทุกชนิด

บจ.เอชอาร์.ไดเจสท์ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
32/21 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขต บจ.ห้างทองเยาวราช (หมู่บ้านนักกีฬา) จำ�กัด
จตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 5000000
ประกอบกิจการ รับส่งพนักงาน ตามหน่วยงานของลูกค้า 15 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
หจ.ต้นน้ำ� เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 600000
45/9 ซอยประชาร่วมใจ 19 แขวงทรายกองดินใต้ เขต บจ.ไซคี ฮับ จำ�กัด
คลองสามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 5000000
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
265 ซอยพระรามเก้า 51 ถนน(เสรี 6) แขวงสวนหลวง
เครื่องแก้ว เครื่องกครัว ตู้เย็น เครื่ปงปรับอากาษ
เขตสวนหลวง กทม. 10250
เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดฝุ่น
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับจิตใจกับบุคคลทั่วไป
หจ.เพิ่มสุขวู๊ดเด็น
ทุนจดทะเบียน 500000
165/15 โครงการนราวัลล์เพลส ซอยรามอินทรา 46
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
ขายเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่นกล่อง ลัง

บจ.โอ ทู คาร์ โก้ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
514/14 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
สำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋องและเครื่องบริโภคอื่นๆ

บจ.ฟินิกซ์ เวิลด์ เอนเนอจี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
51/1 ซอยปุณณวิถี 12 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการและให้คำ�แนะนำ�ทางการขนส่ง

บจ.สามสาม โอ้ โอ้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
311/2 อาคารนรา สวีท ห้องเลขที่ 104 ซอย
สาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
ให้บริการร้านอาหารเกาหลี
หจ.บุญมา39
ทุนจดทะเบียน 2000000
95 ซอยประชาอุทิศ 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ให้เช่า จัดพื้นที่ให้เช่าหรือบริการพื้นที่เพื่อให้เช่า เพื่อ
จำ�หน่ายสินค้าเพื่อุปโภคบริโภค
บจ.นพเก้า แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
56/249 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.เคดีซี เฮลท์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
1/131 ซอยหัวหมาก 23 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
การขายส่งแป้งข้าวเจ้า ข้าวสาลีข้าวโพดหรือแป้งอื่นๆ
ทั้งชนิดสำ�เร็จรูปและกึ่งสำ�เร็จรูป

435

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็กตร้า เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
224/66 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
บจ.ทีเจบี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
599/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ โลหะ อะไหล่ และอุปกรณ์
บจ.เอ็นดับเบิ้ลยูเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1530000
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต
2808 และ 2812 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
บจ.พัฒนา ซิสเทม ซอฟแวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
139 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 531 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
และเครื่องมือสื่อสาร

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
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บจ.วีโค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
337 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

บจ.สยาม พับบลิค เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
732/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายยา เคมีภัณฑ์ ทางการ
เกษตรและปศุสัตว์

หจ.วีระ พรีเมี่ยม
ทุนจดทะเบียน 1000000
153/232 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขายของชำ�ร่วย ของพรีเมี่ยม

บจ.ทีเค บางกอก ทรานสปอร์ตเทชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
291/251 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 31 ซอยเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ

บจ.จ.สามชัย แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
72/1 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.ครีเอทีฟ บิลเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/111 หมู่บ้าน กลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 แขวงบาง
ค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การและงานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ทีเชอร์ เบส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
115/104 ซอยนาวงประชาพัฒนา 21 แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ ทางออนไลน์ (เมื่อได้รับ
อนุญาต)
บจ.โซเชี่ยล สตราทีจิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
100/83 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้บริการวิเคราะห์สาระสนเทศ ให้คำ�ปรึกษาด้านการ
วางแผนระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เว็บไชด์

บจ.ฟิน อินโนว่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
288/23 อาคารเลอ โคเต้ ทองหล่อ 8 ชั้นที่ 3 ห้องเลข
ที่ 23 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการทางด้านการออกแบบระบบ และ ผลิตภัณฑ์

บจ.แฮปปี้ฟาร์มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
544,546,548 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน
บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม

บจ.เอฟเวอร์สตาร์ คอร์เปอร์เรท เมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2312 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจขาย และให้บริการสื่อการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์

บจ.ปีมงคล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
31/795 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่อง
ใช้สำ�นักงาน

บจ.เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
การจัดประชุมและการแสดงสินค้า

บจ.แพ็ล ออโต้ พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
144/117 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค บจ.เอ็นเอสพี คอสเมติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000
บำ�รุงรักษา และซ่อมระบบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ 1006/330 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางทุกชนิด
บจ.พันนาภพ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุกประเภท เช่น แป้งพัพ ลิปสติก ครีมรองพื้น ครีม
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทาผิวกาย
17/43 ซอยเลียบฯฝั่งใต้ 1/2 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
บจ.จีโอดิซี สตูดิโอ แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
สำ�นักงาน โรงงาน
ทุนจดทะเบียน 1000000
64 ซอยรามอินทรา 44 แยก 12 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
บจ.ดีซีที อินโนเวชั่น จำ�กัด
ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการ ออกแบบและผลิตผลงาน
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุกประเภทเกี่ยวกับงานศิลปะตกแต่ง
63/72 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
บจ.อะโทมี่ รามอินทรา แฟท แองเจิ้ล เซ็นเตอร์
บริโภคทุกชนิด
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.โคบ็อกซ์ จำ�กัด
22 ซอยรามอินทรา 62 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
ทุนจดทะเบียน 1000000
กทม. 10230
12/19 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย2ซอย27 แขวง
รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�และให้บริการฝึกอบรม
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เกี่ยวกับการบำ�รุงรักษาสุขภาพความงาม
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บจ.ซน ดีไซน์ จำ�กัด
บจ.นิวโชคจิยะชัย ขนส่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
487 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
194 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวง กทม. 10230
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดตั้ง รับเหมา ตกแต่ง
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้า
ภายใน ภายนอกอาคาร สำ�นักงาน

บจ.โบน แอนด์ รอว์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
58/20 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายอาหารสัตว์สำ�เร็จรูป
บจ.เครส ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
501/74 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและตกแต่งภายใน
บจ.ส้มป่อย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
437/4 อาคารลุมพินีเพลส สวนพลู-สาทร ชั้นที่ 2 ซอย
สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
การผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพชร พลอย
บจ.วีดีว่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
97 ซอยประชาอุทิศ 62 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ให้บริการติดตั้งไฟฟ้า
บจ.โคโรโค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
201/58 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อาหารเสริม ครีมเวชภัณฑ์
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บจ.มหานคร ตรวจสภาพรถ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
21 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

บจ.กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
18/107 ซอยลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญา ทวงหนี้
สืบทรัพย์ บังคับคดี
บจ.ซิกแนลสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
21 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 25 แยก 6 ถนนเสนานิคม 1
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จำ�หน่ายสินค้าประเภท ธนู หน้าไม้ รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ต่างๆ

บจ.เอเบิล มี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
322,324 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ซื้อ-ขายหนังสือทางออนไลน์
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บจ.เซน ซีโน่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3/443 ซอยรามคำ�แหง 60/1 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องใช่ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือ
บจ.ดับเบิ้ลยู เอ็ม คลีนซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
898/122 หมู่บ้าน อีโค่ สเปซ ถนนเกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดทุก
ประเภทสบู่ ผงซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำ�หรับซัก
ล้าง หรือชัดถู
บจ.อินเทลสตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
331 ซอยรามคำ�แหง 60 (สวนสน) แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการดาวเทียม โครงข่ายดาวเทียม รับส่ง
สัญญาณ ให้บริการอินเตอร์เน็ต
บจ.คาร์ทริดจ์ โทนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2/7 ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 2 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก ส่ง หมึกสีพริ้นเตอร์ และ
ติดตั้งบำ�รุงรักษาพริ้นต์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
บจ.บัวอนัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2/115 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ถือครองกรรมกสิทธิ์ จัดหาให้เช่า รับจำ�นอง จำ�นำ� ขาย
ฝาก แลกเปลี่ยน และจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์ทุก
ประเภท

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เจ.ดับบลิว.ที. คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
302//128/1 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แยก 8
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ตู้คอนเทนเนอร์

บจ.อมตะสยามพระแท้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
49/14 หมู่ที่ 3 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการค้า พระเครื่องและวัตถุมงคลทุกประเภท

บจ.ในอุดมคติ กล่อง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
57 อาคารอาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล๊กซ์ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โลหะ

บจ.เอสเอส 1962 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
158 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 ถนนเพชรเกษม แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า อาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

บจ.ปราญภูมิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
888/150 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
บจ.พอลโฟลิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 2 ถนนพญาไท แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ให้บริการบริหารจัดการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา
หจ.เอสวีเอ็น 125 กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000
1276 ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเสื้อผ้า และของที่ระลึก
บจ.ปาริชาติ การ์เด้น ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
222/202 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
การบริการดูแลและบำ�รุงรักษาภูมิทัศน์

บจ.รอยัล สตาร์ 1515 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
115 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บจ.อินเฮ้าส์ 65 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
117 ซอยเทอดไทย 9 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กทม. 10600
รับวางแผนให้คำ�ปรึกษา ปฎิบัติ และ ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยว
กับโฆษณาประชาสัมพันธ์
บจ.สุพิชณันน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
32 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
10700
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เชียงแสนริเวอร์วิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77 ซอยอินทรานุสรณ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการ จัดสรรที่ดินเพื่อขาย ซื้อและขาย
อสังหาริมทรัพย์

บจ.ลูกน้ำ�เค็ม ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
44/75 ซอยคู้บอน 41 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสาม
วาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.168 โซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายจัดหา จัดทำ� รับติดตั้ง อุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000
ไฟฟ้ากำ�ลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 2/16 ซอยลาดพร้าว 27 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ออกบูธ
บจ.ยูนิโกลบอล เวนเจอร์ส จำ�กัด
บจ.เดอะไนน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ร้านค้า จัดกิจกรรม โฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
222/230 หมู่บ้าน สราญสิริ-รามอินทรา ถนน
454/44 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
บจ.ฮาร์ โมนี่ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
กทม. 10250
10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการ ขนส่งาสินค้าทุกชนิก ทุกประเภท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อและจำ�หน่ายถ่านหิน 180 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
และแร่ธาตุทุกชนิด
เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.เดียร์ลี่ คอมเมิร์ซ จำ�กัด
บริการให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ อสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.แซลเวชั่น ไทย จำ�กัด
1779/21 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.วีเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
สวนหลวง กทม. 10250
406/179 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการค้าพัสดุภัณฑ์ เคหภัณฑ์ กระดาษ
สามวา กทม. 10510
90/93 อาคารชนินทร์พูนทรัพย์แมนชั่น ห้องเลขที่ 104
อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงาน
ประกอบกิจการค้าในการรับจ้างกำ�จัดแมลง ปลวก มด แยก 6-9 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
แมลงสาบ รวมทั้งจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กทม. 10900
บจ.เอ.เอ.เอ.แอดวานซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.วี เฟรช ฟาร์ม จำ�กัด
1213/492 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.อินฟินิตี้ ติวเตอร์ริง จำ�กัด
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
10 ซอยรามอินทรา 109 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการให้บริการดำ�เนินการเพื่อให้สถานประกอบ 10510
2137/27 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ต่างๆ ใช้แรงงานต่งด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก ผักสด ผล กทม. 10900
ไม้ ผักปลอดสารพิษ
ประกอบกิจการสอนเสริม การกวดวิชาทั่วไป การกวด
บจ.เอ ดี แอล เอเชีย คอร์เปอเรท จำ�กัด
วิชาเพื่อการสอบทางวิชาชีพ
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.โปรคลีน จำ�กัด
2034/29 ชั้น 2 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรี ทุนจดทะเบียน 1000000
หจ.เอี๊ยะ เล้า โค้ว กรุ๊ป
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
201/1746 ซอยเคหะร่มเกล้า 24 แขวงคลองสองต้นนุ่น ทุนจดทะเบียน 750000
กทม. 10310
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
46/7 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
เป็นตัวแทนและผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทาง ให้บริการรับรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาด 10530
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ประกอบกิจการจัดแสดงทางธุรกิจ และการแสดงสินค้า
บจ.เอส.วาย.ซี. กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.แล็บ สตรีท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ศักดิ์นาคินทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1164 ซอยลาดกระบัง 38/4 ถนนลาดกระบัง แขวง
ทุนจดทะเบียน 500000
21/88 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
407/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขต
กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เป็นตัวแทนจำ�หน่าย กระดาษ แบบ จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าขาย นำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริม
เรียน แบบพิมพ์ หนังสือ
ประกอบกิจการผลิตรายการเพื่อออกอากาศ ทั้งในและ
อาหารบำ�รุงสุขภาพ ยา
ต่างประเทศ
หจ.ดาร์ซี่ จิวเวลรี่ สตูดิโอ
ทุนจดทะเบียน 1000000
64/107 ถนนกาญจนภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำ�หน่ายปลีก-ส่ง จิวเวลรี่
ทุกชนิด ทุกประเภท
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.พีต่อกิจ
ทุนจดทะเบียน 300000
306/48 หมู่ที่ 5 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-6 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจำ�หน่ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และจำ�หน่ายอะไหล่เครื่องปรับทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ซีเอ็มเซเว่น เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
66/21 ซอยวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
จำ�หน่าย ให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมระบบไฟฟ้า

บจ.บิงโก อินโนแอคทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000
109/109 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 26 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการโฆษณา

บจ.เอ็มเอ็มพี ไลน์เนอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
729/38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน
ออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)

บจ.ออล อะเบาท์ มี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
965 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
จำ�หน่ายและผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกรูปแบบ

บจ.คิท แอนด์ ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
993 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
นำ�เข้าส่งออก ซื้อ ขายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ใน
ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ทำ�จากสแตนเลสทุกชนิด

บจ.เอเจเอส เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
บจ.แม็กแซม บิซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
31 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ให้คำ�ปรึกษา วางระบบการทำ�ธุรกิจออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง
บจ.นฤบดินทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
44/61 หมู่บ้าน บุรีรมย์ ซอยคู้บอน 41 ถนนเลียบคลอง
สอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายน้ำ�มัน
มะพร้าวสกัดเย็น สบู่ โลชั่น ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับผิวหนัง และน้ำ�มันมะพร้าวทำ�อาหาร

บจ.คานะบานะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
288/18 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของ
ตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.เพชรทองยินดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
167-169 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการค้าทอง ทองรูปพรรณ

เพจเจส

บจ.พรีเมียร์ เคเบิล คาร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
71 ซอยรามคำ�แหง 26/1 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการติดตั้ง ตัวแทนจำ�หน่าย รถกระเช้า
เคเบิล คาร์
บจ.เรนโบว์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกและจำ�หน่ายสินค้าแฟชั่น
เช่น กระเป๋า
บจ.ซุปเปอร์ ไลฟ์ โค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
1040/33 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง
กทม. 10260
การผลิตอาหารเพื่อจำ�หน่าย
บจ.เอ ทู แซด วอทชีส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
410/101 ชั้น 10 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กทม. 10500
นำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง นาฬิกาทุกชนิด
บจ.ซันฟิก คอนซัลทิง(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 212
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซอฟแวร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ

บจ.แคช แบงคอค เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
29/51 ชั้นที่ 2 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท บจ.ไมนด์ ยัวร์ คะเรียร์ จำ�กัด
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000
ขายอาหารสำ�เร็จรูป และ แปรรูป เครื่องดื่ม ทุกประเภท 10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
บจ.เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ ให้คำ�ปรึกษา สอน ให้คำ�
บจ.เอส.พี.กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
แนะนำ� ประเมินผล ในเรืองของความเป็นผู้นำ�
ทุนจดทะเบียน 410000000
55/114 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
39 ซอยประชาอุทิศ 75 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
กทม. 10160
10140
ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
บจ.สโลว์ เอคโค่ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ให้เช่า เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000
อาคารที่พักอาศัย
10/145 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1504A
บจ.เอ็มไพร์ เอ็กเพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
จำ�กัด
วัฒนา กทม. 10110
บจ.อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
ทุนจดทะเบียน 50000000
78 หมู่บ้าน วิมเบอร์รี่โฮม ซอยลาซาล 1 ถนนสุขุมวิท กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
กทม. 10160
บจ.ลาเต็บโฟรเซ่น แอนด์ ฮาลาลฟู้ดส์ จำ�กัด
ขนส่งสินค้า ผู้ โดยสาร
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่
ทุนจดทะเบียน 1000000
คล้ายกัน บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
5 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 2-2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
บจ.ปึง กิม ล้ง จำ�กัด
ครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 3000000
ประกอบกิจการอาหารสดอาหารทะเลอาหารแช่แข็ง
บจ.อาร์ซี แอสเสท 2009 จำ�กัด
2651 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขต
อาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 43200000
บางคอแหลม กทม. 10120
1522 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ประกอบกิจการรับซื้อแลกเปลี่ยนทองคำ�แท่ง ทองรูป
กทม. 10800
บจ.ไมล์2 กรุ๊ป จำ�กัด
พรรณ เงิน นาก อัญมณี
บริการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000
80/190 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
บจ.สเปซทูลีฟ เมเนจเมนท์ จำ�กัด
กทม. 10140
บจ.ห้างทองเมลดาเยาวราช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
ทุนจดทะเบียน 15000000
606/16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย 28) แขวงคลองตัน ประกอบกิจการให้บริการงานด้านวางระบบ จัดทำ� และ
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
98/112-113 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
กทม. 10230
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
ค้า แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณ ทองแท่ง ทั้งปลีกและส่ง เช่าจากผู้อื่น
บจ.อินฟินิตี้ คอนซัลติ้ง โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บจ.ดิแอมเพิลริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.ทีเอ็นบี เอ็กซ์เพรส เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
11 ซอยบางขุนเทียน ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน
ทุนจดทะเบียน 2000000
18/34 หมู่บ้าน เดอะเทอเรส ซอยรามอินทรา 65 ถนน 43/9 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 เขตบางบอน กทม. 10150
รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 ขนส่งสินค้าทางถนน ขนส่ง ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ขนส่ง ประกอบกิจการยื่นสูตรการผลิต ตัดบัญชีวัตถุดิบต่อ
การบริการด้านอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น สินค้าแห้งในปริมาณมาก
สำ�นักงานส่งเสริมการลงทุน
บจ.เอ็มเคดี อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
298 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องใช้ภายในครัวเรือน
ของใช้ภายในโรงแรม

438

บจ.ซิลลิก ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
4/20 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

บจ.ลีโอโน่ โปโล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
178 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ดร.เก็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
15/9 ศูนย์การค้าเดอะไบร์ ห้องเลขที่ บี 301 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษาสำ�หรับเด็กปกติ ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา
บจ.เค เอ็น สมาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
221 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท วางระบบ
ไฟฟ้า ระบบไฟเบอร์ออฟติค ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบสาย
เคเบิล ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.อีคอมเมิร์ซ อีสซี่ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77/19 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ (รามอินทรา-วงแหวน) ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง

บจ.แคสามต้น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
35 ซอยสวนสยาม 16 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บจ.วัน เอสเอพี คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
159/186 หมู่บ้าน วิลล่า รามอินทรา หมู่ที่ 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ซอฟแวร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ

บจ.นาวสตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
61 ซอยนาคนิวาส 22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหาร

บจ.ที เมคเกอร์ เอาท์ฟิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
50/92 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�ของ ผลิต ออกแบบเครื่องแต่ง
กาย ชุดยูนิฟอร์ม

บจ.บลู ซีสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/198 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ซอยจตุโชติ 10
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่าย(ขายปลีก-ขายส่ง)ชุดทดสอบ
ทาววิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ทุกประเภท เช่น ชุด
ตรวจสอบสารพิษ ตกค้างในอาหาร แอลกอฮอล์

บจ.เจ.เอ็น. ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
308/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายโคมไฟแบบต่างๆ สำ�หรับใช้ ใน
บ้าน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร

บจ.วาณิชกานนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
18/214 หมู่บ้าน เดอะเทอเรส ซอยรามอินทรา 65
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป

บจ.พอเพียงจนสำ�เร็จ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1018/2 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ นาก เงิน

บจ.วีพราวด์ทูพรีเซนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ ตัวแทนในการซื้อ ขาย จัดหา จัดซื้อ
ส่งต่อ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งสินค้า
และบริการ

บจ.เฟมเม เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
59/78 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
บจ.คนสร้างวัดคอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
42/191 ถนนมาเจริญ ม.ธนาสุข แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.พรปรัชญา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
27 ซอยบางแวก 154 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บจ.วายหนึ่งเจ็ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
78 บ่อน้ำ�มันพลาซ่า ห้องเลขที่ P110-P114,P213-214
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
ทุกประเภท
บจ.คิว โมเดลลิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
16 ซอยทุ่งมังกร 12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า และที่ปรึกษา นัก
แสดง ดารา นักร้อง นายแบบ นางแบบ (ซึ่งมิใช่กิจการ
จัดหางาน
บจ.กลิทซี่ แกล็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
65 ซอยบรมราชชนนี 75 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการการค้า เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ
และเครื่องใช้เสริมความงาม
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บจ.นาม อาร์คิเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
52/15 ซอยรามอินทรา 34 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำ�งานโยธาทุกประเภท
บจ.ทริปเปิลวิงซ์ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
23 ซอยเสรีไทย 38 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับแปลเอกสารทุกประเภท
บจ.ซีดริ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
23 ซอยเสรีไทย 38 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
รับทำ�ขนตาทุกชนิด
บจ.เลิศวิสิฐ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/318 หมู่บ้าน มัณฑนา รามอินทรา-วงแหวน ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
10230
จำ�หน่าย ติดตั้ง ผ้าม่าน อุปกรณ์ผ้าม่าน วอลเปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์
บจ.เวชวรา ไวทอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
165 หมู่บ้าน ต.รวมโชค ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้ายา อาหารเสิรม และเวชภัณฑ์
บจ.ดีเพร็พ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-14 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

บจ.กิ๊ฟวิ่ง เมคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
10/309 ซอยคลองลำ�เจียก 12 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
จำ�หน่าย เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม โทรศัพท์
บจ.มายโฮมสโตร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77/451 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
จำ�หน่ายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
หจ.โจ7892
ทุนจดทะเบียน 1000000
111/143 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
จำ�หน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภท ทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง
บจ.กู๊ดเกียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88/21 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่อง
จักกรกล ชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้
บจ.เฮน่า เฮลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
876 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขายปลีก ส่ง นำ�เข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาหาร และความงาม
บจ.โกโชค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
80/59 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาถมดิน
บจ.บลูบ็อกซ์ เทคแอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
39/42 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เน็ตเวิร์ค
บจ.ต้นตระกูล ทีซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
63/1967 หมู่ที่ 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์กีฬา
บจ.ไบโอเทคแอนด์อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
49/146 ซอยนวมินทร์ 26 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ผลิต นำ�เข้าและส่งออก อาหารและเครื่องดื่ม
หจ.แสนศักดิ์การโยธา
ทุนจดทะเบียน 1000000
13 หมู่ที่ 6 ซอยศรีนครินทร์ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมา ปรับภูมิทัศน์ ขุดลอก
คูคลอง ถมที่ ทุบตึก รื้อถอน บ้าน อาคาร สำ�หนักงาน
และรับเหมาอื่นๆ ทั่วไป
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ฮิปาโป้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77 ซอยอ่อนนุช 46/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
บริการตลาดกลาง
บจ.13ดี แอนด์ เอส คอนเซ้าแทน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
108/82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ด้านระบบคุณภาพ ด้าน
บริหารงานการผลิต การตลาด การวางแผน
บจ.กรัชช์แชล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
455/53 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
บจ.ทีเอ็นซี แอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
70 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ�ทาง
อากาศ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
บจ.จีนีอัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
332 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
รับดูแลจัดสรรเวลาและจัดสรรผลประโยชน์ ให้กับดารา
นายแบบนางแบบ
บจ.สยามวินชินชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
724 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือแพทย์
บจ.เดอะ เอช เทค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
4 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ค้าอะไหล่ วัสดุ และบริการที่เกี่ยวกับไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า
บจ.สิรสรร เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
150 ซอยลาซาล 8 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นท์และให้
เช่าเครื่องใช้หรือของใช้ที่ติดอยู่กับโรงเรือน
บจ.ริคโค่ 51 เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1580 ซอยบางนา-ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
นำ�เข้า ส่งออก พืชผัก ผลไม้สด แปรรูป อาหารแช่แข็ง
อาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
บจ.เซโค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
707 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิิจจำ�หน่าย เครื่องอ่านบาร์ โค๊ด เครื่องพิมพ์
บาร์ โค๊ด เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บจ.ยูซาซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
185/142 ซอยลาดพร้าว126 (กรัณฑ์พร) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง ส่ง
ออก วางจำ�หน่ายเป็นศุนย์กลางค้าออนไลน์
บจ.ทีจีที แอคเคาน์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
184/217 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
บริการรับปรึกษาด้านการพาณิชย์ ทำ�บัญชี งานกฎหมาย
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ไรท์ แฮนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
242/14 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการทำ�ความสะอาด บ้าน อาคาร
สถานที่ และบริการดูแลคนป่วย ผู้สูงอายุ

บจ.อินฟินิท โกลบอล เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
222/230 หมู่บ้าน สราญสิริ-รามอินทรา ถนน
ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
นำ�เข้า ส่งออก ซื้อ และจำ�หน่าย ถ่านหิน และแร่ธาตุ

บจ.พิลาร์ ไบโอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2922/78 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 2 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่ายยาปราบ
ศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลการเกษตร

บจ.เจ้าปลุก ปิโตรเลียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
340 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการสถานีน้ำ�มันเชื้อเพลิง

บจ.เบเนฟิทเทเบิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
142 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
บจ.ออนเนสบี ทีเอช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
128/378 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บจ.อุตสาหกรรมกัญชง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์และสารสกัด
จากกัญชง
บจ.เฮมพ์ อินดัสเทรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกิจการนำ�เข้าส่งออก

บจ.มาร์เก็ตติ้งคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
83/69 หมู่บ้าน สัมมากร ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบธุรกิจบริการด้านการตลาด งานขาย เช่น
กลยุทธ์ทางการตลาด ให้คำ�ปรึกษา เป็นต้น
บจ.ช.ชวัลวิทย์ ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
287/285 ถนนเลียบคลองลำ�กอไผ่ แขวงลำ�ปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างทุกชนิด งานโยธาทุกประเภท
บจ.ไอเทมเอลลิเวเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
105/319 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต ติดตั้ง จำ�หน่ายลิฟท์และบันได
เลื่อน ประกอบกิจการรับเซอร์วิส บำ�รุงดูแล ซ่อม ตก
แต่งลิฟท์และบันไดเลื่อน
บจ.เคเจ สแปร์พาร์ทไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
489/214 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม

บจ.สีลมบิวตี้สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
425 อาคารตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ซอยสิริจุลเสวก ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการสระ แต่ง ตัด เซท ย้อมสี แต่งสี ดัด ยืด
ผมและกิจกรรมที่คล้ายกัน
บจ.อินโฟร์บิซ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
413 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
บจ.แวม เทคโนโลยีส์ จำ�กัด
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
79/41 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
10500
ให้บริการเป็นตัวกลางในการเช่าพื้นที่ โดยผ่านเว็บไซท์ อุตสาหกรรม ปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำ�หน่าย
และแอพพลิเคชั่น
บจ.โจวีแอล โควีแนนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.บ้านเพลินพิศ จำ�กัด
925 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
ทุนจดทะเบียน 1000000
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ถือกรรมสิทะิ ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก อุปกรณ์ยานพาหนะ
และอะไหล่ยานพาหนะทุกชนิด
ในทรัพย์สินใดๆ
บจ.ซี.จี.เซลเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
94/329 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
นำ�เข้าจำ�หน่ายอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
เน็ตเวิร์ค

บจ.เอ.พี.ซิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
26/46 หมู่ที่ 14 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการรับถมที่ดินและให้เช่ารถยนต์

บจ.เคบีบีเอ็ม ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
48/358 ซอยหนองระแหง 4 แยก 1 แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ให้เช่ารถยนต์ ห้องพัก

บจ.เดอะ เดย์ส ออฟ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
41/1-5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กทม. 10600
การจัดพิมพ์จำ�หน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทาง
ออนไลน์

บจ.อาร์ท เอเลแกรนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
594/19 หมู่บ้าน เฮ้าส์ เดอะ ฮัม บูรก์ ถนนหทัยราษฎร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง สินค้า ประเภทกระเป๋าและ
ของที่ระลึก

บจ.แก้วกฤษรา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
373 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28 ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง
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บจ.ก้อปันกัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 17B ถนน
กรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม.
10600
ประกอบกิจการบริการแนะแนวให้คำ�ปรึกษาในการศึกษา
ต่อต่างประเทศ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.เอ็น.เค.พี.การบัญชี
ทุนจดทะเบียน 50000
425/11 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ค้า รับทำ�บัญชี และตรวจสอบบัญชี บริการงานด้าน
กฎหมายและให้คำ�ปรึกษาทางด้านบัญชี

บจ.ลีบอนพลังงานใหม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
1477 ทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตจักจำ�หน่ายรถสามล้อไฟฟ้า

บจ.สำ�นักงานก่อสร้าง 109 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
822 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
รับออกแบบและก่อสร้าง

บจ.พีพีพีพี แอนด์ ปกป้อง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 218709000
338 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

บจ.ซูชิ โก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
537 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร

บจ.มะลิ มิเลดิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
105/1 ตลาดบองมาเช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย

บจ.เอ เบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 28000000
199/9 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดสรรที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
อาคารที่พักอาศัยทุกชนิด

บจ.วินเนอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
67 ซอยพัฒนเวศม์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการพัฒนาทางด้านซอฟท์แวร์ สื่อสร้างสรรค์
ทางด้านการศึกษา เนื้อหาทางด้านบันเทิง
บจ.พลาดิศัย โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
916 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำ�นอง อหังสาริมทรัพย์ รวม
ทั้งการรับจำ�นำ�
บจ.กนก เนเชอรัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
19/47 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 29 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค

บจ.ไนน์พลัส แคปปิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 25000000
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยน จำ�นอง โอน จัดการ
โดยประการอื่นเกี่ยวกับที่ดิน
บจ.ร่วมกำ�ลาภเอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000
794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการขายส่งน้ำ�ตาล
บจ.ไอ-นายน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
42/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

บจ.เวลา โฮเทลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
919 อาคารชิบูญ่า 19 ชั้น 9 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบธุรกิจการค้าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน ที่พักอาศัย
บจ.เดอะ เวลา โฮเทลส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
919 อาคารชิบูญ่า 19 ชั้น 9 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบธุรกิจการค้าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน ที่พักอาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์
บจ.วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น
29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
กิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง เครื่อง
ปรุงรส เครื่องดื่ม สุรา บุหรี่และเครื่่องบริโภคอื่น
บจ.ฟาเร กัญตินันท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
56 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม
ซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือนและงานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ทีเอเอส(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
276/32 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
บจ.โฮโค จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ขุยมะพร้าว และวัสดุแปรรูปมะพร้าว ทุนจดทะเบียน 2000000
ทุกชนิด
547 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.อีเอสจี อินเวสติ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า
หจ.เอ ดับเบิลยู ขนส่งไทย
ทุนจดทะเบียน 10000000
อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ ทุกชนิด ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 100000
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ ซอยสันนิบาตเทศบาล
2 หมู่บ้าน พิศาล ซอยท่าข้าม 28 ถนนพระราม 2 แขวง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
บจ.สยามกรอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง แอนด์ คอน
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
10900
เซ้าท์ติ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ รับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท เช่น
ประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บรวบรวม จัดทำ� จัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
เครื่องจักรโรงงาน โครงสร้างเหล็ก แผ่นคอนกรีต ท่อ พิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม
80/74 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
ถังเก็บน้ำ� เป็นต้น
อุตสาหกรรม
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการคำ�ปรึกษาด้านกฎหมายและให้
บจ.วี เอ อาร์ (2017) จำ�กัด
บจ.ไฮเทค แอร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
บริการทำ�สัญญานิติกรรมทุกประเภททั้งในประเทศ
ทุนจดทะเบียน 100000
ทุนจดทะเบียน 5000000
473/125 อาคารบุญญพิทักษ์ ชั้นที่ 8 ซอยสุขุมวิท
91 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท แขวง บจ.เทสต์ ฮันเตอร์ จำ�กัด
81 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000
10250
ทำ�การผลิตเพื่อจำ�หน่ายและส่งออกสินค้าต่างๆ ได้แก่ 245/29 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง เขต
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องปรับ
สะพานสูง กทม. 10240
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
อากาศ
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเหล้าสุราทุกชนิด
บจ.เมิร์จ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
162/109 หมู่บ้าน บ้านสวนร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ถนนร่ม
เกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบธุรกิจรับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบโลโก้
รับออกแบบนามบัตร

บจ.พีพีเอ็น แนเชอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
844 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กทม. 10600
ประกอบกิจการซื้อ-ขายมะพร้าว รวมถึงนำ�มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อขายในประเทศและต่างประเทศ

บจ.ไอโคนิค ศาลายา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
83 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อ
การพักอาศัย

หจ.เอ็มไอ ออดิท
ทุนจดทะเบียน 50000
108/50 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชี การตรวจสอบบัญชี และงาน
เกี่ยวข้องทางด้านบัญชีทุกประเภท

บจ.สุวรรณคีรี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
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บจ.คาลิฟา สตาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการ นำ�เข้าส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เป็น
ตัวแทนจำ�หน่าย เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
แต่งกาย
บจ.เอ็ม อินเตอร์แอคทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
16 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
10100
ประกอบกิจการซื้อ-ขายหนังสือทางออนไลน์ บริการ
ค้นหาหนังสือทางออนไลน์ทุกชนิดง
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บจ.แอดวานซ์ แมชชีนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1607/3 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนที่มีส่วน
ประกอบของพลาสติก โลหะ เหล็ก คาร์ไบด์

บจ.อินเทนด์ แอ๊ดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
12/27 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

บจ.วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
8/22 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

บจ.เอส 360 คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
74/2 ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ปกระกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์ เครื่องมืและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.รภิญา(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
13/165 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปา สกินแคร์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

บจ.ไตร วิศวกรรม 2001 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
30 ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 3-2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุงรักษาโทรศัพท์

บจ.เอสเอ็มแอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
43/33 หมู่บ้าน บ้านพระราม 4 ซอยพระยาพิเรนทร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งทุกประเภท เช่น
งานพรีเซนเทชั่น งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งาน
แฟชั่น งานพิธีการ

บจ.ดิ อินสไปร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
339/194 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กทม. 10160
นำ�เข้าส่งออก และจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง

บจ.อะโทมี่ รามอินทรา อีพาวเว่อร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/144-145 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� และให้
บริการฝึกอบรมการบำ�รุงรักษาสุขภาพ ความงาม

บจ.ยังชุนถัง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย ยาบำ�รุงรักษา อาหาร
เสริม

บจ.วิสุทธินันท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11/24 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิกจารนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายผลไม้ ผักทุก
ชนิด รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.เอ.ที.เอ. 360 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88/358 ซอยบรมราชชนนี 62/4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าอีเล็ค
โทรนิคส์ทุกชนิด เช่น บาลาสต์ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

บจ.เคเอสเอส โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
57/19 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารเสริม อาหารเพื่อ
สุขภาพและเครื่องสำ�อางทุกชนิด

บจ.คร้าฟเทสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
163/2 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
และขนมหวาน
บจ.บิ๊ก แวลู (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
4/13 ซอยพระรามที่ 3 ซ.28/1 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดหาและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
บจ.อิสระดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
51 ซอยวัดสุขใจ 4 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุก
ชนิด หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร
บจ.มายดี้ เนเชอรัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
513/2 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บจ.ไลท์ควีน อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด

บจ.เอพี เทรดดิ้ง (1999) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
7 ซอยแก้วเงินทอง 19 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ขายปลีกอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
สำ�หรับงานพิมพ์
บจ.โบลด์ครู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
7/22 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายเครื่องดื่มที่ได้จาก
การสกัดเย็น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้การแปรรูปต่ำ�ให้ประโยชน์
ต่อผู้บริโภค
หจ.เชน กลาเซียร์
ทุนจดทะเบียน 1000000
17/1 ซอยเทิดราชัน 19 (ดาวทอง 1) ถนนเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ท็อป เอสเตท กูรู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
466/55 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน

บจ.มอม แอนด์ มี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77/44 ซอยเทิดราชัน 1 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้าส่งออกและจำ�หน่ายเสื้อผ้า ของใช้เครื่องประดับ
เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำ�อาง

บจ.ไพร์ม แอสเสท กูรู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
466/55 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ทำ�บ้านจัดสรร อาคารชุด
ขายให้แก่บุคคลทั่วไป

บจ.ไอซีอี ออดิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
44/78 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ตรวจสอบบัญชี

บจ.เอซ พร็อพเพอร์ตี้ กูรู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
466/55 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ทำ�บ้านจัดสรรอาคารชุดขาย
ให้แก่บุคคลทั่วไป
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บจ.พัชพล ออโตเมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
29 ซอยรามอินทรา 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย ติดตั้ง
เครื่องจักรกล ทุกชนิด ระบบสายพานลำ�เลียง

บจ.เดอะแกรนด์พลัส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
326 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการ ดูแลสุขภาพ เสริมความงามครบวงจร
บจ.แซนนี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
45/47 หมู่ที่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป เครื่องสำ�อาง ยา อาหาร
เสริม ด้านความงารม ทุกชนิด
บจ.ซีเอซี มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/8 ซอยรามอินทรา 101 ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
บจ.7นิวทริชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
11/1 ซอยรามคำ�แหง 20(แม้นเขียน 4) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช
บจ.สิทธิพร ดีโฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
46 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้างทุกชนิด
บจ.กู๊ดส์ ฟาร์มาซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
23 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
ค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด
บจ.ทวีปฟาร์ม เทคโนโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
55 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่าย จัดหา รับติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์
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บจ.จันทร์ปภัสร์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
24 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 27 แยก 2 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์
บจ.เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
73 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริมบำ�รุงผิว
บจ.เจเอ็มเอส พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1196 ซอยพระรามเก้า ซอย66 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขายโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บจ.แอลพี คลีนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
44 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ค้างคืน เวชกรรมทั่วไป
บจ.เอส.พี.พี. โปรออโต้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
922/1 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการซ่อมบำ�รุงรักษา ดูแลรักษา รถยนต์
บจ.ดับเบิ้ลซี แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
487 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อพักอาศัย

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.มารวย อินเตอร์ 2501 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
149 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าส่งพืชออร์แกนิค และการแปรสภาพ
เพื่อการค้าทั่วไป

บจ.อีโวลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 900000
466 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
จัดทำ� ผลิต ให้บริการและจำ�หน่ายสื่อการเรียนรู้ การ
สอน และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาทางเว็บไซต์

บจ.อัพสเตย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
281/19-23 อาคารเอ็นเอสที วัน ชั้น 5 ห้อง 507 ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เป็นตัวแทนจัดหา ประสานงาน ระหว่างบริษัทในประเทศ
และต่างประเทศกับผู้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์

บจ.ช้อปปี้มอลล์ โฮลดิ้ง 1 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500005
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชน

บจ.ตอนที่หนึ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
213 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการซื้อ ขาย หนังสือทางออนไลน์

หจ.พชร มอเตอร์เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 500000
239 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการค้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซื้อ-ขาย รถ
จักรยานยนต์และอะไหล่ รถจักรยานยนต์

บจ.เบบี้บูม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
39/198 ซอยพระยานุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้าจำ�หน่ายติดตั้งเครื่องออกกำ�ลังกาย
บจ.ทีพีเอสบิลดิ้ง แอนด์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
48/15 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่ง รับจ้างทำ�ของ รับ
เหมาก่อสร้าง อาคารสำ�นักงานตามประสงค์ทั้งหมด
บจ.ภาคษกร กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
104/221 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า และจำ�หน่ายยา วิตามิน
และอาหารเสริมทุกชนิด

บจ.โชคชัย บิซโซลูท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
754/91 หมู่บ้าน รังสิยา ซอยปุณณวิถี 22 ถนนสุขุมวิท
101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
บจ.ดับเบิลยู เอ็ม ซี จำ�กัด
ให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจ(ยกเว้นการลงทุน) จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 1000000
บริษัทห้างหุ้นส่วนบริษัท ทำ�เอกสารยื่นหน่วยงานราชการ 59/93 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ให้บริการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา รื้อถอน
บจ.ดีซี เวิลด์ อินฟินิท จำ�กัด
ติดตั้ง และซื้อ ขาย เครื่องใช้สำ�นักงานเฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000
29/56 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 3 ถนนพระราม
9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
บจ.แอนนา เวลเน็ส จำ�กัด
ประกิจการขายสินค้าออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนผู้
ทุนจดทะเบียน 1000000
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกชนิด
588/192 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการเสริมความงาม
บจ.เอส.ที.พาร์ท โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
208/1 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณ
หจ.สี่ขาสเตชั่น
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการรับออกแบบระบบสาธารณูปโภค
99/182 ซอยคุ้มเกล้า 11 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
บจ.เทเบิลเทค จำ�กัด
กิจกรรมดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ทุนจดทะเบียน 1000000
สัตว์เลี้ยง ที่พักสำ�หรับสัตว์เลี้ยง ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
142 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
หจ.เอสเอสเอ็ม บิวเดอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทุนจดทะเบียน 1000000
ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
9/673 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
10530
บจ.ฟอสส์ เซาธ์ อีสต์ เอเซีย จำ�กัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000
208 อาคาร208 วายเลสโร้ด ชั้นที่ 10 ยูนิต 1002 ถนน บจ.สินธารา โปรดักส์ จำ�กัด
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการส่งออก ขายปลีก-ส่ง ติดตั้ง บำ�รุง
22/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำ�ต้อยติ่ง เขต
รักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ หนองจอก กทม. 10530
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตภัณฑ์พลาสติก
บจ.ช้อปปี้มอลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ประกอบกิจการด้านการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธี
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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บจ.ซุปเปอร์เนเชอรัล ลิฟวิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
239/30 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของตาม
วัตถุประสงค์ทั้งหมด

บจ.โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
30/270 ซอยนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
จำ�หน่าย ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ระบบทีวีรวม ระบบเคเบิ้ลทีวี
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบควบคุมประตูไฟฟ้า
บจ.แกลม สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
181 อาคารธาราเลค ชั้นที่ 1 ห้อง 1104 ถนน
ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ออกแบบ รับเหมา เกี่ยวกับงานสถาปัตย์กรรม ทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งระบบน้ำ� และไฟฟ้า
บจ.ทับทิมแท้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
3/636 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
เกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
บจ.ช้อปปี้มอลล์ โฮลดิ้ง 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250005
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชน
บจ.คอนเวอร์เจนซ์ ธนบุรี ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
341 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
บริการรับตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด
บจ.นิกซ์ วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150000
9/37 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการรับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หจ.อะควอติก เวิลด์ ไวด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 100000
82/44 อาคารฟ้าอมรคอนโด ชั้น 4 ซอยประชาอุทิศ
21 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
นำ�เข้าสัตว์ สวยงามเพื่อส่งออก
บจ.เซลล์ออเรท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
760/378 หมู่บ้าน วิลเลต ซิตี้ ซอยพัฒนาการ 38 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รับบเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล
หจ.เอสเคเอ็นคอนซัลแท้นส์

443

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
ทุนจดทะเบียน 50000
183/165 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิศวกรรม
อุตสาหกรรม และด้านระบบบริการคุณภาพ ISO
บจ.เดอะ ลินเนียจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 225000000
8/20 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทำ�ธุรกิจอพาร์ทเมนต์และร้านอาหารในอพาร์ทเมนต์
บจ.เอ็กเซลเลนท์ กูรู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 80000000
466/55 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.บิทฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ให้บริการด้านเซิฟเวอร์ ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ.ยูเมกิวะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
14/1 ซอยสุขุมวิท 47 (บ้านดอน) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการร้านเสริมสวยทุกชนิดทุก
ประเภท รวมถึงซื้อ-ขายอุปกรณ์เสริมสวย
บจ.ออนเนสท์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค

บจ.สมาร์ตแมค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
188 ซอยแยกถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
บจ.เวนทูร่า เอนเตอร์เทนเมนต์ จำ�กัด
ตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องจักร อะไหล่ทั้งในและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 2000000
10/175(2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
บจ.ไซล็อต จำ�กัด
10110
ทุนจดทะเบียน 5000000
ดำ�เนินกิจกรรมด้านบันเทิงทุกประเภท เป็นตัวแทน
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 212 ถนน
จัดการแสดงของนักร้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พัฒนา และสร้าง
ระบบซอฟต์แวร์ ให้กับสถาบันทางการเงิน
บจ.แคปสโตน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
786/140 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
บจ.ลีโลอา จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
64/46 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขต
ประเภทไว้ ในที่อื่น
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต และทำ�เครื่องประดับที่ทำ�จากเพชร
พลอย ทอง นาก เงิน อัญมณีๆ ทุกชนิด
บจ.เอ.อาร์.เคมีคอล อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
343/21 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.เอสพีซี คอสเมติก จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 5000000
59 ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวง ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อุปโภค บริโภค ผลิตและ
จำ�หน่ายยาแผนโบราณ
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ผลิตนำ�เข้าส่งออกเครื่องสำ�อางทุกชนิด
บจ.เจียแพนต้า เบเนฟิเชียรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.โว๊กเอเซีย จำ�กัด
626/81 หมู่บ้าน ลดาวัลย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
ทุนจดทะเบียน 5000000
บางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
82/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ผลิตและจำ�หน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้า
ปทุมวัน กทม. 10330
บริการให้ความสะดวกนักทัศนาจร จำ�หน่ายตั๋วโดยสาร
บจ.โกลบอล วิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส
บจ.ซีทูสกิน จำ�กัด
แอนด์ มิเกรชั่น คอนซัลแทนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
ทุนจดทะเบียน 2000000
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องCD-2 ชั้น 2 ซอย
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขต
บางเขน กทม. 10220
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ�ปัญหาด้านการ
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริหารธุรกิจ ฐานข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ.ใช้ทราย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
21 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการขุดและจำ�หน่ายกรวด อิฐ หิน ทราย
บจ.เดวิด เดย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
56 ซอยบรมราชชนนี 87 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เพื่อจำ�หน่ายอาหารเสริม
เวชสำ�อาง สินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรทุกชนิด
บจ.แม็คเคนซี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 โซนเอ 2 ซอย
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก รถจักรยานยนต์ อะไหล่ เครื่องแต่งกาย
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บจ.ทองภุชชงค์นำ�ชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
313/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง
บจ.ศุข คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
958/477 อาคารเดอะวินนิ่งทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
บจ.ลิ้งส์ อินเตอร์เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
193/36 อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� วางแผนการตลาด
ธุรกิจ
บจ.มีชีวิตมีชีวา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
59/90 แมนดิสัน สวิท 7 บี ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารประเภทน้ำ�พริก เครื่อง
คลุกข้าว เครื่องปรุงคลุกข้าว เครื่องปรุงการทำ�อาหาร
หจ.ที อาร์ ซี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000
50/46 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทางการเกษตร
หจ.คงสถิตย์ โชคดี เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000
1277 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาถมดิน และ
ขายดิน หิน ทราย รับซื้อของเก่าทุกชนิดทุกชนิดรับซื้อ
รถยนต์ ใหม่ และรถยนต์มือสอง ขายรถยนต์มือสอง
ขายรถจักรยานใหม่ และมือสอง รับซื้อและขายเสื้อผ้า
ใหม่และมือสอง
บจ.ดี.ที. เทรดดิ้ง (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
720 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน ค้าต่าง
บจ.ลัลลาบาย ป๊อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
608/21 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ขายส่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ
สินค้าประเภทต่างๆ ที่มิได้เป็นผู้ผลิต

บจ.เอ็นไอบี เฮลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
99/566 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ตัวแทนจำ�หน่าย
ปลีก ส่ง สินค้าสุขภาพ ความงาม อาหารเสริมทุกชนิด

บจ.กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการค้าที่ดิน และ/หรือจัดสรร และ/หรือ
พัฒนารวมถึงการจัดหารที่ดิน และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ใดๆ บนที่ดิน เพื่อจำ�หน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ

บจ.เจอร์นี ทริป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
184/18 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการรับจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
และพักผ่อนหย่อนใจ

บจ.ใบเทค เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/100 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์ชิ้น
ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.ชันไท่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
4/2 ซอยส่องแสงตะวัน แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายปลีก และ ขายส่ง เครื่อง
ประดับ ประเภทจิวเวลรี่ เพชร พลอย อัญมณี

บจ.วีด้า เรียล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
62/25 หมู่ที่ 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และ
ธุรกิจทุกประเภท
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บจ.พีดีจี เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
56 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
บจ.นีโอ โซลาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
69/54 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ให้บริการ ให้คำ�ปรึกษา จัดหาติดตั้ง ซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
บจ.แมเจสทิค เวลท์ 1956 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1097/21 หมู่บ้าน พฤกษา 84/1 ถนนเพชรเกษม แขวง
หลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม
บจ.ยูนิ ชานซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
39/304 หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบธุรกิจร้านสปา เสริมความงาม สปา หน้า ผิว
ตัว สปาเพื่อสุขภาพครบวงจร
บจ.ทูธบอกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
235 หมู่ที่ 4 ซอยวัดชัยพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ แขวง
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
กิจกรรมทางทันตกรรม
บจ.โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
77 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการบริการซื้อ-ขายฟิล์มกรองแสง ใช้สำ�หรับ
กระจกรถยนต์
บจ.มานะ เพ็ท 224 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
100/117 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
บจ.เอ็นทีเค อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
100/75 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-10 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ขายให้เช่า ผลิต ประกอบ ติดตั้งซ่อมแซม นำ�เข้าอะไหล่
ชิ้นส่วนเครื่องอัดลม ปั้มลม เครื่องอัดอากาศ
บจ.โชคดี ไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
299/553 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุก
ประเภท จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
ทุกประเภทที่กฎหมายอนุญาตทางอินเตอร์
บจ.ทีเอเอสคอนซัลติ้งพาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
199/217 หมู่ที่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
บจ.พูนภิญ บิวท์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
327 หมู่ที่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เอทูเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2/325 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
บริการออกแบบ ภายในอาคาร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอส พี เค รุ่งเรือง ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
6/9 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องยนต์
และอุปกรณ์รถยนต์

บจ.พัฒน์พงศ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98/20 ซอยรามคำ�แหง 94 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาและรับจ้างบริหาร
จัดการ

บจ.ซีเอ็น เอกซ์ซิมพอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
111/592 ซอยสายไหม 13(หมู่บ้านอัมรินทร์ฯ 3 ผัง1)
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ซื้อมา ขายไปและจัดหา สินค้าอุปโภคและบริโภค ใน
ประเทศและต่างประเทศทุกประเภท

บจ.เอพี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
22 ซอยรามคำ�แหง 8 (บุญมา) ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
และทางน้ำ� ทางอากาศ ภายในประเทศ

บจ.เอเชีย อินโฟ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/2 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ระบบเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บจ.ฮีสโค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/21 หมู่บ้าน เวิร์ค แอด ไลฟ์ ซอยนวมินทร์ 36 แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นำ�เข้า ส่งออก สินค้า
ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร

บจ.ดารันด้า กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
222/1 หมู่บ้าน พราวด์เพลส ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวง
ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทุกชนิด

บจ.เค.ที.วาย โพรเกรส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
269/248 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด
ทุกประเภท

บจ.รันนิ่ง วิลเลจ บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
55/158 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ให้บริการด้านการจัดงานวิ่งพร้อมกิจกรรมสันทนาการ

บจ.บีแอลที เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88/173 ซอยรามคำ�แหง 150 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
รับติดตั้ง ฟิล์ม รถยนต์

บจ.ไฟน์ลี่ โฮมบิวเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
73/4 ถนนเสนานิคม 1(ม.เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
งานเดินระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และระบบอื่นๆ

บจ.เอสทูเอ็น เทรด พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
40/540 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 2 แขวงนวมินทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบธุรกิจ ขาย จำ�หน่าย นำ�เข้า เพื่อ ค้าลีก ค้าส่ง
วางจำ�หน่าย ซึ่งสินค้าประเภท สินค้าเพื่อสุขภาพและ
ความงาม เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม เครื่องมือ เครื่องใช้
เสริมความงาม

บจ.พีเอส โปรดักส์ (2904) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
39/237 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
บจ.โรงอวน ฟิช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
590/83 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตปลารมควันและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับปลา เพื่อจำ�หน่ายในและต่างประเทศ

บจ.ออลเซนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
768/192 ซอยพัฒนาการ38 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์
บจ.ดี เดสทินี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
20 ซอยพัฒนาการ20 แยก 6 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�ด้วยการอบแห้ง
การรมสควัน การทำ�เค็ม

บจ.ฮากุกัน พรีเมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
59/74 ซอยนาคนิวาส 4 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว บจ.อิเมิร์จ สตูดิโอ จำ�กัด
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก
910/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย สินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า
บจ.บีเอ็มเอส โปรดักชั่น จำ�กัด
เครื่องประดับ แฟชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000
97 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.คั่วกลิ้งผักสด (ศูนย์วิจัย) จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ทุนจดทะเบียน 1000000
19 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1-2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
บจ.รีเซอร์เจนท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000
293/38 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน ประกอบการค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า ผลิต และบริการ นำ�เข้า และส่งออก
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
บจ.สุเนตรา เมดิคอล เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
95/2-3 อาคารลุมพินี เพลส พระราม 9 อาคาร เอ ถนน
บจ.อริยภัส2547 จำ�กัด
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000
การให้คำ�ปรึกษาและการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยแพทย์
217 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 30 (หมู่บ้านศิขริน)
เฉพาะทาง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการเปิดสอนกีฬาทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.95 คุณธรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
190 ซอยชัยณรงค์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
บจ.น้ำ�ดื่มดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
837 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
จำ�หน่ายและซ่อมตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ไทยซีเลคเต็ด โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
67/6 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
10600
ประกอบกิจการ นำ�เข้าจากต่างประเทศ และส่งออกไป
จำ�หน่ายยังต่างประเทศซึ่งผลทางการเกษตร อาหาร
สำ�เร็จรุป อาหารแปรรูป

เพจเจส

บจ.นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 567360000
1070 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.โยะฮูสุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 90000000
418 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บจ.บุญ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
473/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้า ตามความต้องการของ บจ.ปฐมวรกุล แอสเสท จำ�กัด
ลูกค้า เช่น เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค
บจ.เอ ไนน์ ซีโร่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 79730200
ทุนจดทะเบียน 1000000
89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้นที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
503/10 ชั้นที่ 7 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
บจ.บัลลพงษ์ จำ�กัด
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เขตราชเทวี กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
บริการจัดเตรียมเอกสาร ทำ�แผนธุรกิจเสนอต่อสถาบัน 178/3 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ
การเงิน
บางกอกน้อย กทม. 10700
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ประกอบกิจการขายเครื่องสำ�อาง ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.สยาม ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บจ.บุญมา พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.มงคลมหาศาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 36000000
116/52 ถนนรางน้ำ� แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
ทุนจดทะเบียน 1000000
21/48 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 60 แขวงตลาดบางเขน
กทม. 10400
77/37 ซอยฃาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบกิจการขายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.แบนโด เอเชีย แอนด์ แปซิฟิค จำ�กัด
หจ.ดี.พี.ไอ โฮม เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 11000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.สะแกวัลย์ 55 จำ�กัด
1/37 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 18 บี 2 ซอยบางนา2 ซอยรามคำ�แหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000
ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา
10510
397/208 ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร เขต
กทม. 10260
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติม งาน
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการของบริษัทการค้าระหว่างประเทศเพื่อจัด
ไฟฟ้า ประปา ทาสี กระเบื้อง
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม ซื้อและขายสินค้า
หจ.88 ก้าวหน้า
ทุนจดทะเบียน 1000000
422/88 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนรับฝาก ส่ง เอกสาร

บจ.ฟอลโลว์ดรีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานแสดงนิทรรศการ

หจ.ปันกัน กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000
94/263 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาดในครัวเรือน และอุตสาหกรรม

บจ.นีโอเจนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
437/8 ซอยศรีอัมพร ถนนพหลโยธิน 32 แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

บจ.เพชรลดา ค้าทองเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
39/765 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวัน
ตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการขายทองคำ�
บจ.สวนน้ำ� บางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1169 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.โอเอ็นเอ ธุรกิจและกฎหมาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
71 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย
บจ.ฟาเดล โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
55/97 หมู่ที่ 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างจัดงานอีเว้นท์
บจ.แอคทีฟ ดีไวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
635 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำ�เหร่ เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับอบรม ฝึกอบรม
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บจ.แอ๊คซี่ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000
69/127 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำ�แหง 164
ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย บัญชี

บจ.นิจิบัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ห้อง 1801 เอ-บี ชั้นที่
18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จัดซื้อและจำ�หน่าย
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน สำ�หรับใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ
บจ.เอ็มเอสเอส อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
39/54 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10220
รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ต่างๆ ของ
ระบบสื่สาร โทรคมนาคม และระบบไอทีทุกชนิด

บจ.เอ็กซิม แอนด์ ไลน์เนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
108/143 หมู่บ้าน สวนหลวงวิลล์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ
28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
หจ.กมล แอคเค้าน์ติ้ง
ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื่้อ ถือ
ทุนจดทะเบียน 200000
286 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ขาย โอนจำ�นำ�แลก
เปลี่ยน และจำ�หน่ายรถยนต์ทุกชนิด
กทม. 10700
ประกอบกิจการบริการ ทางด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย
บจ.สวีทวอเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
หจ.โฆสิต จิตสุภา
65/169 ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ทุนจดทะเบียน 150000
ห้วยขวาง กทม. 10310
200 ซอยสะแกงาม 35/3 แขวงแสมดำ� เขต
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
บางขุนเทียน กทม. 10150
ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
บริการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
การตลาด และจัดจำ�หน่าย
บจ.ฟิตต์ คอสเมติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
บจ.365 เดย์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
976/7 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ทุนจดทะเบียน 100000
ห้วยขวาง กทม. 10310
10 ซอยร่วมใจ (สุขุมวิท 15) ถนนสุขุมวิท แขวง
ประกอบกิจการผลิต ปรุงแต่ง สังเคราะห์ทาง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
วิทยาศาสตร์ แบ่งบรรจุ เครื่องสำ�อาง
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.กะหล่ำ�ปลี การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 15
99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บริการด้านการบัญชี การทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชีและการให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี

บจ.อนาคิณ โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 110 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ผลิตรายการทีวีและสื่อดิจิตอล
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.อาร์ท ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 110 ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการ จัดจำ�หน่ายสินค้าทุกประเภท
บจ.ไทยโฟ ไลฟ์ สไตล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก เครื่องนุ่งห่ม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดัลโลซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
ห้องชุดเลขที่ 1249/73 ชั้น 8 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุด
เจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ซื้อ จำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก หิน
อัญมณีและอัญมณีสำ�เร็จรูป
หจ.นก คาร์วอช ออโต้ แคร์
ทุนจดทะเบียน 2000000
40 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวแทน รับงาน ดูแล
รักษารถยนต์ เช่น ล้าง เช็ด อัดฉีดด้วยเครื่องจักร พ่น
กันสนมิ ขัดเครือบสีรถยนต์ ขัดเบาะ เป็นต้น

บจ.นิวโซเฟีย การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000
567/356 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป บจ.ซาเน็ต ลีเกิล จำ�กัด
ผ้าเมตร เนคไท ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า ทุกสีทุกขนาด ทุนจดทะเบียน 2000000
เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ
2 ซอยร่มเกล้า 25/2 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
การเป็นตัวแทนพิทักษ์สิทธิประโยนช์ ไม่ว่าจะกระทำ�ก่อน
บจ.ทรู มารีนส์ จำ�กัด
การพิจารณาคดีในศาลหรือที่เกี่ยวกับศาลหรือภายใต้การ
ทุนจดทะเบียน 3000000
แนะนำ�ของทนายความเช่น การให้คำ�ปรึกษาและการ
26/55 อาคารจันทร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 6C ถนนนาง
เป็นทนายความในคดีแพ่ง การให้คำ�ปรึกษา
ลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการธุรกิจการขนส่ง
บจ.เจธรีเอสคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.ฮิทปอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
1895/35-36 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถนนพหลโยธิน
(ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 3000000
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวน์เวอร์ พระราม 9 ห้องเลข ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายตั๋วและจองที่พัก
ที่ 3510 ชั้นที่ 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
บจ.ยูบี พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโล ห้องเย็น
231-233 ถนนมหาจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.จงต้าเมดิคอล จำ�กัด
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ที่ดิน อาคาร สำ�นักงาน
ทุนจดทะเบียน 2000000
129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 7) แขวงคลองตัน
บจ.รุ่งเจริญ (1988) เทรดดิ้ง จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
397 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.แม่โขง ฟรอนเทียร์ จำ�กัด
การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
ทุนจดทะเบียน 2000000
2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
บจ.เอกไทยห้าง จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000
10110
ประกอบกิจการบริการข้อมูลการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล 464 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�โขง
การขายโสม รังนก ผลิตภัณฑ์จากป่า และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
หจ.บุญเจริญพืชผล
ทุนจดทะเบียน 2000000
บจ.บิท อินโนว่า จำ�กัด
559/72 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000
ยานนาวา กทม. 10120
288/23 อาคารเลอ โคเต้ ทองหล่อ 8 ห้อง 23 ชั้น 3
ขายส่งและขายปลีกยาสมุนไพร
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บจ.สยามอิตาลี จำ�กัด
ให้บริการปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
ทุนจดทะเบียน 2000000
สถาปัตยกรรม
72/6 ตรอกวัดตรีเทพทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขต
พระนคร กทม. 10200
บจ.ดิ แอ็ดจัสท์เม้นท์ จำ�กัด
ให้บริการขายอาหาร และเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000
3785/15 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขต
บจ.เกียแม็กซ์ จำ�กัด
คลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 2000000
ให้บริการฝึกอบรม ให้ความรู้ พนักงานทางด้านการเจ็บ
30 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 แยก 8 ถนนโชคชัย 4
ป่วยที่เกิดจากการทำ�งาน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จำ�หน่ายเครื่องจักรเครื่องยนต์
บจ.อโรมารมณ์ เฮลท์ แอนด์ สปา โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
บจ.เอ็ม ที เอช ดี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
90/47 อาคารเรนด์ ชั้นที่ 8 ซอยสุขุมวิท 23 ถนน
ทุนจดทะเบียน 2000000
189 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ผลิต จำ�หน่าย เป็นตัวแทน จำ�หน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ
เขตประเวศ กทม. 10250
และความงาม ทั้งปลีกและส่ง
กิจกรรมด้านการออกแบบโฆษณาทุกชนิด
บจ.มีนา ซิลเวอร์ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
1279 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เพชร
พลอย อัญมณี
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บจ.สวีทพลัสโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
622/1 ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
การผลิตน้ำ�ตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)

บจ.ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 27 ห้องเลขที่ 68 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บจ.ทอง ชิพ เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
181/35 ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน
ออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
บจ.พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
2198/10-11 อาคารอีเอ็มเอส ชั้นที่ 6 ซอยทวีวัฒนา
ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ซอฟท์แวร์ ให้คำ�ปรึกษา และ
จัดหาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์
บจ.จินติ่ง เรียล เอสเตท แมนเนจเมนท์ คอนซัลติ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
424/119 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝากและจำ�นอง
ที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่น
บจ.เอสเอส โปรแก๊ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
316/2 ซอยสุขสวัสดิ์ 38 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
จำ�หน่ายอุปกรณ์แก็สทุกชนิด ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อ
ทองแดง ให้บริการติดตั้งแก๊ส
บจ.เอ็นเอส พรีเมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
122/58 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
รับผลิตเสื้อ งานปัก งานสกรีน สินค้าพรีเมี่ยมต่างๆ
บจ.วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
บริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ
บจ.ลักซ์สวิมสูท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
56 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
จำ�หน่ายชุดว่ายน้ำ� ชุดกีฬา เสื้อผ้า และอื่นๆ
บจ.ดีแอนด์เค เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
69/162 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการซื้อ รับโอน และถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทำ�การจัดแบ่งขาย
บจ.ฮัลโหล สเทรนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/39 ซอยหมู่บ้านชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.กุลทรัพย์ หัตถกาญจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
65 ซอยเอกชัย 60 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการผลิตกางเกง เสื้อผ้า
บจ.ดีไซน์ อะเบาท์. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
15/25 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขต
จอมทอง กทม. 10150
บริการออกแบบและตกแต่งภายใน
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หจ.สามพันจี คาร์ ดีเทลลิ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000
346 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการศูนย์ดูแลบริการรักษายานยนต์

หจ.เคพีเอ็ม99
ทุนจดทะเบียน 1000000
99/99 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
รับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.พรรณี การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
30-32 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บจ.ลม สลาตัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
106/78 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 14 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์

บจ.ธนชาติวิศวกรรมเกษตรแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
614 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องจักร ใช้ ในการผลิตอาหาร
ยา และเครื่องสำ�อาง
บจ.ทวีวัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์แอนด์คอนสตรัคชั่น
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
36/121 ซอยทวีวัฒนา 14 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.แองเจิ้ล ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
999/232 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 (ข้างวัด
เกาะ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ขนส่ง และขนถ่านสินค้า
บจ.สุสยามชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
89/349 ซอยร่วมมิตรพัฒนาแยก 1 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วน
ทางอิเล็คทรอนิกส์
บจ.เจดับบลิวดี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1/312 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 41 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการทำ�ระบบตู้ไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์คอนดิชั่นในอาคาร
บจ.โบนามาน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
29/69 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทุกชนิด
บจ.แอท พีพีพี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
125/202 ซอยรามอินทรา 103/3 ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านสปา
บจ.ทิพย์สมัยไทย เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
121/130 ซอยรามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการ ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าประเภทสมุนไพร
ไทยและเวชภัณฑ์ ทั้งในและระหว่างประเทศ
บจ.นาอา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
228/17 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเสริมความงามรวมถึงสินค้าดังกล่าว
หจ.เพอร์ฟูมดี
ทุนจดทะเบียน 1000000
121 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย น้ำ�หอม ทุกชนิด
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บจ.ภาสินี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
59/19 ซอยรามคำ�แหง 140 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
รับบริหารงานด้านพาณิชยกรรม การจัดจำ�หน่าย และ
ดูแลผลประโยชน์
บจ.ไบโอเมด ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
89/754 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย สินค้าพืชผล
ทางการเกษตรทุกประเภท
บจ.เอเอเอ รีเสิร์ซ แอนด์ เทสติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
898/36 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บริการเตรียมชิ้นงานทดสอบ ทดสอบ ตรวจสอบโลหะ
อโลหะ หรือโพลิเมอร์
บจ.ยูพริ้นต์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
144/112 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ เครื่องเขียนจากกระดาษ
บจ.บีเอส โฟร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3/3 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
บจ.ฟิลิปินส์ เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
28/109 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 23 แยก 9 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เกี่ยว
กับการแพทย์
บจ.โกลด์ ดอลฟิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ผลิต ขายส่งและขายปลีกไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
และไอน้ำ�
บจ.ดอลฟิน อินทิเกรทเตด เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ผลิต ขายส่งและขายปลีกไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
และไอน้ำ�
บจ.กองทัพทอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
63 ซอยบางนา-ตราด 38 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าส่งผลไม้
บจ.เพื่อคนไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
148 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี
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บจ.โอเรียนน่า เวิลด์ รับเบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
268 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปยางพารา เช่นยางดิบ
ยางแผ่น ยางรมควัน ยางแท่ง หรือยางชนิดอื่น รวมทั้ง
พืชผลทางการเกษตร
หจ.บ้วน หยู เวชภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1000000
1939-1941 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ขายยา แผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมืแพทย์ ทุก
ประเภท
บจ.คนนิยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
888/28-29 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บจ.เอ็นเนก้าส์ ร็อค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ เอ 4 ชั้นที่ 4
ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานด้านธุรกิจ การตลาด และ
การบริหารจัดการทุกประเภท
บจ.อะโทมี่ สุทธิสาร ริช ทูเกธเธอะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1362 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ�และให้
บริการฝึกอบรมการบำ�รุงรักษาสุขภาพ ความงาม
บจ.ไทย ทรีทส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
110 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายขนมขึ้นรูป ขนมขบเคี้ยว
บจ.ดี เจ ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
594/166 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บจ.แฮปปี้ เวลท์ โปรเจ็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
186/619 ซอยรามคำ�แหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
อาหารเสริม
บจ.เจริญสุขเสถียร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
186/636 หมู่บ้าน พาร์ดเวย์ ชาเล่ต์ ซอยรามคำ�แหง
190/1 ถนนรามคำ�แหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ผลิตสื่อโฆษณาทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ต่างๆ และ
ประชาสัมพันธ์ครบวงจร จัดอบรม สัมมนา อีเว้นท์
บจ.ศิรพรชัย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
12 หมู่บ้าน อรุณวรรณ 4 ซอยเลียบคลองสอง 28 ถนน
เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
บริการด้านกฎหมาย
บจ.สอนประเสริฐ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
67/23 ซอยสามวา 23 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร
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บจ.เอราวัณ ดีไซน์ คลีนรูม แอนด์ คอนเซาท์แท็นต์
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1593 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
บริกิารรับเหมาก่อสร้างห้องคลีนรูม และห้องปลอดเชื้อ
บจ.จัสท์ บิวด์ คอร์เปอ-เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
120/6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย สถาน
ที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บจ.โปรเกรส โปรดักส์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
54/23 หมู่ที่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้าง
ทำ�ของและสินค้า ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เจริญกรุงภัทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 223670000
1053 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
บจ.ไดกิ้น เคมีคอล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 160000000
4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 16 ยูนิต
1609 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
จัดหา จัดเข้าซึ่งสินค้า วัตถุดิบ
บจ.โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 120000000
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ� และหารขนส่งทางบก
บจ.สุวรรณสุวาน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 57670000
1053 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

บจ.ออเรนจ์ ยู ไลค์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
88/45 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการซื้อ จำ�หน่าย รถยนต์ ทั้งใหม่และมือสอง บจ.ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000
130-132 อาคารสินธร (ทาวเวอร์ 2) ชั้นที่ 6 ถนนวิทยุ
บจ.เลอ กูตูร์ จำ�กัด
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 1000000
256/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขต วางแผนและซื้อโฆษณาบนสื่อดิจิตอล (อินเทอร์เน็ต)
เพื่อสนับสุนแผนทางการตลาด
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง งานแต่งงาน งาน
อีเว้นท์ต่างๆ ออแนไนซ์ ทำ�อัลบั๊มภาพแต่งงาน
บจ.มิเนอรัล แม่ริม เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000
48/272 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
บจ.ไทย เลิฟ จำ�กัด
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000
79 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร ประกอบกิจการเช่า ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน โอนรับ เช่าซื้อ
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง บจ.โลตัส เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง กิจการโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 9748700
133/3 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
บจ.ทีไนน์ สตูดิโอ จำ�กัด
ประกอบกิจการขายที่ดิน
ทุนจดทะเบียน 1000000
198/146 เดอะ ไลท์ คอนโด ชั้น 9 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
บจ.ห้างทองเยาวราช 79 จำ�กัด
ประกอบกิจการ รับผลิต ออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์
ทุนจดทะเบียน 8000000
แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษด้วยระบบคอมพิวเตอร์
21 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าปลีก ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ นาก
บจ.โกลเด้น คอฟฟี่ จำ�กัด
เงิน อัญมณี เพชร พลอย
ทุนจดทะเบียน 1000000
55/19 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
บจ.อาริทโก้ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
จำ�หน่ายสินค้าเครื่องดื่มจำ�พวก ชา กาแฟ น้ำ�ผลไม้ปั่น ทุนจดทะเบียน 5000000
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
บจ.เปี่ยมคุณการบัญชี จำ�กัด
ประกอบกิจการขายและทำ�ตลาดลิฟต์ ส่วนประกอบลิฟต์
ทุนจดทะเบียน 500000
78/68 ซอยเสรีไทย 31 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
หจ.ห้างทองโต๊ะเฮง
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
ทุนจดทะเบียน 5000000
720/19 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง กทม. 10150
บจ.โลวีซ่า โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง
ทุนจดทะเบียน 300000
ทุกชนิด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและ บจ.เดปปอน อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดอื่น
ทุนจดทะเบียน 5000000
178 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
บจ.คิณ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจรละ
ทุนจดทะเบียน 300000
24/5 ซอยปุณณวิถี 12 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก การสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เขตพระโขนง กทม. 10260
บริการทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.เบส เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
178 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
บจ.เมสันและสมิต จำ�กัด
10230
ทุนจดทะเบียน 100000
164-164/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
และการขนส่งสินค้า
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร
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บจ.ทอร์คีโด เอเชีย-แปซิฟิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขายส่ง-ปลีก สินค้าประเภทชิ้น
ส่วน อะไหล่ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องยนต์ เครื่องกล
บจ.ห้างทองเยาวราชฉลองกรุง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
564 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่าย รับซื้อ ทองรูปพรรณ ทองคำ�
แท่ง ให้บริการขายฝาก
บจ.สินทวี เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000
1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต
19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
บจ.เซ็นริเวร่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000
39 ซอยพหลโยธิน 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
บจ.จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2700000
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
บจ.ทามาชา ไนท์ คลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
18 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เทรเชอร์ แคนวาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
บริการนำ�ของเข้า นำ�ของออกจากท่าเรือ ตามพิธี
ศุลกากร และการจัดวางการขนส่งทุกชนิด
บจ.มารวยเพิ่มพูนคูณซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
80/37 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ แขวนท่อรัด น๊อต สกรู
บจ.ไอโชส 1983 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
42/15 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ซ่อมแซม สินค้าแฟชั่น
บจ.ออโต้บูติก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
111/64 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ให้บริการบำ�รุงรักษารถยนต์ และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดูแล
บจ.เพลน มาสเตอร์ อินต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
214/20 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ให้คำ�ปรึกษาในด้านการผลิต การตลาด และจัดจำ�หน่าย
บจ.มิกกิ แอนด์ โค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
17/214 ซอยพัฒนาการ 54 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ เป็น นายหน้า ตัวแทนจัดหา ซื้อ ขาย
ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แมโครไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
184/217 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง/ต่ำ� วัสดุก่อสร้าง
บจ.ซีซัน โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
122 อาคารเอกอุดม ชั้น 6 ห้อง 6/2 ถนนมหาเศรษฐ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ส่งออก ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดพื้น ผ้าปูที่นอนเป็นชุด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ทิฆัมพร เยส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
201 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร ทองคำ�
ทองคำ�ขาว เงิน นาก ไข่มุก อัญมณีทุกชนิด

บจ.เมโทร แกรนด์ อินเทอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
599/144 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ ใน
ครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

บจ.โปรทีม คอนเซาท์ 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
83/13 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายการตลาด

บจ.กิมด้าเกีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-14 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิตและจำ�หน่ายอาหารปรุงสำ�เร็จ

บจ.หัวฟง เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000
11/1 ซอยหทัยราษฎร์ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. บจ.เจ พี แพคกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการนำ�เข้ามาจำ�หน่ายเครื่องออกกำ�ลังกาย 221/8 ถนนเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสายรัดพลาสติกทุกชนิด
บจ.มันชีส์ โอเวน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
98 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
บจ.ที.เอ็น.ที.จี. จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการขายอาหารแปรรูปสำ�เร็จ
1/43 ซอยเพชรเกษม 58 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์
บจ.คลาส เลเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
151 ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ แขวงบางโพงพาง เขต
บจ.ยูซีโอ จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง เครื่องหนังทุกชนิด
55/54 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก เครื่องจักร เครื่องกล
บจ.ซิตี้ คูล แอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
56/21 ซอยนิมิตใหม่ 7 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง บจ.โมนาริน จำ�กัด
สามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ติดตั้ง และบริการซ่อมเครื่อง 8/8 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค เขตบางแค
ปรับอากาศ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย สินค้าปลีก และส่ง
สินค้าประเภทเครื่องประดับแฟชั่น ทุกชนิด
บจ.เฟรม เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1 ซอยวัดสุขใจ 16 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม บจ.เบซลูบ (ประเทศไทย) จำ�กัด
วา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย อุปกรณ์และวัสดุประกอบ
83 ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขตบางแค
พร้อมติดตั้งบานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมทุกชนิด
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายน้ำ�มันสารพัดประโยชน์ น้ำ�มัน
หล่อลื่น น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
บจ.จัมพ์ ฟอร์ จอย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
245/1 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง บจ.ทริปเปิ้ล พี แอดวานซ์ จำ�กัด
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
420/134 หมู่บ้าน ชมเพลิน ซอยเศรษฐกิจ 46 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
10160
บจ.มารีน่า เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริการระบบรักษาความปลอดภัย
ทุนจดทะเบียน 1000000
271/64 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
บจ.โปรมอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการ ชิปปิ้ง ให้บริการนำ�สินค้าและให้บริการ ทุนจดทะเบียน 1000000
ส่งออกสินค้าทุกชนิด
83/35 ซอยงามวงศ์วาน47 (ชินเขต2) แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
จัดจำ�หน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
บจ.ฟาส ลิสซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
25/77 ซอยวัดสุขใจ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
บจ.วิน อินฟินิตี้ จำ�กัด
สามวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย รถยนต์ และรถ
200/33 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขต
จักรยานยนต์มือสอง
หลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรม
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ.เฟรช เฟรนช์ ฟู้ด (เอฟ เอฟ เอฟ) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
908/72 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
บจ.เอทีซี โปร ซัพพลาย จำ�กัด
ยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ
99/7 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงออเงิน เขต
เพื่อจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จัดจำ�หน่าย และเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่
บจ.เอเวอร์เรส 942 กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
90 ซอยประชาอุทิศ 16 แขวงบางปะกอก เขต
บจ.คูล คอร์เนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000
ประกอบกิจการับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำ�แนะนำ� 51/5 หมู่ที่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ด้านการขายบริหารงานและพัฒนาคุณภาพบุคคลากร
ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า และปรับอากาศ
การส่งเสริมการขายการรับจ้างบริหารงานขาย
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บจ.บ้าน กม.8 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
9 ซอยรามอินทรา 50 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ
ครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์
สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัยพ์สินนั้น
บจ.เบตเตอร์เพลส (2538) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
170 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
10230
ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ
ครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์
สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัยพ์สินนั้น
บจ.หัวเซิ้น เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
79/122 ซอยรามคำ�แหง 118 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เครื่องดื่มผสมแอลกฮอล์
บจ.คิซ เบบี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
26 ซอย60 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิต จัดจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค สำ�หรับแม่และเด็ก
บจ.ดับเบิ้ลยูเอพีพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
50/490 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ผลิต จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว น้ำ�หอม
บจ.พิมาย เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
4 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 12 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บริการห้องพักให้เช่า
บจ.เอ็ม ที 999 โลจิสติกไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
53/5 หมู่ที่ 12 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บจ.เซเว่น เอท ไนน์ พริ้นท์ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
764/43 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.คริสตัล ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
603 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบธุรกิจรับจ้างทำ�ของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้
แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
บจ.แซดเอแอนด์เอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
134 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
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บจ.สยามโฮมเดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
141 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
จำ�หน่ายสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์และเครื่อง
ตกแต่งบ้านทุกชนิด

บจ.แบงคอก แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
50/1 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม และ
งานก่อสร้างอย่างอืนทุกชนิด

บจ.ล็อกซ์อิน แมนเนจเม้นท์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
51 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำ�ระบบ
การจัดการตามมาตรฐานสากล ด้านวิศวกรรม

บจ.ทูฟาสคอฟฟี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบการจำ�หน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม

บจ.อะโทมี่ สีลม พลัง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
1055/889 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�และ
ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบำ�รุงรักษาสุขภาพ

บจ.อุสาหพานิช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
25 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นเฮาส์
แฟร์ชั่นสตูดิโอ

บจ.แฮปปี้ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
48/185 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์
บ้าน อาคารสำ�เร็จรูป วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
บ้านและที่พักอาศัย

บจ.มีจีโนม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 675000
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ก่รแพทย์ เภสัชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์

บจ.ทูฟาสกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.พิรุณโภคทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
777/6 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.ยู เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เพื่อขายปลีก-ส่ง ทุนจดทะเบียน 1000000
414/87 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.ดิ แอฟวาลานช์ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านวิศวกรรม การใช้
ทุนจดทะเบียน 1000000
ไฟฟ้ากำ�ลัง ซึ่งเป็นการบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญ
522/158 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ทุก
บจ.บุ่นกี่ ดีไซน์ แอนด์ เดคอร์ จำ�กัด
ชนิด รวมทั้งกิจการโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000
95/16 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.ยูเค ออโต้เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบ ตกแต่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000
ภายใน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
336/12 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จัดหา โอน เช่า รถยนต์
บจ.ไชยการุณ วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
282/77 หมู่บ้าน อาร์เคพาร์ค ถนนเลียบคลองสอง
บจ.โกพริ้นท์ จำ�กัด
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
976/14 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ผลิต จำ�หน่ายและบริการติดตั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.วิรัชเจริญชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
154/84 ซอยราษฎร์อุทิศ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
บจ.พรเกษม กรุ๊ป จำ�กัด
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 1000000
158,160,162,164 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต รับงานกลึง ขึ้นรูปงาน รับออกแบบชิ้นงาน รับจ้างทำ�แม่
พิมพ์ และซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษา
คนไข้และผู้เจ็บป่วย หรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพ
บจ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.บิสิเนส.การ์ด 413
จำ�กัด
บจ.กรีนรูฟ ดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
9/159 ซอยร่มเกล้า 19 แขวงคลองสามประเวศ เขต
19/1 ซอยอร่ามศรี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ลาดกระบัง กทม. 10520
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยตามบ้าน บริษัท ห้าง
ประกอบกิจการวางแผนและการออกแบบพื้นที่ภายใน
ร้าน และสถานที่ราชการทุกประเภท
จากคุณลักษณะและความต้องการของลูกค้า
บจ.คีน คอลเลคทีฟ จำ�กัด
บจ.เอ็นจีเอส เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
25/2 ห้อง A401 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 แขวง
128/32 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท
บางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา จัดอบรม วางแผน
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ติดตั้ง บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม โฆษณา ด้านการตลาดออนไลน์ สื่อการขาย
ซอฟแวร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯ
บจ.ลูกชิ้นปลาซัวเถา จำ�กัด
บจ.ธนสมบัติไพศาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
592 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
42/12 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
กทม. 10600
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการผลิตลูกชิ้นปลา ขายส่ง ปลีก ลูกชิ้นปลา
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
หจ.ยิ้มวันละนิด ตัด-เย็บ
บจ.เอ็นเอ็นเค โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000
ทุนจดทะเบียน 1000000
307/30 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
555/8110 อาคารประตูน้ำ�เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 โซนบี ห้อง บางกอกน้อย กทม. 10700
เลขที่ 110-111 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ประกอบกิจการรับผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม
ราชเทวี กทม. 10400
เย็บเสื้อผ้าโหล
ประกอบกิจการค้าปลีก ขายส่ง นำ�เข้า ส่งออกเสื้อผ้า
บุรุษ สตรี เด็ก เด็กอ่อน และสิ่งทอทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.แกนนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
1120/63 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก และ ส่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ
หจ.ศักดิ์ดา เหล็กดัด
ทุนจดทะเบียน 500000
476/3 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับทำ�เหล็กดัด
บจ.มายด์ เวิร์คส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
2/1 ซอยนาคนิวาส 27 ถนนลาดพร้าว 71 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัด ประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.พีพลัสฟาร์ม่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000
112 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
บจ.แมกนิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 120000
1618/42 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล
รักษาสุขภาพ ประเภทอาหารเสริม และเครื่องสำ�อาง
บจ.เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่
4/1 ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
การนำ�เข้า ส่งออก ขายส่งและขายปลีกส่วนผสม
ประกอบอาหารและเคมีเกษตร
บจ.เวคเคน ดิเวลลอปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
341/9 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบธุรกิจรับจ้างพัฒนาโปรแกรม ซอร์ฟแวร์
คอมพิวเตอร์และจัดทำ�ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์
บจ.เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ (พัทยา) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000
973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 10J ชั้น
ที่ 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
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สิงหาคม 2560
บมจ.เฌอร่า จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1005000000 บาท
2426/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนจัดหาหรือ
กระทำ�ด้วยประการอื่นซึ่งกระเบื้องเส้นใย กระเบื้องมุง
หลังคา
บจ.โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
96 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจค้าส่งและค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในการสิค้า
บจ.ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ ซิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
นายหน้า ตัวแทน ซื้อ-ขาย เช่า ให้เช่า ทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เยาวราช ดาวคะนอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1900 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง ทุกชนิด

บจ.เอจี.หลิว อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลทิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
บริการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในการศึกษาต่อต่างประเทศ

บจ.พีเอ็นพี ลีฟวิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
808 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ให้บริการจัดที่พักโรงแรมให้เป็นรายวัน รวมไปถึงการให้
บริการอาหารเครื่องดื่ม

บจ.หัวหิน สปีด วีค แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
144 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการจัดงานแข่งขันรถแข่ง แข่งขันแต่งรถ ทั้ง
รถยนต์ และมอเตอร์ไซต์ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บจ.วีแชทคอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
รับจ้างจัดทำ�โปรแกรมซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์

บจ.กัง ฟู โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.แคน แบงคอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 1 ถนนพญาไท แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการ รับออกแบบผลิตสื่อโฆษณา

บจ.เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
968 อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้นที่ 12 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ

บจ.อิซึ่ม แบงค็อก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 1 ถนนพญาไท แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการ รับออกแบบผลิตสื่อโฆษณา

บจ.ไพร้ซ์สานนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้นที่ 16 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

บจ.ครีเอทีฟ เฮดควอร์เตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 1 ถนนพญาไท แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการ รับออกแบบผลิตสื่อโฆษณา

บจ.มอซซ่า โคซิน่า ดิ มัมม่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
693 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ฮารูท อาร์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1039/4-5 ซอยสีลม 21-23 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
กิจการผลิตเพื่อส่งออกอัญมณี เครื่องประดับหรือชิ้น
ส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

บจ.ดิ เอสชัวรี่ เรสซิเดนเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
99/67 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
จัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
บจ.ดีเอชเอ็มรีสอร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
44/2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม
บจ.ดีเอชเอ็มเรสซิเดนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
44/2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย
บจ.เพียวเนอร์ยี่ เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9 ซอยรามคำ�แหง 187/1 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร เฟอร์นิเจอร์และส่วนควบ
รวทั้งไฟฟ้า น้ำ�ประปาและอื่นๆ
บจ.เยาวราช 2 ดาวทองใบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1908,1910 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง ทุก
ชนิดทุกประเภท
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บจ.ริชวูด เอ็นพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
56/8 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบธุรกิจการค้า เฟอร์นิเจอร์

บจ.ด็อกเตอร์ พี แอนด์ พี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6/9 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
อาหารเสริมความงามทุกชนิด
บจ.อี โพรเทคชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
989 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ยูนิต บี1, บี2 ชั้น
ที่ 12เอ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ดำ�เนินกิจกรรมประมวลผล และเรียกชำ�ระเงินสำ�หรับ
ธุรกรรมทางการเงิน
บจ.เพเลกริน่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์จำ�พวกข้าว
บจ.ไทท่อน ไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
วิจัย พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
บจ.ทรินิตี้ โปร ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1800000 บาท
22/5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบและจัดฉาก เวที ระบบแสง สี
เสียง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับแสดง

บจ.อาษา โกลด์สมิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
3110 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง บจ.รักสัตย์ การบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด
กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการร้านค้าขายปลีกเครื่องประดับ เช่น ทอง 399/17 ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการทางด้านกหมาย ทางบัญชี ทาง
บจ.ซวน ซู จำ�กัด
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการทางโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
174/10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
บจ.คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ให้บริการด้านการตลาดและโฆษณา ให้บริการผลิตงาน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เพื่อความบันเทิงและเป็นที่ปรึกษา
21/2 ซอยพัฒนเวศม์ 15 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ บุหรี่
บจ.ยาใจดี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
45/2 ซอยบางบอน 3 ซอย 14 แยก 1 ถนนบางบอน 3 บจ.ปิยกุลชัย จำ�กัด
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 26/30 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน
เขตวัฒนา กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบรืษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.โคจิ อิจิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
11 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก7 ถนนประเสริฐมนูกิจ บจ.อินท์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิต ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม จำ�หน่าย
65 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
นำ�เข้า และส่งออก เครื่องจักรแปรรูปอาหารสำ�หรับ
10110
อุตสาหกรรมทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ลาลาไรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 15 ห้อง 1501/3 ซอยสุขุมวิท
25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หจ.แสงประดิษฐ์ อีเล็คทริคส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
275,277 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการ การขายส่ง-ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า

บจ.ทีเอส เทสติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/136 ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการงานวิศวกรรมการทดสอบ

บจ.พราวิเนีย บี เวลล์เนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/141 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา จัดอบรม เกี่ยวกับความ
สวยความงาม อาหารเสริม สุขภาพและเครื่องมือแพทย์

บจ.พี.ดี.เอ. ไลท์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/132 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

หจ.ฮาฟิต เบเกอรี่ พลัส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51 ซอยพหลโยธิน 55 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการการขายส่งขนมปัง เค้กและเพสตรีสด
ขนมปังกรอบ บิสกิต คุกกี้ เบเกอรี่

บจ.ไทยเวิลด์คลาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/37 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออกสินค้าอาหาร
สินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด
บจ.เจทู แอนด์ โทมี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/171 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�และให้บริการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบำ�รุงรักษา สุขภาพ ความงาม

บจ.เอ็น.เอ็นเอพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/368 ซอยบางกระดี่ 35/1 ถนนบางกระดี่ แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการรับผลิต โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์
แผ่นป้ายโฆษณา และงานสื่อพิมพ์ทุกชนิด
บจ.อาร์เอส เทคโนโลยี ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
93 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แยก 7 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ หรือระบบควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

บจ.เทอร์ก้า รีทรีท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการคอร์สการฝึกสมาธิ จัดการ
สัมมนาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ

บจ.ไฮเทค บิสสิเนส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
178 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดงานออร์แกนไนซ์ จัดงานแสดงโชว์
สินค้า จัดบูทเพื่อโชว์สินค้า จัดงานแสดงสินค้าตาม
สถานที่เอกชนทั่วไปและสถานที่ราชการทั่วไป

บจ.กะลาตาเดียว โคโคนัทออยล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/24-25 ซอยเจริญกรุง 78 ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.มณีมงคล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/466 หมู่บ้าน บ้านกลางเมืองสาทร ตากสิน 2 ซอย
สวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
ซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบ
ครอง ปรับปรุง และจัดการโดยประการอื่่นซึ่งทรัพยสิน

บจ.อะโทมี่ พระราม 3 อีพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
900/31 อาคารชุดเอสวีซิตี้ ห้องเลขที่ S24 ชั้นที่ 2
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�
และให้บริการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบำ�รุงรักษาสุขภาพ
ความงาม

บจ.ดีเอ็นเอส บุ๊คกิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45/2052 ซอยหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ถนนมาเจริญ แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการขายแพ็คเกจทัวร์ ตั่วเครื่องบิน
บจ.พี.พลอย การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/9 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืด

บจ.ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295/22 อาคารเดอะไพรเวซีประชาอุทิศ อาคารบี ถนน
ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
10140
บจ.ซูม คอนเซ็ปต์ จำ�กัด
บริการจัดการ การสื่อสารเพื่อการโฆษณา ปรชาสัมพันธ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุกชนิด ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
170/48 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160
บจ.วานิลลา เกท-กาล่า จำ�กัด
ให้บริการผลิตสื่อโฆษณา ถ่ายภาพ วีดีโอ จัดงานอีเว้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/21-22 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด
บจ.คราฟท์ แอนด์ ดราฟท์ จำ�กัด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้าส่งออก เพื่อจำ�หน่าย เสื้อผ้า 22 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 5 ถนนสวนผัก 43 แขวงฉิมพลี
สำ�เร็จรูป กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ รองเท้า กระเป๋า เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ส่งออก นำ�เข้า สุราและเครื่อง
บจ.คูล แอส ไอซ์ จำ�กัด
ดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/50 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
บจ.โอเพน เวลท์ จำ�กัด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าทุกชนิด ทุกประเภท เพื่อ
1/755 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
อุปโภคและบริโภค
กทม. 10170
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
หจ.เอ็น ที เจ เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เตโจ จำ�กัด
31/97 หมู่ที่ 4 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10150
121/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 5 (ละมูล) แขวง
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ติดตั้ง และบริการซ่อมแซม
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อะไหล่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว บริการรับออกแบบ รับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณเตือนภัย
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บจ.ไดมอนด์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซาวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/26 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15-6 แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10220
จำ�หน่ายปลีก-ส่ง และบริการติดตั้ง เครื่องเสียง ระบบ
จอภาพ และอิเลคทรอนิคส์ทุกชนิด
บจ.เวิลด์ รีนิว กำ�แพงเพชร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/261 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการ แปรรูปของให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
น้ำ�มัน ปุ๋ย
บจ.ฟิต สปอร์ต เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/61 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิกจารนำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภทอาหาร
เสริมและเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.อินเตอร์แลนด์ แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/167 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/7 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการทำ�การประมูลที่ดิน
บจ.เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
นำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริม และ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
บจ.เอคอมมิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/97 หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค 43 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.เจ.ที.อินฟินิตี้ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/744 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-12 (หมู่บ้าน
อรุณนิเวศน์) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการค้า ขนมอบ ขนมปัง พาย เบเกอรี่ ทุก
ชนิด
บจ.ยูเรนัส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136 ซอยรามอินทรา 57 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บจ.วีอาร์บุ๊คส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
96/187 ซอยคู้บอน 27 แยก 16 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการขายหนังสือเพื่อความบันเทิง
หจ.ลุค แอท อิงค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/245 ซอยประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
รับทำ�ป้ายโฆษณาทุกชนิด ให้บริการพิมพ์งานสื่อโฆษณา
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอทูเอ็ม โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48 ซอยลาดพร้าววังหิน 14 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก แปรรูป ผลิตภัณฑ์เกี่ยว
กับสุขภาพ บำ�รุงเวชสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บจ.มุกดา บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/117 ซอยคู้บอน 28 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณเสริมความงาม

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
หจ.เครือข่ายละครกรุงเทพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/7 ซอยวัฒนานิเวศน์ 1 แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจกรรมเทศกาลละคร
บจ.ออลลิคอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
319/102 ซอยภาวนา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการโทรคมนาคม

บจ.เอส.อาร์.มัลติมีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการจ้างผลิตแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์

บจ.ซี แอนด์ เอ อี คอนซัลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
550/97 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ให้คำ�ปรึกษางานจำ�ลองวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม และ
การวิเคราะห์งานด้านชิ้นงาน

บจ.วีอาร์ออพทิมอล เฮ้ลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/4 ซอยคู้บอน 28 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
เป็นตัวแทนในธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บจ.คินซ่าเกี๊ยวซ่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33 ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการค้าอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.เวลฟายน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/143 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6-2 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ปะกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่ายปลีก ส่ง
และแบ่งบรรจุ อาหาร ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง

บจ.แม่โขงริเวอร์ ไทย-มัม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
729/31 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการค้า ขนม ของขบเคี้ยว ข้าว

บจ.ยูดี แกลเลอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พีวายเอ็น มาร์เก็ต จำ�กัด
338/437 ซอยซอยลาดพร้าว87(จันทราสุข) ถนนถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
28/123 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขต กทม. 10310
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการพิมพ์ฉลาก
ประกอบกิจการรับผลิตหรือจัดสร้างสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ
บจ.สื่อรัฐนิวส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โออีเอ็ม พรีเมี่ยมแบรนด์ จำ�กัด
205 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
318/110 ซอยนวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ให้บริการกระจายเสียงและภาพในกิจการโทรทัศน์
กทม. 10240
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด
บจ.อัตโนมัติ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มงลง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำ�กัด
106 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ห้วยขวาง กทม. 10310
118/7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตจัดจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก
หจ.ธรรมนันท์ เรสซิเดนซ์
อุปกรณ์เสริมความงาม เครื่องสำ�อาง และอาหารเสริม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
136/1 ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
บจ.ดิน ปริ้นท์ช็อป จำ�กัด
กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การเช่า และการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
110/24 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4-4 ถนนโพธิ์แก้ว
เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการพิมพ์สติกเกอร์
บจ.พีเอสเอส แอคเคาน์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีซี ไลฟ์ จำ�กัด
128/367 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 34 ห้องเลขที่ AB
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
199/79 ซอ
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.วงศ์ธีระ ยูพีเอส แอนด์ ชาร์จเจอร์ เซอร์วิส
บจ.ซีแอนด์เอ็น อินเตอร์เฟรท จำ�กัด
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/65 ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 4 แขวงบางนา เขต 100 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 7
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
บางนา กทม. 10260
กทม. 10500
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุง ตราจ
ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สอบ ระบบปรับอากาศทุกชนิด
บจ.ลีโอวูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
400 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้สนและ
ไม้นำ�เข้าอื่นๆ
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บจ.เจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/44 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เพจเจส

บจ.เอเอไทย คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/7 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง
บจ.ไทยวอเตอร์ซิสเตม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยรามคำ�แหง 166 แยก 14 แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายอะไหล่ อุปกรณ์
ไฟฟ้า
บจ.พีพีแอล โปรซัพพลาย เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/126 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย จำ�หน่าย วัตถุดิบสินค้า
ทุกชนิด ทุกประเภทเพื่อจำ�หน่ายเป็นทางการค้าของตน
บจ.สเตลล่า แอนด์ โค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
241 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด
บจ.ไนซ์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/149 ซอยพระยาสุเรนทร์ 23 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
จำ�หน่ายพร้อมติดตั้ง กล้องจรปิด สัญญาณกันขโมย
หจ.ไอเดีย ลุยดะ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการตัดเย็บ ปัก สกรีนเสื้อผ้า กระเป๋า
บจ.ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/147 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ที่ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง
และตรวจสอบภายในองค์กร
บจ.ปาร์ค ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนพัฒนาชนบท 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง บรรทุก ขนย้าย สินค้า
วัสดุภัณฑ์ เศษวัสดุ หิน ดิน ทราย อุปกรณ์ เครื่องมือ
บจ.มัมบวี ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/2 หมู่ที่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ให้บริการขนส่งสัตว์มีชีวิต และ ไม่มีชีวิต และสิ่งของ
บจ.บูนเนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/8 ซอยเพชรเกษม2/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�
บจ.ทรีซันส์วันดอเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/2-3 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการขายเครื่องสำ�อาง
บจ.บราวาลา อินโนเวชัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
359/335 อาคารดีบุรา พรานนก ชั้นที่ 10 ถนนอิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายยารักษาโรค เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.รดาวัลย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/58 ถนนพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

บจ.เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจรับบริหารการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

บจ.อินท์ ดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906-907 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับออกแบบ วางแผนสื่อโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บจ.คอยน์ บีเอ็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15/15 อาคารพร้อมพรรค การ์เด้นส์ ซอยสุขุมวิท 49/6
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
วิจัยพัฒนา ซื้อ-ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้าค้าต่างให้
คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิกส์
ซอฟแวร์

บจ.วี.คอนเซ็พท์ เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการออกแบบตกแต่ง ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

บจ.ทีแอนด์ที อินโนเทค อลูมินั่ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
22,22/1-3 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องตกแต่งอาคาร
วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง

บจ.ปาเต๊ะ โอยั๊วะ 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. บจ.อินฟินิท คราฟท์ จำ�กัด
10900
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
37/12-15 หมู่ที่ 13 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
บจ.ทรัพย์สงวน เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
63/1531 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 ถนนรามคำ�แหง แขวง บจ.เอแม็กซ์ พาวเวอร์เทค จำ�กัด
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ให้บริการเชื่อมโลหะ
24/21 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุก
หจ.เอนจอยซ์ เอ็ดดูเคชั่น
ชนิด เครื่องจักรไฮดรอลิค
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
63 ซอยประวิทย์และเพื่อน16 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
บจ.เมเจอร์ รัชดา จำ�กัด
ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
252/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
หจ.เบสท์ โฮม พลัส
ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า สถานที่พักอาศัยหรือเพื่อ
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ดำ�เนินธุรกิจการค้าและสถานที่จอดรถ
153/6 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.เอ็มซีดี พริวิเลจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
97/1 อาคารบิ๊กซี ราชดำ�ริห์ ห้องออฟฟิศ 1 ชั้น 5 ถนน
บจ.อะโทมี่ ลาดพร้าว เวิลด์ มิชชั่น จำ�กัด
ราชดำ�ริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาสิทธิพิเศษ สื่อโฆษณา รวม
1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 501-503 ชั้นที่ 5
ทั้งผลิตสื่อโฆษณา
ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบำ�รุงสุขภาพ ความงาม บจ.โรซา เค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
22 ซอยพหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
หจ.นภัส อินฟินิตี้
เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายกระเป๋าและสินค้าแฟชั่นต่างๆ
299/167 หมู่บ้าน กัสโต้ พหลโยธิน-สายไหม ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพม 10220
รับเหมาก่อสร้าง และ งานก่อสร้าง อย่างอื่นทุกชนิด
บจ.แพริช โจนส์ จำ�กัด
รวมถึงการออกแบบทั้งภายนอกและใน
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
795-797 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.ยัวร์เวลเนส จำ�กัด
ประกอบกิจการจัดการธุรกิจ และร้านขาย สินค้าแฟชั่นฯ
ทุนจดทะเบียน 120000 บาท
95/1577 อาคารอีดิโอ เดล เรย์ คอนโด ซอยสุขุมวิท
64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
บจ.เอ็นเอสพี1 ปิโตรเลียม จำ�กัด
10260
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�ตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)
741/2 ซอยหมู่บ้าน ก.ม.24 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการปั้มน้ำ�มัน
บจ.ไทยฟิเน็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000 บาท
197/5 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 14 แขวงประเวศ เขต
บจ.ทีเคเค (2017) เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการในการลงทุน ซื้อ-ขายหรือถือ
248-250 ถนนมหาไชย แขวงสำ�ราญราษฎร์ เขต
สินทรัพย์ดิจิตอลด้วยการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิก พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด
บจ.ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
บจ.คาร์ลแคร์ เซอร์วิส ทีเอชเอ จำ�กัด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
จตุจักร กทม. 10900
99/349 อาคาร ณ นคร ชั้นที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
เข้าถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด หรือเข้า
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เป็น หุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ให้คำ�ปรึกษาส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านธุรกิจ
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บจ.ฟาร์-ฟลาย โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
3364/5-6 ชั้นที่ 4 ซอยมโนรม ถนนพระรามที่ 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ขนส่งขนส่งถ่ายสินค้าทั้งทางบก,ทางน้ำ� และทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.รอยัล เธอราพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
138/1 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการสปา โดยการนวดร่างกายด้วย
น้ำ�มัน โลชั่น และการอบร่างกายด้วยไอน้ำ�
บจ.เปเปอร์ เพลน โปรเจค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
177/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุก
ประเภท รวมถึงการซื้อ จำ�หน่าย อาหาร เครื่องดื่ม
ทุกชนิด
บจ.เอบีเคเค เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
79/40 ซอยรามคำ�แหง 118 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
บจ.เซ็นเซชั่น เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
301 หมู่บ้าน ศิขริน ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 30 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคต่างๆ
ทุกชนิด
หจ.กิ๊ฟเต็ด เบรน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
101 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
บจ.แกรนด์ สกาย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
799/46 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์แวร์และการซ่อมแซม
บจ.๙ สิงห์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1148 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.โกลเบิล ทรานส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
32/8 ห้องเลขที่ บี ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและ
ต่างประเทศ
หจ.โอม ปานเดย์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/8 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป สินค้า
อุปโภคทุกชนิด
บจ.ไฟด์ ไทยสเปซ เรียลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
196 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้า ซื้อ-ขายและเช่า
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

หจ.เอซ เฮ้าส์ 2017
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
96/174 หมู่ที่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ให้บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน คอนโด บู๊ธ ห้อง
ครัว สแตนด์ ดิสเพลย์ เวที บิลท์อิน งานเฟอร์นิเจอร์

บจ.ภูริพาณิชย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยบางแวก 51 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ร้านขายสินค้าปลีกทางเภสัชภัณฑ์

บจ.101 การบัญชี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101 ซอยทองหล่อ17 ถนนสุขุมวิท55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี

บจ.ภูริเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 ซอยบางแวก 51 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์

เพจเจส

บจ.อินโนโทริ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ ให้บริการรับจ้างฝึกอบรม รับเป็นที่
ปรึกษา ฝึกอบรม
บจ.อรุณีแลมป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
568/18 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 40 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการขายและจัดจำ�หน่ายโคมไฟ พัดลม รวม
ถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

บจ.ไทยครอคโคไดล์เลทเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1328/123 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. บจ.9 ดัน จำ�กัด
10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย หนังจระเข้ หนังสัตว์
99/176 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจัดวางแผน ให้คำ�ปรึกษา วิจัย จัดทำ�
บจ.ซีแอนด์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำ�กัด
และผลิตสื่อโฆษณาและจัดกิจกรรม
บจ.บิ๊ก บอย ทอยส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
96/257 อาคารชุดพลัม คอนโด บางแค อาคารบี ชั้น 7
555/32 ซอยสุขุมวิม 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
บจ.สวีท คอทเทจ เซอร์วิส จำ�กัด
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้ายางนอก ยางใน ล้อรถยนต์ทุกชนิด
9/256 ซอยวัชรพล 3 แยก 3 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10220
หจ.9 ดี.ไอ.วาย.
ประกอบกิจการตัวแทนในการนำ�เข้า ส่งออก
บจ.ที่ปรึกษานวัตกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/4 หมู่บ้าน ทวีทอง หมู่ที่ 1 ซอยเลียบคลองทวีวัฒนา
48/160 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวง 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
บจ.ฟิล ออกานิค จำ�กัด
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
วัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สำ�รวจ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ 89/90 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง
10220
ประกอบกิจการผลิต ซื้อหา จัดหา จำ�หน่าย เป็นตัวแทน
บจ.โมเมล่า จำ�กัด
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไบโอ ออกานิค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ธนาวรรณ เลเซอร์ จำ�กัด
13 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10120
840 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
บจ.อดิเทค จำ�กัด
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเพชร พลอย อัญมณี และ
19/139 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
เครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด
กทม. 10230
บจ.พีพี ไพศาลพลาสติก จำ�กัด
ให้บริการด้านงานสารสนเทศ การออกแบบสร้างโฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยจันทน์ 51 แยก 13 แขวงวัดพระยาไกร เขต
บจ.อัมพร๒๔๙๓ จำ�กัด
บางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เวลบีอิ้งพลัส จำ�กัด
ประกอบกิจการรับจ้างเป่าม้วนพลาสติกให้ได้ถุงพลาสติก 104/32 ซอยสรงประภา 13 ถนนสรงประภา แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขนาดต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
84 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง
การบริการ ด้านการสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนกวด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
วิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ของใช้สำ�หรับสัตว์เลี้ยง
บจ.แลนเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/6 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
บจ.พีอาร์จี กิจ จำ�กัด
บจ.เอส 71 คาร์เร้นท์ จำ�กัด
10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ 121/67 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-6-2 แขวง
45 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รับเหมาก่อสร้าง เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน ต่อเติมทั่วไป
ประกอบกิจการให้เช่ารถ
บจ.คิว.เจ.เอ็น.กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.รัชดา ดีเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บจ.กรีน บิวดิ้ง แอนด์ สตรอง สตีล จำ�กัด
95 ซอยประชาอุทิศ 98 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
102/123 ซอยสรงประภา 18 ถนนสรงประภา แขวง
121/21 ซอยรามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา เขต
ประกอบกิจการด้านกฏหมาย
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ต่อเติม งาน
รับเหมา ก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
ระบบไฟฟ้า บ้าน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
บจ.ทีเอสบี ทรานสปอร์ต (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แอทแบงค็อก เอสเตท จำ�กัด
1 ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
บจ.เอ็นเอสพี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/106 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร ทางบก ทาง 741/2 ซอยหมู่บ้านก.ม.24 แขวงสายไหม เขตสายไหม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รงมทั้ง กทม. 10220
ซื้อ จัดหา เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้า
บริการนำ�ของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร
ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ ตัวแทนค้าในธุรกิจทุกประเภท
ค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.3พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำ�กัด
บจ.ริโก้ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไอโกรว์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 ซอยพุทธบูชา 5 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/132 ซอยนวมินทร์ 63 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
10150
77/594 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร 10220
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป สินค้าอาหารเสริม อาหาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน และอย่างอื่นทุกชนิด
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
ทั่วไป อาหารแช่แข็ง
บจ.เอชโอทีเอฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ถนนสุขุมวิท 67 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง

หจ.ทูทูเท็น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
239 ถนนบางบอน 5 (สายเดิม) แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำ�นักงาน

456

บจ.สิงห์ ออฟ จูดาห์ คอนโทรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาช่วงงาน ระบบ
โทรคมนาคม

บจ.ภวัต การช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/418 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
รับจ้างออกแบบ ตกแต่งภายใน อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ โรงแรม และสถานที่ราชการ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ไฮเปอร์ ดีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยลาดพร้าว 101 ซ.42 แยก 1 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการทำ�การตลาดวางแผนลงสื่อ
โฆษณาออนไลน์ การให้บริการทางด้านโฆษณา

บจ.เอดา แอนด์ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/498 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสาม
วาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้า
กระเป๋า

บจ.บีทีพี พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการรับออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับความร้อน
และเครื่องฉีดในโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.ไพรเจริญ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/18 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่งอะไหล่เครื่องจักร และ
น้ำ�มันหล่อลื่น

บจ.ท่าฉลอม โฟรเซ็น มาร์เก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1074 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
จำ�หน่ายอาหารแช่แข็งทุกชนิด
บจ.สิปปภาส 168 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/1 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

หจ.พลเซอร์วิส (2017)
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ไอเดียดี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
บจ.บีทีที คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
344/3 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองสามวา กทม. 10120
776/62 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
55/89 หมู่บ้าน โฮมเพลส เดอะพาร์ค ถนนพัฒนาชนบท ให้บริการรับซ่อมอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง
สวนหลวง กทม. 10250
3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
นำ�เข้า-ส่งออก กล่องกระดาษ และภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ รับเหมาติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ซีซีทีวี ทั้งภาครัฐ เอกชน บจ.พีเอชเคเอ จำ�กัด
บรรจุสิ่งของทุกชนิด
และบุคคลทั้วไป
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
292 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
บจ.อะโทมี่ พัฒนาการ ท๊อป เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บจ.โปรบาร์บัส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจัดแสดงธุรกิจและการแสดงสินค้า
14/16 ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขต
111/168 ซอยฉลองกรุง 53 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ลาดกระบัง กทม. 10520
บจ.เอเชี่ยน เทรนนิ่ง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� และ ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ซ่อม
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ให้บริการฝึกอบรม การบำ�รุงรักษาสุขภาพ ความงาม
เครื่องมือแพทย์ อะไหล่
622/260 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
บจ.พี.เค.อุปกรณ์ฟาร์ม จำ�กัด
บจ.931เอเอ็ม จำ�กัด
ประกอบกิจการจัดอบรมสัมมนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ 489/308 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอสเซนซ์ ถนน
บจ.เฮโลนา อโศก จำ�กัด
กทม. 10250
ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
จำ�หน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ในฟาร์มปศุสัตว์
10520
654 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม แขวง
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่ง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
และรับเหมางานก่อสร้างทุกชนิด
บจ.วิริก้า คอสเมติกส์ จำ�กัด
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
99/121 หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ซอยอ่อนนุช 74/3-1
บจ.นั่งดี จำ�กัด
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หส.ชิงช้าสวรรค์
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทุกชนิด
489/308 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอสเซนซ์ ถนน
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
116 ซอยประชาอุทิศ 61 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
10520
บจ.ทีเค โลจิสติกส์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าส่งออก เฟอร์นิเจอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจ การแสดงสินค้า
80 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขต ทุกประเภท
ประเวศ กทม. 10250
บจ.เดอะอินวิคทัส จำ�กัด
จำ�หน่ายซอฟแวร์ควบคุมดูแลสำ�หรับคลังสินค้าอัตโนมัติ บจ.เอสซี สิบล้อ หนองจอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 280000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/20 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวง
32/4 หมู่ที่ 2 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
บจ.วังวรรณทรัพย์ กรุ๊ป จำ�กัด
10530
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และลงทุน
ประกอบกิจการให้บริการเคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์
669 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว แขวง
ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
บจ.อาร์ ออร์แกนิค เฟอร์ติไลเซอร์ จำ�กัด
บจ.คณา แอสเสท จำ�กัด
ภาพยนต์ ละคร โทรทัศน์ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
102 ซอยเจริญรัถ 20 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร 92 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองสาน
กทม.
10600
บจ.ไอเอ็มซี อินโนเวชั่น จำ�กัด
เขตคลองเตย กทม. 10110
การขายปุ๋ยรวมถึงดินกระถางปลูกต้นไม้การขายส่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการพัฒนา ให้เช่า ขาย ขายฝาก บริหาร
เคมี
ภ
ณ
ั
ฑ์
ท
างการเกษตร
เช่
น
ยาฆ่
า
แมลง
525/75 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวง
อสังหาริมทรัพย์
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ บริการด้านการจัดการและ
บจ.รอยัล เฟอริช จำ�กัด
บจ.โพลสตาร์ รีพับบลิค จำ�กัด
กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
124/8-9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง เขต
713/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
คลองสาน กทม. 10600
บจ.โททอล วีอาร์ จำ�กัด
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า ค้าอสังหาริมทรัพย์
322/112 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง ตกแต่ง และศัยกรรมทุกประเภท
กทม. 10400
บจ.เวิลด์ ออนไลน์ มีเดีย จำ�กัด
ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ออฟ บจ.จอยโทรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ไลน์ รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-11 ถนนนาคนิวาส แขวง
95/778 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บางกอกน้อย กทม. 10700
บจ.โตไก อาหารและเครื่องดื่ม จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการด้านเว็บไซต์ บริการด้านสื่อสาร
ทำ�การจัดตั้งสำ�นักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รวมถึงวิทยุโทรทัศน์และบริการสื่อโฆษณา
ภายในและภายนอกประเทศ
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 333-334
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
บจ.ศรินภัสร์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.เดอะ ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68-68/6 อาคารเอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ห้อง
64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
บจ.โปรเกรส เจมส์ จำ�กัด
เลขที่ 304 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เครื่องมือ
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าที่ดินและ
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 508 เอ ถนน
และเครื่องใช้เพื่อสุขภาพและเสริมความงาม
อสังหาริมทรัพย์
มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการค้าพลอยและอัญมณี

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

457

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สยามบริหาร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
559/221 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า
บจ.แพริช โจนส์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
795-797 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจ
บจ.ชื่นสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
46/1 หมู่ที่ 6 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
รับเหมาก่อสร้างและขาย (ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พัก
อาศัย)
บจ.แอทไทยมอลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
100/16 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้นที่ 12 เอ
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ออกแบบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ และบริการ
พาณิชย์อิเล็คทรอนิค

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.วีณาเจริญยิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
60/9 ซอยเพชรเกษม 75 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทบุญรอด
บริเวอรี่ จำ�กัด เหล้า เบียร์

บจ.ไนน์ โก เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/77 ตรอกวัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขต
ธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ขายส่ง สินค้าที่
ใช้ ในการอุปโภค บริโภค ทุกประเภท

บจ.เค.เอ.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
780 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
การขายส่งด้ายและผ้า

บจ.เอลิเดชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

บจ.อะนาสา โยคะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66 หมู่ที่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
ประกอบการบริการสปา โยคะ เครื่องออกกำ�ลังกาย

บจ.24 กิลาเต้ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยสุขุมวิท 47 (บ้านดอน) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องกีฬา อุปกรณ์
และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกประเภท

บจ.ดีเอ็นเอ สปอร์ต กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
244/91 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
จัดการเรียนการสอนด้านกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับ
นักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาอาชัพ บุคคลทั่วไป

บจ.คุชิทานิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.อาลีเพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2/2 ซอยนาคนิวาส 27 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 209 ถนน ประกอบกิจการร้านอาหาร
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนด้านด้านการชำ�ระเงิน บจ.บีเอ็มเค เทรดดิ้ง จำ�กัด
ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
156 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซ. 53 แขวงประเวศ เขต
บจ.นิยมเพลส จำ�กัด
ประเวศ กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก ข้าว และ
153 ซอยสาทร 19 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
10120
ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย อพาร์เม้นท์
บจ.จูลายซิกซ์ทีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอ็นทีเอส โกลบอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
144/8 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
98/26 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขต
ประกอบกิจการให้บริการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการรับ
ประเวศ กทม. 10250
จองโรงแรมที่พัก
ให้บริการซ่อมแซม วางระบบคอมพิวเตอร์
บจ.เอ็มเน็ต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.พาณิชย์ทวี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
66/51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
128/474 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่ง กทม. 10250
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง จัด
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ คอนเสิร์ต จัดอีเว้นท์ ซื่อโฆษณาทุกชนิด
บจ.ฟอร์เอฟเวอร์ สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1655 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำ�อาง

บจ.พี.ดี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
250/53 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม

บจ.แอคเซส พอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
468/6 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ� ทาง
อากาศ ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.ออยา เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
555/6149 อาคารศูนย์การค้า เดอะพาลาเดียม เวิล์ด
ช็อปปิ้ง ชั้นบี1 ห้องบี1-149 ถนนราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการส่งออก เพชร พลอย และอัญมณี

บจ.เอ็นวาย ดีไซน์ และ ก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการออกแบบตับเย็บผ้าม่านและติดวอลเปเปอร์

บจ.ดี.บี. กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

บจ.โพธิ นคร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
176 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
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บจ.ดิเอนเทอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
112/161 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
กิจการติดตั้ง ซ่อมแซมรวมไปถึงจัดหา จำ�หน่าย สินค้าที่
เกี่ยวข้องกับโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมไฟฟ้า

บจ.วีเทรดแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
243 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการการให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับด้านงานบริหารองค์กรทังภาครัฐและเอกชน
บจ.ถวินวรัท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
988/113 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า จัดจำ�หน่าย บริการ เช่า ให้เช่า
รถตู้ รถทัวร์ รถยนต์และอะไหล่ยานพาหนะทุกประเภท
บจ.เคเอส อินเตอร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/15 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ไม้ แร่ ยาง ยิปซั่ม
บจ.ช๊อพเจเจ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการและอำ�นวยความสะดวกแก่
บริษัทที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านทางเว็ปไซต์ โดยการ
บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าของผู้ประกอบการ
บจ.เต็มล้าน มารีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
478 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการขายส่งเชื้อเพลิง
บจ.แมท-เวอร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1178 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับงานกลึง ตัด พับ ม้วน โลหะ
บจ.เวิลด์ ไวด์ พาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
บจ.เวล-ทรานส์ ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
611/209 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
รับบริการเป็นนายหน้าตัวแทนขนส่งสินค้าโดยทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บจ.ซาร์ท แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/98 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
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หจ.เอ็นทีพลัส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110/129 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
บจ.โฟร์สตาร์ เทรดเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
นำ�เข้าและส่งออกสินค้า ได้แก่ สินค้าอิเล็คทรอนิคส์
สินค้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณโทรศัพท์
บจ.อิกไนท์ อาร์ โอไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
743/309 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการตัวแทนดิจิทัลมีเดีย (Digital Media
Agency) ผ่าน เสิร์ชเอนจิน (search engine)
บจ.พี.อี.เอ็น อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/83 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ออกแบบ
ตกแต่งและขายพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.ศิริโชค บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/113 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แยก 12 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่นถุงพลาสติก
บจ.เอ็ม เอ็ม พี ยูนิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/78 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
การบริการทำ�ความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร
บจ.แอพริคอตมีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/34 หมู่บ้าน วินนิ่ง เรสซิเดนส์ ถนนศาลธนบุรี แขวง
บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดีคาร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
851 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิด
นั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

บจ.อินฟิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3322 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ให้บริการซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำ�
ธุรกรรมด้านการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

บจ.อัพเปอร์ ฟลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยลาดปลาเค้า 76 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ดำ�เนินกิจกรรมและให้คำ�ปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรม

บจ.สุขุมวิท เอ็กเซ็คคิวทิฟ คอนโดมิเนียม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/465 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ซื้อ ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง
ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ขายโอน
จำ�นอง และจำ�หน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

บจ.เอลิซ่า สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/306 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-5 แขวงนวลจันทร์ บจ.สุขุมวิท เอ็กเซ็คคิวทิฟ เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
89/465 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ซื้อ ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง
บจ.เฟรนด์ลี่ คัลเลอร์ จำ�กัด
ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ขายโอน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592/144 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จำ�นอง และจำ�หน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาทาสีอาคาร บ้านพักอาศัยและ
บจ.อะโทมี่ พระราม 9 อีลิท เซ็นเตอร์ จำ�กัด
อาคารพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/36 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บจ.เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�และให้บริการ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/41 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบำ�รุงรักษาสุขภาพ ความงาม
1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บจ.ท็อป เทเลคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/11 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4(บ้านสวนราชา)
บจ.เค.เอ.พี ซัคเซส จำ�กัด
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาตรวจสอบ รับต่อเติมติดตั้ง เชื่อม
23 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 ถนนโชคชัย 4
สาย เปลี่ยนแปลง และแก้ไขอุปกรณ์สายเคเบิ้ล สายไฟ
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บจ.เอส ซี ทู กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อาร์วาย อินเตอร์เทรด จำ�กัด
705 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางกะปิ กทม. 10240
62/502 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ซื้อมา ขายไปและบริการตกแต่ง ติดตั้งเครื่องเสียง
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
รถยนต์และงานระบบเครื่องเสียงทุกชนิด กันโขมย ฟิล์ม
ประกอบกิจการค้าหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้
บ้าน อาคาร GPSติดตามทุกชนิด
ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.ทิพย์ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
833 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน

บจ.แฮปปี้ ทาโร่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/431 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการกิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำ�นักงาน
แบบเบ็ดเสร็จ

บจ.เอส.พี. จิวเวลรี่ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/75 หมู่ที่ 14 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการออกแบบ และรับจ้างผลิตเครื่องประดับ
ทุกชนิด ประเภท สร้อย แหวน กำ�ไลและอื่นๆ

บจ.ภักดี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/9 ซอยรามคำ�แหง 140 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบบ้าน
อาคารพาณิชย์ อาคารชุด โรงแรมอพาร์เมนท์

บจ.พรมาลัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/515 ซอยรามคำ�แหง3/1 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

บจ.ปาร์ตี้ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/111 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ตาม
วัตถุที่ประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

บจ.ยูวอนท์รัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/183 หมู่บ้าน ศิรินเทพ 9 ซอยราษฎร์พัฒา 14
ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
บริการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพื่อการ
นันทนาการและการกีฬา

บจ.ไอพี โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/27 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง

บจ.โภคิน อินทีเรียดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/139 ซอยคู้บอน 27 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมา รับออกแบบ ตกแต่งภายใน
บจ.แพรคทิคคอล โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/1075 หมู่บ้าน เฟิร์สโฮม ซอยร่วมมิตรพัฒนา ถนน
วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการด้านสินค้า

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.ซัมติง นิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/1211 ซอยนวมินทร์68 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ให้บริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
บจ.เอสซี 871 คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193/72 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ให้บริการ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optical
Cable อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร

บจ.เอช ไอ พี ปาร์คกิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76 ชั้น 5 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า จัดจำ�หน่าย อุปกรณ์ที่จอด
รถอัตโนมัติ
บจ.พิเศษ เดคคอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 44 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งภายใน
บ้านและนอกอาคารทุกประเภท
บจ.โคเมน ไอโอที เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76 ชั้น 6 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า จัดจำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
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บจ.พีเอ็นพีเอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค

บจ.เอส.เอส.เอ็น. บิ้วดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
209 ซอยลาดพร้าว 96 (โชคชัย 2) แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ดิ เอ็กซ์เปิร์ต เวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/325 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ให้บริการรับจัดงานสัมนา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ แสดงสินค้า

หจ.อารยา ช๊อป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
594/49 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบธุรกิจประเภทขายส่งเสื้อผ้าสำ�หรับสตรี

บจ.ซีเอชซี คอมเพรสเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/64 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุงรักษาระบบ
ปรับอากาศ

บจ.นพดนัย โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/6 ซอยอารีสัมพันธ์ 1 ถนนพญาไท แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
รับขนส่งสินค้าทางบกและอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.โกลด์ บอดี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/59 หมู่บ้านเต็มสิริ พาร์ค 2 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม. 10530
ประอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์
ควบคุมน้ำ�หนัก ลดน้ำ�หนัก

บจ.ฟินนิชเชอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 หมู่บ้าน โครงการ ดิ เอนเทอร์ คลิก ซอย1 ถนน
กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ
บจ.แพนโดร่า โพรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
238 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.ซีวัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
776/23 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผล
ประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้
หจ.ไลน์ลิงค์ 2017
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32-34 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
บริการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม การตลาด
และจัดจำ�หน่าย

บจ.เอ.ซี.เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นที่ 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร สารสกัดจากธัญพืช
บจ.กรีนวีซีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
456/53 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อและจำ�หน่ายเม็ดพลาสติก และบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บจ.เอสเธติค บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146/9 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการ ผลิต นำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย ขายปลีกขายส่ง ทางสื่อออนไลน์ เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว

บจ.เจ.วาย ดาต้า ซิสเต็มส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยอุดมสุข 15 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
รับคีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

บจ.เนสท์ คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/297 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

บจ.บ้านปู ซีฟู้ด เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99 ซอยลาซาล 53 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการผลิตปูม้าดองจำ�หน่าย

บจ.ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/13 หมู่บ้าน โฮมเพลส เดอะพาร์ค ถนนพัฒนาชนบท
3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อ

บจ.โออินวัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
187 อาคารทีไอ คอนเทนเนอร์ มอลล์ ชั้นที่ 1 ห้องเลข
ที่ 1-13 และ 1-14 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการร้านกาแฟ เบเกอรี่

บจ.เอช-เดอะวิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/54 หมู่บ้าน แลนซิโอ คริบ ถนนประชาพัฒนา
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายภายในประเทศและส่ง
ออกภายนอกประเทศค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภท
หัวน้ำ�ซุปต้มยำ� สำ�เร็จรูป

หจ.อทิตาเจริญรุ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
786 ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
รับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
ตลาด และจัดจำ�หน่าย
บจ.เกียว เกียว บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
338/35 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิตขายปลีก-ส่ง จัดจำ�หน่ายระบบขาย
ตรง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บจ.อินโนเวทีฟ เรียล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
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บจ.ก้าวรุ่งเรือง 2012 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/1 ซอยร่มเกล้า 23 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ให้บริการซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
บจ.วี อาร์ วี คิดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
252/22 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่งออก เครื่องแต่งกายทุกชนิด
บจ.ลลนารา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/349 ซอยเลียบวารี 37 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์

บจ.เลิศทัศนะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/90 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.พรพชร 2560 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
676,678,680 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700
จำ�หน่ายอาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องปรุงอาหาร
ซอส ซีอิ้ว น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืช และเครื่ิองบริโภคอื่นๆ
บจ.กลางเก่ากลางใหม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/208 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า ถนน
จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว
หจ.ดีสคัฟเวอรี เยียร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
483/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน 4 ถนนประชาชื่น แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ให้บริการรับจัดกิจกรรมเสริมมอนเตสซอรี่ และกิจกรรม
เสริมทักษะสำ�หรับเด็กเล็กนอกสถานที่
บจ.จินดา อพาร์ทเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
209 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
บจ.โพธิ์เงินคอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2004/18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
บจ.บางกอก เบฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
588 ห้อง GP07 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย อาหาร และ เครื่องดื่ม
หจ.เสน่ห์ เซอร์วิสแอนด์คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
101/2 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
การจัดการน้ำ�เสีย
บจ.ไอ โกลว์ แอ็คเค้าน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตน
ท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
198 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
บริการในการจัดการทำ�บัญชีและตรวจสอบบัญชี รวมถึง
การให้คำ�ปรึกษาทางด้านบัญชี
หจ.ซิงห์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
7/27 หมู่ที่ 10 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแสดงทุกชนิด
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ลูกนาเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
24/254 หมู่บ้าน เก้าแสน 2 ซอยรามอินทรา 34 แยก
14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ให้เช่าพื้นที่ในการขายสินค้า และบริการต่างๆ

หจ.สโตนอินเตอร์เนชันแนลเทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 28000 บาท
279/55 หมู่บ้าน ไอ ดีไซด์ วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขายส่งผักผลไม้

หจ.เซน 2553
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
608/207 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ซื้อมา ขายไป ขายส่งแชมพู-ครีมนวดผมที่ผลิตจาก
สมุนไพร

บจ.ศานติสรร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000 บาท
100/56 ซอยรามคำ�แหง118แยก48-1 ถนนรามคำ�แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก

บจ.พอเพียง แอ็คเค้านท์ติ้งแอนด์ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
127 หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการบริการงานด้านบัญชี การภาษีอาการ
ตรวจสอบบัญชี และกฎหมาย

บจ.บิ๊กฟู้ด บาซาร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อาหารและเครื่องดื่ม
บจ.เพลย์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายของเล่น ของเด็กเล่น เครื่อง
เล่นเด็ก เกมส์คอมพิวเตอร์ แต่ไม่จำ�กัดเฉพาะเกมส์
อิเลคทรอนิคส์ วีดีโอเกมส์ เกมส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็
ทรวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

บมจ.ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 340000000 บาท
92/25 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 11 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
หจ.ห้างทองเยาวราช 642
ให้คำ�แนะนำ�เรื่องระบบเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
148 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
บจ.ทินโชติ กรุ๊ป จำ�กัด
จำ�หน่ายทองคำ�รูปพรรณ นาก เงิน เพชร พลอย
บจ.ปองชัย เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
อัญมณี รวมทั้งวัตถุทำ�เทียม
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
269/69 ซอยริมคลองชักพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35
18/106 การเคหะบางนา ซอย46 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการทำ�เหมืองแร่ โรงถลุงแร่ โรงไฟฟ้า
บจ.ป จิราโลหะกิจ จำ�กัด
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่ง บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกทุก
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประเภทและให้คำ�ปรึกษาทางการตลาด
97/12 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บจ.แฟมิลี่ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 46597000 บาท
จำ�หน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง
บจ.ซีทีดับเบิลยู เทรดดิ้ง จำ�กัด
79 ซอยจันทน์ 33 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
10120
55/13 หมู่บ้าน โฮมเพลส เดอะพาร์ค ถนนพัฒนาชนบท ประกอบกิจการรับถือครองที่ดิน
บจ.ออริจิ้น เคลียร์ ไทย จำ�กัด
3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
จำ�หน่ายปลีก นำ�เข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ
388 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
บจ.บีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
หลอดไฟ
กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 25000000 บาท
ประกอบกิจการคิดค้น การจัดหาน้ำ� การจัดการน้ำ�เสีย
101/20 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
และบำ�บัดของเสีย รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง
หจ.เสาวรี ดี.เค.ที
เขตสาทร กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 150000 บาท
ผลิต จำ�หน่ายปลีกและส่งเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
198 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
บจ.ริชแมน ทิมเบอร์ ไซเคิลเวิร์ค จำ�กัด
กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 2530000 บาท
บจ.ราชพฤกษ์ แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
10/175 (2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
48/36 หมู่บ้าน แกรนด์ บางกอกบูเลอวาร์ด สาทร ถนน สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160 10110
ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับด้านกีฬาทุกชนิด
บจ.ธายานน์ เอเวียชั่น ซัพพลายเออส์ กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าที่ดิน
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท
บจ.ที.พี.พี. คาร์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.เอพี (2000) คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10110
49/77 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขต 197/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
การจัดหาเทคโนโลยีและบริการสำ�หรับระบบ
10140
บึงกุ่ม กทม. 10230
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ทีี่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน ประกอบกิจการให้บริการด้านการดูแล ทำ�ความสะอาด
ยานพาหนะทุกประเภท
สะพาน เขื่อน อุโมงค์ รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
บจ.เดอะ วัน บล็อกเชน เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.ทำ� ให้ ดี จำ�กัด
บจ.ควิกแคช จำ�กัด
10/41 อาคารโฟคัส เพลินจิต ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
429/71 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
9/32 หมู่บ้าน เดอะเพรสตั้น ทาวน์ โฮม ซอย
10110
กทม. 10230
กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ประกอบกิจการค้าสกุลเงินดิจิตอล และพัฒนาโปรแกรม กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดแสดงสินค้าโปรโมทสินค้า งานโฆษณา
หรือซอฟท์แวร์สำ�หรับการจัดเก็บข้อมูล
ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลไทย ต่างด้าว และนิติบุคคล โดยมี ส่งเสริมการขาย
หรือไม่มีหลักประกัน หรือใช้บุคคลค้ำ�ประกัน ในประเทศ
บจ.เอ็มอาร์ที แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด
บจ.คิงเม็น ฮอสปิทัลลิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เดย์ ไนท์ บอดี้ ดีไซน์ จำ�กัด
555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยสุุ
760/280 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
882/5 ทีซี กรีน คอนโดมิเนียม อาคารซี ถนนริมคลอง สวนหลวง กทม. 10250
กทม. 10110
สามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประกอบกิจการฝึกอบรม บริหารทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับ
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ว่าจ้างผลิต จำ�หน่าย ลูกค้าทางธุรกิจ
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
นำ�เข้า ส่งออก อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำ�รุงร่างกาย
บจ.จี แอนด์ จี ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บจ.บริหารสินทรัพย์ สุรวงศ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.อุดมสวัสดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
335/35 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1298/823 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
กทม. 10250
1535,1537,1539 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษษให้คำ�แนะนำ�เรื่องการ
ปทุมวัน กทม. 10330
ลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น
ออกแบบ งานกราฟฟิกดีไซน์ ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดรวม
ทำ�การซื้อ-ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก็ส
ถึงการจัดการงานแสดงสินค้าทุกชนิด
เครื่องอุปกรณ์ ในการเชื่อมโลหะ
บจ.วิวัฒน์สัน แอซเซ็ทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
บจ.อเมริกา ไทย โจยาส จำ�กัด
บจ.ลอสท์ อิน พาราไดซ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
72/5 ซอยสวนฝรั่ง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
10800
1147/2 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10/175 (2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ประกอบกิจการอาคารที่พักอาศัย หรือ เป็นอาคารที่พัก สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10500
ให้เช่าอาศัย
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
10110
ดำ�เนินกิจกรรมด้านบันเทิงทุกประเภท ไนท์คลับ บาร์
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บจ.มู จิ แกะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160/158-159 ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 12 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ขายปลีก และขายส่ง เครื่อง
สำ�อาง ครีมอุปกรณ์ เครื่องมือเสริมความงาม
บจ.อนาคต 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1658/14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการเช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครองปรับปรุง
ใช้และการจัดการโดยประการอื่นในอสังหาริมทรัพย์
บจ.วิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1130000 บาท
76 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 15 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และผลิตผล
ทางการเกษตรทุกชนิด

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.อิ่มเอิบฟู๊ดแอนด์เรสเตอรอง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/9-10 ชั้นที่ 1 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
บจ.บีน ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ถนนบางบอน 5 (สายเดิม) แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�ธัญพืช
บจ.หมีเรื่องหมาเล่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ซอยราชพฤกษ์ 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา และสื่อออนไลน์

เพจเจส

บจ.บาร์บีคิวรีสอร์ท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการบริหาร ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบกิจการ
ร้านอาหาร บริการด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
บจ.ดี สตาร์ เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
351 ซอยรามอินทรา 61 แยก 6 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนต์ ละครทีวี
บจ.โชติธนานนท์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
78/178 หมู่บ้าน บุษรินทร์ ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ซื้อ ขาย เป็นนายหน้า ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
เครื่องจักรและสินค้าทุกประเภท

บจ.สลอธ โฮสเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/10-11 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร บจ.วอท อะ เกิร์ล ว้อนท์ จำ�กัด
หจ.บีที แทททู (ไทยแลนด์)
กทม. 10200
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการสถานที่พักอาศัยห้องเช่า
56 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 แยก 2 ถนนโชคชัย 4
147/7 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ-ขาย ขายปลีก-ส่ง นำ�เข้า ส่ง
บจ.ริเวียร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการสักผิวหนัง ออกแบบลายสัก
ออก เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น เครื่องประดับ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แก้ไขงานสัก ลงสีใหม่ ต่อเติมลายทุกประเภท
140 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้า
พ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200
บจ.บีซีพี เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บจ.เอ็มเจดี-เจวี1 จำ�กัด
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
343/43 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวง
กทม. 10230
บจ.วินน์ ไลฟ์ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เป็นที่ปรึกษา แนะนำ� ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
103/105 ซอยงามวงศ์วาน36 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.เอ็นฮานซ์เม็นท์ จำ�กัด
บจ.ทาซิทา กรุ๊ป จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยลาดพร้าววังหิน 7 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
46/2 อาคารในป่า อาร์ท คอมเพลกส์ ห้อง เอ103 ซอย บจ.พลังร่วม 18 จำ�กัด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
สุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ซื้อมา ขายไป อุปกรณ์ด้านไอที
ให้บริการดูแลความงามแต่งเล็บมือเล็บเท้า
5/5 ซอยวิภาวดีรังสิต 35 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
บจ.พ.พีรพันธ์ 2017 จำ�กัด
บจ.พี พร็อพเพอร์ตี้ แบงค็อก จำ�กัด
ประกอบกิจการศูนย์บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ให้เช่า ลาน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จอดรถทุกชนิด
168/14 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
77/139 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10230
กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ไรโน ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
310/191 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บจ.เอส ซี โปรดักส์ จำ�กัด
บจ.จี-ชิค จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอาหารสำ�เร็จรูป เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ 100/150 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 48-1 แขวง
160/813 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. พืชผลทางการเกษตร และเครื่องบริโภคอื่นๆ
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
10120
การผลิต เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
เป็นตัวแทนในการจัดหาบุคลากรและทีมงาน เพื่องานอี บจ.แพ็ค-วัน 1999 จำ�กัด
เว้นท์ทุกรูปแบบ เช่น อีเว้นท์ด้านงานบันเทิง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เนรมิต โซลูชั่น จำ�กัด
53/61 ซอยรามอินทรา 5 แยก 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ณัฐอุมา ธุรกิจ จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
301/109 หมู่บ้าน กิตตินิเวศน์ ซอยรามคำ�แหง 68 ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับ สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
33/1 ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญ ถนนนนทรี แขวง
โปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
บริการให้คำ�ปรึกษา และตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร บจ.ไพรม์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
บจ.สุขสพัชร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วีระพัฒน์ อาร์ต จำ�กัด
1/83 คาซ่าเลเจ้นท์-เกษตรนวมินทร์ ซอยรามอินทรา 14 764/234 หมู่บ้าน วิลเลตไลท์ พัฒนาการ ซอย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แยก 11/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
67 ซอยบางบอน 4 ซอย 14 ถนนบางบอน 3 แขวงบาง กทม. 10220
10250
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะปัญหาด้านธุรกิจ ให้บริการจัดทำ�แบรนด์สินค้าทางการเกษตร ทุกประเภท
ผลิต จำ�หน่าย ติดตั้ง บัวปูนสำ�เร็จ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ
บจ.พีทูวี ซัพ จำ�กัด
บจ.ซีน สยาม ครีเอชั่น จำ�กัด
บจ.ออลเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
756/51 หมู่บ้าน บ้านกลางเมืองพระราม 9 - อ่อนนุช
44/71 หมู่ที่ 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 100/308 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม ซอย4 ถนนมอร์เตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ
10150
กทม. 10220
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก อาหารสำ�เร็จรูป อาหารแช่ ประกอบกิจการจัดหา ออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย และติด ประกอบกิจการพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ
แข็ง ผลไม้แห้ง ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ทุกชนิด
ตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงการด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
บจ.แฮปปี้ โซลูชั่น จำ�กัด
บจ.อิมกู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แอเรีย65 จำ�กัด
678/95 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขต
79/9-10 ชั้นที่ 3 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สวนหลวง กทม. 10250
บางขุนเทียน กทม. 10150
224/65 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ได้แก่ กล้วยไม้ เฟื่อง
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
กทม. 10220
ฟ้า กุหลาบ เพาะพันธุ์ หรือเพาะเมล็ดพันธู์ไม้
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง
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บจ.ไทร์ ทู การาจ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซ.46 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับบริการซ่อมเครื่องยนต์

บจ.อมฤช เอฟแอนด์บี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/2 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บจ.พูลทรัพย์ อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
387/322 ตรอกข้าวสาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

บจ.เดอะวินเนอร์ 7997 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
172 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม

บจ.ควิก ไอที เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการเพื่อนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าไอที

บจ.อาทิเลียร์ อภิรักษ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
432 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ดำ�เนินกิจกรรม ออกแบบและตกแต่งภายใน งาน
สถาปัตยกรรม และให้คำ�ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

บจ.บีทูเค อิเล็กทริก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/76 หมู่บ้าน พาทาโกเนีย 5 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ

บจ.นิวเจนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/18 ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการรับพัฒนาระบบและรวมถึงเป็นที่ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี (IT) ในทุกประเภท

บจ.ทูเวย์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193/7 อาคารบุญทิมา ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 4214 ซอย
สุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
นำ�เข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารสำ�เร็จรูป
และเครื่องจักรโรงงาน ได้แก่ เครื่องตัดเหล็ก

บจ.สุพัฒน์ดี 95 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/12 หมู่บ้าน เจ.ดับบลิว.แกรนด์ธารา ถนนสามวา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด งานโยธาต่างๆ
บจ.สปีด ออโตเมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/23 ซอยสามวา 9 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับซ่อมบำ�รุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทุกชนิด

บจ.ฟินิกซ์ แกรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
242/29 ซอยลาดพร้าว 112(เอี่ยมสมบูรณ์) ถนน
ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
บจ.ไวน์ โฮลเซล จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ก่อสร้าง เครื่องมือช่าง สี เครื่องทาสี ของตกแต่งอาคาร 220/90 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสาม
วา กทม. 10510
บจ.อะลอฟท์ โกลบอล จำ�กัด
จำ�หน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮล์ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
891 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขต บจ.อนุกูล การช่าง จำ�กัด
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ค้าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในระบบเก็บค่าผ่านทาง
106 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
บจ.เอช ดี วาย อาหาร จำ�กัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย การ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยเดิม
146 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บจ.แอ็คชีฟ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตแปรรูป และจัดจำ�หน่ายรังนก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1223/12 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
บจ.เคเค.ไอที อินโนเวชั่น จำ�กัด
ลาดกระบัง กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้เช่า และจำ�หน่ายรถฟอร์คลิฟท์ทุก
106/15 ซอยลาดพร้าว124(สวัสดิการ) แขวงพลับพลา ประเภท
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับบริการ ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง หจ.พงษ์ปิยวรรณออโต้คาร์
ด้านอิเล็คทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25/31 หมู่ที่ 4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.
บจ.ซีเอชไอเอ็นเอ็นเอพีเอที.เอ จำ�กัด
10530
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การบำ�รุงรักษาและการซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และ
95 ซอยรามคำ�แหง 53 ถนนรามคำ�แหง แขวงพลับพลา ชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การปลูก การให้ปุ๋ย
บจ.พี.ซี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อั๊คโซ่ โนเบล เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
58/229 หมู่ที่ 3 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10530
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
ประกอบกิจการให้บริการด้านระบบวิศวกรรมประกอบ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
อาคาร ทั้งอาคารสูงและโรงงาน
ประกอบกิจการผลิต ส่งออก นำ�เข้า ซื้อ ขาย เคมีภัณฑ์
หจ.รอยัล เอ็ม
บจ.จิ่วจินปีฟาจั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63 ซอยร่วมมิตร ถนนมิตรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
315 ซอยอินทามระ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง
เขตคลองสาน กทม. 10600
กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีกและส่ง ผ้าทุกชนิด เช่นผ้า
รับบริการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ และจัดหาสถานที่จัดงาน ฝ้าย ผ้าสเปนเด็กซ์ ผ้าคอตตอน ผ้าโทรเรบิสคอบ
บจ.กอหญ้า เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1345/70 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
เช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
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หจ.เอฟทูเจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
495/124 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

หจ.ร้านอาหารข้าวบ้าน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1032/67,68 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
บจ.บีที เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19/11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.ไทยท็อป 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
212 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าบนแผงลอยและตลาด
บจ.เอ็น แอนด์ เจ ไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
49/15 หมู่ที่ 3 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้ ทั้งภายในและภายนอกกิจการ
บจ.พันธ์บุรี แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
133 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการค้าบ้าน บ้านพร้อมที่ดิน แฟลต
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
เป็นตัวแทนในการซื้อ-ขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
บจ.ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29
ห้องเลขที่ 2967/5 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการเป็นจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เคมี เภสัชกรรม ชีววิทยา
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
หจ.เหมืองทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
171/37 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
บจ.สิริ ทีเค วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ไฮสลา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
275 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก อะไหล่รถยนต์
บจ.เมธัส ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9 ซอยโชคชัย 4 ซอย 70 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำ�หน่าย
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

บจ.ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
88/24 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
บริการออกแบบ ขาย ติดตั้ง อาคารและโรงงานสำ�เร็จรูป

บจ.อีโค้ชิลด์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
189 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย สีทุกชนิด

บจ.หลังคาเย็นสยาม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
99/555 หมู่ที่ 10 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กทม.
10530
ผลิตและขายแผ่นเมทัลชีท แผ่นฉนวนพียู แผ่นฉนวนพี
อี โครงสร้างหลังคาเหล็ก รวมติดตั้ง

บจ.ทีนิช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5/192 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ขายสินค้าที่มีตามวัตถุประสงค์

บจ.รอแยล-ดี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
127,129 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการขาย เครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผง และ
เครื่องดื่มสำ�หรับชงอื่นๆ
บจ.ยิ โกล คัลเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
43/8 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 103-104 ถนนประชาชื่น แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ร้านอาหาร ภัตตาคาร
บจ.มีราบ เทรดเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
316,318 ชั้น 3 ห้อง 3ซี ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้าขาย นำ�เข้าชุดแต่งกายของมุสลิม
บจ.มันตาชาร์ เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น B1 ห้อง
JB105 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม
บจ.ไท่ กั่ว เว่ย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
3/11 ซอยนิมิตใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ประกอบกิจการการนำ�เข้า และจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภค
บจ.ทองคำ�เฉลิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2360 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ดิจิตอล ดีไซน์ แลบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1112/6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ให้บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงาน
ออกแบบอื่นทุกประเภท รับตัดต่อวีดิทัศน์ทุกประเภท
บจ.คาวี ออโต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/86 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบธุรกิจประเภทจัดจำ�หน่ายรถยนต์มือสอง
บจ.อินสไปร์ โค้ชชิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
150/92 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
บจ.เทบเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ให้บริการด้านเซิฟเวอร์ ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บจ.แอปเปิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1760 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าประเภท
รถยนต์และรถจักรยายนต์
บจ.ซิกเมอร์ส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึก A ชั้นที่ 35 ถนน
พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
นำ�เข้าและการค้าสินค้าด้านสุขภาพ ยา ยารักษา
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
บจ.เมอร์สเมดิก (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึก A ชั้นที่ 35 ถนน
พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
นำ�เข้าและการค้า สินค้าด้านสุขภาพ ยา ยารักษาโรค
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือพแพทย์

เพจเจส

บจ.พิพิธธน ซัพพอร์ต แอนด์ ซัพพลาย
(พี.เอส.เอส) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
108/137 ซอย62 ถนนพระราม2 แขวงบางขุนเทียน
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ดำ�เนินกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและ
ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
บจ.ริช บัทโรล เปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยบางบอน 5 ซอย 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
จำ�หน่ายกระดาษลูกฟูก แกนกระดาษ กระดาษม้วน
บจ.เอสเอ็น. เทคโนโลยี แมชชีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง
บจ.ลอเริล มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1095/3 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บจ.ภัทรสุภร อิมเมจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
755 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่อง
แต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ

บจ.นันท์ลภัส แอคเซสเซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วอเตอร์ โปรเจ็คส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
329 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน 1350000 บาท
10160
240/21 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 บี ถนน
ประกอบกิจการรับจ้างปัก พิมพ์ ย้อม ตกแต่ง ตอกตาไก่
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 บนวัสดุผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด
บจ.วีเอ็นเจ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีเอไอ ครีเอทีฟ จำ�กัด
55/56 ซอยบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
43 ซอยอ่อนนุช1 ถนนสุขุมวิท77 แขวงพระโขนงเหนือ ประกอบกิจการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง ถ่านหิน และอื่นๆ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการรับจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ บจ.สเต็ปกีค จำ�กัด
ของผู้ ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
259/7 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
บจ.ซิตาลิส จำ�กัด
10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับซ่อม ขายปลีก โทรศัพท์มือถือ ไอแพด
64/17 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.โอมิ ฟู้ด65 จำ�กัด
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก ผ้า ผ้าทอ ผ้า ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ถัก แหวน กำ�ไล สร้อยคอ
46/442 ซอยประชาอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
บจ.โปรเกรส เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2100/42 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
บจ.แคท ออน โซฟา จำ�กัด
เขตยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง 777/32 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ใช้ช่างทุกชนิด
กทม. 10220
ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
บจ.สว่างมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานบิวด์อิน ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
525/228 หมู่บ้าน ทาวน์ พลัส ประชาอุทิศ ซอย5 ถนน บจ.168 เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำ�กัด
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ 2/168 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ ซอยเพิ่มสิน 34 แขวง
อาหารเสริมเพื่อความสวยงาม กลุ่มเครื่องสำ�อางเพื่อ
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
ความสวยงาม
ประกอบกิจการเพื่อเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ในการขายและให้ช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.ไทม์มิ่ง อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง (2017) จำ�กัด
16 ซอยประชาอุทิศ 55 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
21 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
ประกอบกิจการจัดงาน event สำ�หรับแสดงสินค้าและ บางเขน กทม. 10220
บริการ
นำ�เข้า ส่งออก รับติดตั้ง ซ่อมแซม จำ�หน่าย วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.อาร์ แอนด์ พี คอนซัลเทชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/129 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 (ข้างวัด
เกาะ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านบริหารจัดการการเงิน

บจ.เอ็นจิเทค พาวเวอร์ โพรเทคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
594 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
อุปกรณ์ติดตั้งชนิดใช้ ในงานอุตสาหกรรมเช่นสายไฟ
สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ แบตเตอรี่

บจ.เปรมปรีดิ์ อพาร์ทเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยอินทามระ 23 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการส่วน
กลางสาธารณูปโภค

บจ.เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/152 ซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ให้บริการรับทำ�บัญชี ตรวจสอบบัญชีทุกชนิดทุกประเภท

บจ.แดทส์ ออล ไนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-3 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการขายส่ง ผัก ผลไม้

หจ.พีเอส มีเดียไลน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/475 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บริการติดตั้งป้ายโฆษณา และใช้
วัสดุทำ�ป้ายประกอบขึ้นรูป

บจ.ดีเทลลิ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
246/338 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการสั่งนำ�เข้า ส่งออก สินค้าตามสั่ง เพื่อขาย

บจ.ส.ชวนชื่น อพาร์ทเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/6 ซอยอินทามระ 27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการส่วน
กลางสาธารณูปโภค

บจ.มนตรีวอเตอร์เทค(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยลาดพร้าววังหิน 74 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย
ซ่อมบำ�รุง ตู้ทำ�น้ำ�เย็น

บจ.ลูกหมู ทูเกเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
190/3 ซอยลาดพร้าว122(มหาดไทย1) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บจ.บุญสิริ อพาร์ทเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยอินทามระ 17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และให้บริการส่วน
กลางสาธารณูปโภค
บจ.ที่ปรึกษากฎหมายอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/21 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
ด้านกฎหมายและคดีทุกประเภท

บจ.ไอทีแอปส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วี เบฟเวอเรจ จำ�กัด
9 ซอยลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) แขวงสามเสนนอก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
หจ.พี ไมด้า
215/150 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐ ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย เครื่องมือ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
อุปกรณ์ ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิด
222/152 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลอง
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
สามวา กทม. 10510
พร้อมดื่มทุกชนิด
ขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย และของที่ระลึก
บจ.อาร์ แอนด์ ยู แมททีเรียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เบรคอะเวย์ จำ�กัด
9 ซอยลาดพร้าว 74 (สวัสดี) แขวงวังทองหลาง เขต
หจ.เอ็มแซด ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
590/118 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง ทั้งขายปลีกและส่ง
113/2 ซอยไมตรีจิต 7 แขวงสามวาตะวันออก เขต
กทม. 10230
คลองสามวา กทม. 10510
นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง รถจักรยาน และอุปกรณ์ บจ.ปัญณภัทร จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการ เช่า ให้เช่า จัดหา ยานยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.หัวร้อน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
13 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสน
บจ.ภูริมาศ พร็อพเพอร์ตี้ 88 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/45 ซอยนวมินทร์ 91 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
71/38 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
กทม. 10240
10510
ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาทุก
ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้
บจ.เทสต์ทูลส์ อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด
ประเภท จัดหาสถานที่แข่งขัน ที่พักนักกีฬา
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้นที่ 35
บจ.ราชา อินเตอร์ จำ�กัด
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
บจ.บลูโกลด์ พริ้นติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-11 แขวงสะพานสูง ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา
1/4 ห้องเลขที่ 7 ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวาตะวันออก
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ระบบคอมพิวเตอร์
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการเป็นเจ้าของหรือ ตัวแทนเรือในการเดิน
ประกอบกิจการให้บริการ รับผลิต ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์
เรือระหว่างประเทศ
ทุกชนิด สื่อโฆษณาทุกชนิด งานกราฟ และงานพิมพ์อิง
บจ.ฮิวโซ ไดนามิค จำ�กัด
เจ็ททั้งในและนอกอาคาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ดีไซร์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
276/12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10310
บจ.วีอาร์ ออโต้ฟิล์ม จำ�กัด
119/1 หมู่บ้าน นลินวิลล์พลัส ถนนเคหะร่มเกล้า แขวง ให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
481 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน บจ.ฮิลไซด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
กทม. 10520
ออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. และอาคาร
บจ.168 ออโต้ เพ้นท์ จำ�กัด
10310
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซื้อ ขาย ให้เช่า นำ�เข้า ส่งออก แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ บจ.สยามสแตนเลส (ไทยท๊อปด็อก) จำ�กัด
24 ซอยหมู่บ้านเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน เขต
เครื่องเรือ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะทางบกและทางน้ำ� ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประเวศ กทม. 10250
6/2 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนลาดกระบัง แขวงคลองสาม
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ บจ.โอเค คลีน เซอร์วิส จำ�กัด
ประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการ ให้บริการรับทำ� ขาย จำ�หน่าย เหล็ก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ดัด กระจกอลูมิเนียม งานสแตนเลศ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
บจ.สุวรรณภูมิเอ็นเตอร์ ไพร์ส จำ�กัด
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่
ต่างๆ และกรงสุนัข
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6ซี,6ดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
899/185 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10330
10250
บริการทำ�ความสะอาดอาคารสำ�นักงาน
บจ.เคเอทูเอ็น แวลู จำ�กัด
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเศษเหล็กทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/50 หมู่ที่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
บจ.ธณัชภัทรเฮิร์บ จำ�กัด
10530
บจ.ฟู้ดฟรอมก็อด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
670/380 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมบำ�รุง เปลี่ยน ติดตั้ง ขอบ
ยางตู้เย็น
8 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
10400
กทม. 10250
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่งและส่งออก เครื่องสำ�อาง
ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ทุกชนิดและสมุนไพร
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ปัญญา เจริญพร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/107 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือ และรถยนต์ทุกชนิด
บจ.ทศแพทย์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/5 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
บจ.กู๊ดวิว ทนายความ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
624 ซอยเขมาเนรมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกิอบกิจการที่ปรึกษาและบริการด้านกฏหมาย
หจ.กู๊ดวีพี
ทุนจดทะเบียน 800000 บาท
115 ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 34 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บจ.ราชัน ทุเรียนไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 750000 บาท
6 ซอยประชาอุทิศ 15 แยก 1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ประกอบกิจการผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

หจ.ลี่ชุนฮวา
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
111/5 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าขายพืชผลทางการเกษตร

บจ.บิเบก โมบิ เอ็กซ์เปิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
232 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ค้า นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายและรับซื้อโทรศัพท์มือถือ

บจ.เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2884000000 บาท
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 สูท 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเส้นใยธรรมชาติ

บจ.ธนูบางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
111/407 ซอยนาวงประชาพัฒนา 19 ถนนนาวงประชา
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
บริการให้เช่ารถ และให้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลอื่นๆ
พร้อมคนขับ

บจ.โรจนันต์99 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 120000000 บาท
45/1 ซอยสีลม19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
บริการให้เช่าที่ดิน
บจ.รินรัตนะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
43 ซอยสีลม 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเองเพื่อการพักอาศัย
บจ.สเวนนอร่า เมด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
349/5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 17 ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่อง
เวชภัณฑ์ เครื่องมือใช้เกี่ยวกับการแพทย์

บจ.ชมพู่แอนด์เชอร์รี่ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23 ซอยรามคำ�แหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์
บจ.ที.ซี.ฟูเย่า อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
827/1 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผลิต นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่ายปลีกและส่งกระจกรถยนต์
กระจกบ้าน อะไหล่ รถยนต์
บจ.ไท้ซู่ซ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
601/32 ซอยรามคำ�แหง 39(เทพลีลา1) ถนน
ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ประกอบกิจการรับส่งพัสดุ สินค้าทุกประเภทโดยใช้ยาน
พาหนะขนส่ง เช่น รถยนต์

บจ.โฮป อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.อัลซุลตาน จำ�กัด
77 ซอยจันทน์ 16 แยก 18-1 แขวงทุ่งวัดดอน เขต
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
สาทร กทม. 10120
บจ.ดี คอนซัลท์ จำ�กัด
8/7, 8/23 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตย ประกอบกิจการค้า ส่งออก พืชผลทางเกษตร และสินค้า ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ที่เกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด
525 ซอยลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลา เขต
ประกอบกิจการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
วังทองหลาง กทม. 10310
ให้คำ�ปรึกษา รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�แก้ไขปัญหาหนี้สิน
บจ.เดอะ วัน เทรด มันนี่ แอนด์ โกลด์ จำ�กัด
เจรจาประนีประนอมหนี้ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
บจ.เอ็น.เอส. (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
19/118 ซอยคู้บอน 27 แยก 39 แขวงท่าแร้ง เขต
22 ซอยเจริญนคร 33 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง บางเขน กทม. 10220
บจ.มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำ�กัด
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการตัวแทนซื้อ-ขายสัญญาล่วงหน้า ตราสาร ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายผ้าทุกชนิด
อนุพันธ์ โลหะมีค่าเช่นทองคำ� ซิลเวอร์ โกลด์ฟิวเจอร์
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 16 ยูนิต 1606 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการบริการห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
หจ.อร่อย เลิศเล้ง
บจ.ตรีรินทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
29/33 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 149/16 ซอยสุวินทวงศ์ 5/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี บจ.เพชรอุดม สินทรัพย์ จำ�กัด
10140
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคาร 57/35 ซอยสามวา 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.จานกระดาษ จำ�กัด
บจ.ตลาดศาลาน้ำ�เย็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
133-135 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลอง 262/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บจ.ศุภอักษรรุ่งเรือง จำ�กัด
ต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
บางกอกน้อย กทม. 10700
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริการในการเช่าพื้นที่และบริหารส่วนกลางของตลาด 124 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบธุรกิจห้องเช่า หรือ หอพักรวมถึงอพาร์เม้นท์
บจ.บ้านจันท์ พรีเมี่ยม โปรดักส์ จำ�กัด
บจ.เอเชีย ยูไนเต็ด บิสซิเนส ดีแอนด์ ไอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3100000 บาท
7/372 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 15-01,15-03
บจ.แอล ลาแกนซ์ แคร์ เวิลด์ ไวด์ (ประเทศไทย)
10220
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพที่ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผัก ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รูปจากผักและผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งจัดจำ�หน่ายใน
419 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขต
ประเทศและต่างประเทศ
บจ.เฮคูโร (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
จำ�หน่าย ค้าปลีก-ค้าส่ง นำ�เข้า-ส่งออก อาหารเสริม
หจ.เอส.เจ. แฮปปี้ พลัส
36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
บจ.สยามเอลลิเวเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
80/395 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10140
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 1231-1241 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขต
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัดจำ�หน่าย สินค้า สำ�หรับทำ�เบอเกอรี่ ทุกชนิด
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
อุปโภค บริโภค
ขายเครื่องมือใช้ ในการก่อสร้าง เช่น เครน ลิฟท์ รอก
บจ.โพรบัส เซาท์ อีสต์ เอเชีย รีเสิร์ช จำ�กัด
หจ.บังลิค ออโต้ แม็กซ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
หจ.ธานี ฟู้ด
ทุนจดทะเบียน 200000 บาท
283/78 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้นที่ 15 ซอย ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/10 หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 7 ซอยวัดคลองเตยใน 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
10530
กทม. 10110
กทม. 10110
ขายปลีก-ส่ง ยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์รถยนต์ ทุกชนิด
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดเงิน
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่ายสินค้า
อุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
อุปโภค บริโภค ทุกชนิดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.วินด์เมคเกอร์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารกลาส เฮ้าส์ ซัน พี ห้องที่ พี01 ซอยสุขุมวิท
25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
กิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.แฮนด์สแอนด์ฮาร์ท คอฟฟี่ โรสเตอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
225 ซอยปรีดีพนมยงค์ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการสั่งเข้าอุปกรณ์เครื่องทำ� เครื่องชงกาแฟ
และจำ�หน่ายชา กาแฟ เครื่องดื่ม รวมถึงเมล็ดกาแฟ
บจ.เอฟเอ็มจี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/25 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เจแปน มารีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/9 หมู่ที่ 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
จำ�หน่าย ซื้อมา ขายไป นำ�เข้า ส่งออก อะไหล่ อุปกรณ์
สำ�หรับประกอบกีฬาทางน้ำ� และกีฬาทางบก

บจ.อินฟินิท ซัคเซส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางด้านการเงิน และการ
จัดการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บจ.ร้านล้างรถ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/1 หมู่ที่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการ รับฝาก ทำ�ความสะอาดและ
บำ�รุงรักษา ยานพาหนะ ทุกประเภท

หจ.เมลดริค 1971
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
171/7 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง ตกแต่ง
อาคารทั่วไป วัสดุเครื่องมือเครือ่งใช้สำ�นักงาน

บจ.เอ็นบี คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
179/145 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการออกแบบ และผลิตเครื่องแต่งกาย

บจ.หิรัณย์เมธิน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็กซ์ทรีม เทคโนโลยี จำ�กัด
270/104 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
62/22 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบ และตกแต่ง
กทม. 10110
อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานระบบทุกอย่าง
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอิเล็คทรอนิก
บจ.สายสวรรค์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บจ.เอเมทเวิร์คส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยเอกชัย 80 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
375/326 อาคารเบลล์พาร์คเรสซิเดนซ์ ทาวเวอร์
10150
3 ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 326 ซอยสาธุประดิษฐ์ ถนน
นายหน้า ตัวแทน
สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
บจ.โปรพลัส อินเตอร์เทรด จำ�กัด
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
บจ.ที15.เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จำ�หน่าย ผลิต นำ�เข้าส่งออก ซื้อ ขาย อาหารสัตว์ ค้า
103/5 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. เคมีภัณฑ์
10120
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ ในงาน
หจ.เจ.เอ็น.เอ็น.โปรดักส์
อุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/207 หมู่บ้าน ธนาสุข ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
บจ.บุญนำ�ไชย วิศวกรรม จำ�กัด
เขตหนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอลูมิเนียม อุปกรณ์อลูมิเนียม
189/31 ซอยนิมิตใหม่ 9/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทราย และรับติดตั้งอลูมิเนียมทุกชนิด
กองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
บจ.ริสแบนด์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
บจ.14 ออยล์ ซัคเซส จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับจัดทำ�และจำ�หน่ายของที่ระลึก และสินค้าพรีเมี่ยบ
4023/17 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
บจ.พาราฟัลท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ค้าปลีกแก๊สปิโตรเลียมเหลว น้ำ�มันเชื้อเพลิง (สถานี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการแก๊ส/น้ำ�มัน) และจำ�หน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ส 199/1-5 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
บจ.ไบโอ เกนซ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ยาพาราฟัลท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2529/129 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขต
บจ.ภูมิสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด
บางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ผลิต จ้างผลิต ค้าส่ง และค้าปลีก 12 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขตบางแค
สินค้าประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทุกชนิด
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค
หจ.ซิกม่าจั๊มจั๊ม
บริโภคเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยสะแกงาม 11 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
บจ.ทริปเปิ้ล เจ-ร่า ฟิตเนส จำ�กัด
กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
28/62-64 หมู่บ้าน โครงการ สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81
ครีมบำ�รุงผิว เครื่องประทินผิว อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
การดำ�เนินงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย
หจ.โชคทวีทรัพย์999
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อภิพรฤดี จำ�กัด
5 ซอยเทียนทะเล 29 แยก 6 ถนนบางขุนเทียนทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 150/72 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางด้วน เขต
ประกอบกิจการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ� โดยเรือลำ�เลียง ภาษีเจริญ กทม. 10160
และแรงงานคน
ประกอบกิจการค้า สินค้าประเภทเครื่องอุปโภค สินค้า
ธุรกิจประเภท แฟชั่น
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บจ.เซ็นทรี่โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/18 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
บจ.ครอส ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ปรึกษาทางการตลาดและการบริหาร รวมถึงการบริการ
รับวางแผนการโฆษณาและจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ใน
ด้านต่างๆ
หจ.มาดาม มูเซอ สามเสน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
76 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กทม. 10200
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
หจ.พระยาทรัพย์ การบัญชี
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
96 ซอยสรณคมน์ 20 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการบริการ บัญชี
บจ.บาบาล่า สกิน บียอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/44 ซอยช่างอากาศอุทิศ 30 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ส่งออกนำ�เข้าแบ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
บจ.ลอฟท์ ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
149/7 ซอยประชาชื่น 8 แยก 1-2 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
บจ.ฟิวส์ เอ็มแอนด์อี คอนแทรคเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/34 หมู่บ้าน กัสโต้ พหลโยธิน-สายไหม ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ� ทั้งภายใน-นอกอาคาร
บจ.เคพี กรีน ไพเรทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147/23 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตอาหาร หรือขนมบำ�รุงรักษาสุขภาพ
บจ.พร้อม โปรเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/1 ซอยสายไหม 27 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ขายอุปกรณ์ อะไหล่ ติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็นเครื่องปรับ
อากาศ, ขาย ติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.เจเคพี พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 49 ถนนพหลโยธิน แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�อาคาร งานแสดงสินค้า และรับ
ตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนทุกชนิด
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บจ.ท๊อป ฟลอริ่ง ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
128 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ และให้บริการจัดหา ติดตั้ง ซ่อมแซม
งานสี งานผนังแตกร้าว งานพื้น งานอีพ๊อกซี่

บจ.เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32 ซอยอ่อนนุช 53 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการ จัดทำ�สื่อโฆษณาทุก
ชนิด นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บจ.แทฟ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/1 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมทุกชนิด

บจ.เอ็น.แอด.ไอเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยนาคนิวาส 42 แยก 5-2 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการตัวแทนดิจิทัลมีเดีย

บจ.ไบรเทิน โซล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
105 ซอยบางนา-ตราด 38 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคทุกชนิด เช่น
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า

บจ.แพนด้าเด็นตัลเอ็กซเรย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/3-4 อาคารวิคตอรี่คอร์นเนอร์ ชั้นที่ 2 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ให้บริการถ่ายภาพรังสีช่องปากและใบหน้า

บจ.ภค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168 หมู่บ้าน อมรพันธ์9 ซอย42แยก11 ถนนเสนานิคม1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องหนังและของใช้ ในครัวเรือน
บจ.ไชน่าเรลเวย์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66 ซอยนวมินทร์ 90 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อ-ขาย ทองคำ�แท่ง
บจ.บิลเลี่ยน แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
678 ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจ้างแพ็คสินค้า
บจ.เอช.เอส.บี.คอนเซ็ปต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1086 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
รับเหมาก่อสร้างบ้านน๊อคดาวน์
บจ.นิติธร คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 10 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการก่อสร้างระบบสาธรณูปโภคสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก โครงการวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องในน้ำ�
บจ.พลาสเทค โกลบอล คอนเนค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 10 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ผลิตและจำ�หน่าย ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ งานอุตสาหกรรม
พลาสติก เหล็ก และเคมีภัณฑ์
บจ.ไชน่า ยูเนี่ยน คอนสทรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
747 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายหลอดไฟแอลอีดี โซ
ล่าเซลล์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.เดอะแบล็คไรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ดำ�เนินกิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการ
บจ.เดฟ รีคอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62 ซอยพัฒนาการ 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บจ.สยามฮุนไดโบเตโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/59 อาคารเดอะลีฟ คอนโด ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า สกรู บาร์เรล สำ�หรับหัวฉีด เครื่องฉีด
พลาสติก ตลอดจนอะไหล่และส่วนประกอบเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมพลาสติกทุกชนิด
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บจ.บีเคพี เพาเวอร์ รีเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
906 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกอบกิจการให้บริการสรรหาพนักงานขายสินค้าและ
พนักงานประจำ�สำ�นักงาน
บจ.ผิง อัน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
466 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง

บจ.มหา ออริกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/3 ตรอก ร.ร.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งผู้ โดยสารทางรถยนต์
ทางเรือ ทางอากาศ และขนส่งสินค้าทุกประเภท
บจ.เค โอ แอล แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/16 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการทำ�สื่อโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

บจ.คาลมาลิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 อาคารธนกุล ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าข้าว

บจ.ฮาร์เวสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 3 ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าและส่งออก ผัก ผลไม้ ผลิตผล
ทางการเกาตรถั่วทุกชนิด ทั้งสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง

บจ.ยี่ เฟิง ไท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1201/21 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ดำ�เนินการให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การขนส่ง
กระจายสินค้า ทั้งในและนอกประเทศ

บจ.ธรีซี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
418/48 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการที่พักอาศัย ให้เช่า อพาร์เม้นท์

บจ.มหิงสา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
529/55 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการเกี่ยวกับการแสดง
บจ.เวิร์คกิ้ง ยูนิฟอร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชนิด
บจ.ทูเอ็น อาร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
281 ห้องเลขที่ 17-19 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 5 ถนน
ลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการงานจัดทำ�ป้ายงานต่างๆ งานสติ้
กเกอร์ งานทางสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.ดับเบิล เอ เอสพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1213/144 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
เครื่องจักรในการก่อสร้าง
บจ.วีรินพัฒน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
297 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำ�อาง เครื่องใช้
บจ.ไทย เอ็กซ์คลูซีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/51 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ค้าผัก ผลไม้ สำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋อง

บจ.บ้าน 51 เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/51 ซอยรามคำ�แหง 174 ถนนรามคำ�แหง แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อ-ขายกล่องลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์
บจ.พีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
586/38 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ
บจ.ไทยฮับ88 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยหทัยราษฎร์ 38 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการรับออกแบบวางระบบสื่อประชาสัมพันธ์
และสื่อโฆษณาทุกประเภทเช่น ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ
บจ.กนกฑ์วราห์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
117 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เศรษฐีส่งยิ้ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/63 หมู่บ้าน อนาวิลล์ สุวรรณภูมิ ซอย44 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา
บจ.ทีเอชแอล เดอร์ริค แอนด์ เครน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
816 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ให้เช่า ซ่อมแซม รื้อถอน
เพิ่มความสูง ของเครื่องจักรและเครนทุกประเภท
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.อินฟินิตี้ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/587 ซอยคุ้มเกล้า 7 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประ
โยนช์และทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บจ.พญานาคน้อยเมืองบาดาล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/52 หมู่ที่ 11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
10530
รับติดตั้ง ออกแบบ อุปกรณ์ไฮโดรลิค ระบบไฟฟ้า ระบบ
รถเจาะบาดาล ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ
บจ.ออล แอคเคานท์ โปรเฟสชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/77 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขต
หนองจอก กทม. 10530
ให้บริการจัดทำ�บัญชี บริการยื่นภาษี ให้คำ�ปรึกษา บริการ
วางระบบบัญชี บริการอื่นในลักษณะทำ�นองเดียวกัน
บจ.51พีเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/50 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการขายอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.พีซี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
335 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสายไฟ
บจ.ทีแอลเค 2 แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ห้อง 1902 ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการบริษัทบริหารจัดการการลงทุน

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ช้างกรนรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
288 ซอยสุขุมวิท 16(สามมิตร) แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการนวดเท้า
บจ.อินไวบ์ แอดไวซอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
46/9 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลและ
เครื่องดื่ม และธุรกิจด้านอื่นๆ
บจ.อี-แทค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
56/484 ซอยรามคำ�แหง 156 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านการเงิน
ประกอบกิจการวางแผน วางระบบตรวจสอบภายใน

บจ.โปรเฟชชั่นแนล บุ๊คคีพพิ่ง แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง
เซอร์วิซเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 60000 บาท
6 ซอยท่าข้าม 15 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
10150
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชี ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.รุ่ยเจี๋ย แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
760/427 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้นคว้า ออกแบบ ผลิตและจำ�หน่ายวัสดุ
และผลิตภัณฑ์พลาสติกพีพีและพลาสติกพีอีดัดแปลง

บจ.คอมมอนแอเรีย สมุย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000000 บาท
224 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บจ.อีสต์ อัลลิอันซ์ เทเลวิชั่น มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1561 ชั้นที่ 2 หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94
(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการออกรายโทรทัศน์ รายการออนไลน์

บจ.สโนว์ วิลเลจ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
625/107 ถนนอนามัยเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า ขายส่ง ปลีก ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

บจ.แรชเชินเนิล ซอฟท์แวร์ ดิเวลเลิพเมนท์ เฟิร์ม
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/149 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
รับสอนเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยในการพัฒนากระบวนการ
ทำ�ซอฟแวร์

บจ.จิ๋วติ่ง อินทีเรียร์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
450/38 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บริการออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน อาคาร สำ�นักงาน
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บจ.อกา แคนวาส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2/13 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการการนำ�เข้า และจำ�หน่าย ผ้าใบ
บจ.เดอะ บิ๊ก ไทยแลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
900/31 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง

บจ.ทวิตระกูลเจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
469/1 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

หจ.เวด-แซท อิลลูมิเนตี
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
70/5 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ขายปลีก-ขายส่งกล้องวงจร มอเตอร์ประตูรีโมท เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ และบริการติดตั้ง

บจ.ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
252/137 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 34
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง

บจ.สโนว์ ทรี 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
828 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายสินค้า

บจ.โอเชี่ยนบลู ชิปปิ้ง ไลน์(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ลิฟวิ่ง รูม 44 จำ�กัด
729/115 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ยานนาวา กทม. 10120
6/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ตัวแทนส่งออก และ สั่งสินค้านำ�เข้าทุกชนิด ทำ�การจ้าง
10900
รถบรรทุกและสินค้า
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพานิชย์
บจ.วรพิทักษ์ บ้านและที่ดิน จำ�กัด
บจ.พีเอส มีเดีย โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/10 อาคารเซนต์ โธมัส ซอยนนทรี 14(นาคสุวรรณ)
1406 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
10900
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ให้บริการบริหารด้านตัดต่อเทคนิคภาพ เสียง สำ�หรับสื่อ ปรบปรุงใช้ และจัดการโดยประการอื่น

หจ.9มาดี
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
18/239 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารเสริม

บจ.เอบ ภิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
192 ซอยลาดพร้าว 47(สะพาน 2) แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดหาแหล่งน้ำ�ดิบปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ดิบ
ให้เป็นน้ำ�ประปา

บจ.ดับเบิ้ลยู.แอล.เอ็ม.ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
99/761 หมู่บ้าน พาร์คเวย์ โฮม ซอยราษฎร์พัฒนา 22
ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
บริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
บจ.พลาธิป อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
41 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบธุรกิจแปรรูป ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม อาหารเสริม

บจ.เค บี เอส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
3 ซอยบางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการ ติดตั้งเครนไฟฟ้า ติ้งตั้งลิฟท์
บจ.ดิจิทัลคอนเนค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลข
ที่ 204 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการด้านการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน
บจ.ฟูกุ ฟูกุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
120/1-2 ซอยสุุขมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
บจ.แคร์คอนเทนเนอร์ ไลน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75/47 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 23 ซอยสุขุมวิท
19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์
บจ.จามิร่า อุด ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/4 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สบู่ เครื่องสำ�อาง
เวชภัณฑ์
บจ.ไท อ้าย หวัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
37 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 25 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ค้าสินค้าอุปโภค บริโภค และของเล่นเด็กทุกชนิด

469

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอเคอี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
42 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อ
เติม และปรับปรุง อาคาร สถานที่
บจ.เคเอ็น สไมล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
333/30 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าและจำ�หน่ายเมล็ดกาแฟ
เครื่องคั่ว เครื่องชง อุปกรณ์ทำ�หรับทำ�กาแฟ
หจ.เอสแอนด์บี ซัพพลาย เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อุปกรณ์ป้ายจราจร

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.อเมซอน ซิลเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ ซี
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี วัตถุทำ�เทียม

บจ.ฮาร์ดแมน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592 ซอยตลาดศธรทิพย์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบธุรกิจขายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง

บจ.เค.เจ.เค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการเกี่ยวกับให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด

บจ.รักดี เจริญไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และตกแต่งภายใน

บจ.ซันไชน์ ฟรุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
119/61 ซอยพระยาสุเรนทร์ 23 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ซื้อ ขาย จำ�หน่าย เป็นตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก
ผัก ผลไม้ สินค้าเพื่อการเกษตรสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค

บจ.เฟลอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยประชาอุทิศ 10 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าสปาจากธรรมชาติ

บจ.ดีลเพย์แอป จำ�กัด
บจ.วาซูซาฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
75/245 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
3 ซอยรามคำ�แหง 89/2 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก กทม. 10510
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบริการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ ทุกชนิด
พยากรณ์ สถานที่ บุคคล เพื่อใช้ ในการทำ�ธุรกิจ
บจ.ทิพย์สมัย จำ�กัด
บจ.อารดา แอ็คคอมโมเดชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
126 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขต
224 ซอยพัฒนาการ 28 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง
ประกอบธุรกิจบริการด้านโรงแรม บริการห้องพัก รวมทั้ง
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.เอ็นไว โพลีคอนเซาท์แตนท์ แอนด์ เซอร์วิส
จำ�กัด
บจ.พรกฤษณ์ โลหะสแตนเลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
93 ตรอกวัดกันมาตุยาราม ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ
194/21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวง
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ที่ปรึกษาวิศวกรรมระบบ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บจ.ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
799 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการจองที่พักโรงแรม จองตั๋วเครื่อง
บิน บ้านพัก เกสเฮ้าส์ บังกะโล ภัตตาคาร ทุกประเภท
บจ.มาเลศฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
932/7 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
บจ.มาเฌอเร่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
282/540 อาคารเซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ
บจ.รอยัล ฟอร์จูน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/1 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์ด้าน
เวชสำ�อางค์
บจ.ซันไชน์ เอ็กซ์ปอร์ต บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
222/406 อาคารใบหยก 2 ชั้นที่ 3 ถนนราชปรารภ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บจ.ส.ชินราช ขนส่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135/125 ตรอกอาคาร 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร ทางบก ทาง
น้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

หจ.เอ็มเคซี อินเตอร์กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/335 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ขายอุปกรณ์แพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล
บจ.พุทธเคลมและกฎหมาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17 หมู่ที่ ท่าข้าม 20 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับตรวจสอบอุบัติเหตุ รับตรวจสอบสภาพรถยนต์ รับ
สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์
บจ.โมเดิร์น เมททัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/119 หมู่บ้าน สินทวีเทียนทะเล 2 ซอยเทียนทะเล
20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการรับผลิต ออกแบบ และติดตั้ง
สินค้าประเภท เครื่องครัวสแตนเลส ตู้แช่
บจ.เอเค สปีด ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
306 ถนนบางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทางบก ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

บจ.วี.พี.คอมเมอร์เชียล แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2341/32 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ซื้อ-ขายหมึกพิมพ์ วัสดุสำ�นักงานและอุปกรณ์เครื่องจักร

บจ.เรเน่ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเวชภัณฑ์เสริมความ
งาม เครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว สบู่ ครีมอาบน้ำ�

บจ.แพนเทอรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
191/17 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง

หจ.เอส พี เอ็น ขนส่ง (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7 ซอยศาลธนบุรี 46 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และการจัดระวางการขนส่ง

บจ.บิวตี้ บาร์ ออฟฟิเชียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86/42 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำ�อาง รวมถึงสิ่ง
ปรุงแต่งสำ�หรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม

หจ.วัฒนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
312 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการค้าอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ รถทุกชนิด

บจ.ทีเอ็นฟู้ดส์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
20/4 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้อบแห้ง และสินค้าบริโภค

บจ.ดับเบิ้ลยูทูเอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
942/147-148 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน บจ.วายแอนด์วี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
99 ซอยประชาร่วมใจ 69 แขวงทรายกองดินใต้ เขต
คลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
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หจ.ณัฐวุฒิ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ซอยเพชรเกษม 58 แยก 7 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ให้บริการออกแบบ ตกแต่งและซ่อมแซม ที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียมอาคารชุด
บจ.เอ็กซ์ โปอินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/44 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
เป็นตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจประเภทการแสดง
สินค้า

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ลมหายใจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87/96 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย เสื้อยืด คอกลม คอปก
และเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทุกชนิด
บจ.อัลฟ่ามี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ และพัฒนา
แอพพลิเคชั่น
บจ.ดุ๊กเอวิเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56 หมู่ที่ 6 ซอยพงษ์ศิริชัย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ซ่อมบำ�รุง ชิ้นส่วนอากาศยาน
บจ.ควอนตัมโมดัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/22 หมู่ที่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ประกอบกิจการให้บริการการศึกษาทางด้านวิชาการต่างๆ
ฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนทางด้านเทคโนโลยี
บจ.อัลเลนแอนด์แอชลีย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347 หมู่ที่ 11 ซอยนพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการทางด้านกฎหมายและบัญชี
บจ.ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
315 ถนนมหาไชย แขวงสำ�ราญราษฎร์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารสำ�เร็จรูป อาหารที่
ปรุงขึ้นเพื่อบริโภคทันที เครื่องดื่มและเครื่องบริโภค

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ฉันคือจ๊ะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/185 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

บจ.ครีเออร์44 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/235 ซอยนวมินทร์ 135 แยก 2-3 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.มี แพลน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจ้าง ตรวจสอบ รับเหมาระบบทุกชนิด

บจ.รักษาความปลอดภัย ช้างทรง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยสวนสยาม 8 แยก 4 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
บริการรับจ้างคุ้มครอง รักษาความปลอดภัยทุกชนิด

บจ.ดี ตรีลิตเติ้ลพิก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยพหลโยธิน 63 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอาคาร บ้าน ที่พัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นทั่วไป

บจ.บิวตี้ เวิลด์ เพอร์เฟค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
765/7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อ-ขายไป อาหาร สินค้า
เสริมความงาม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์

บจ.เบทเทอร์เวย์ ทีม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
337/4 ซอยเพิ่มสิน 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้บริการจัดงานสัมนา งานอบรม

บจ.คิว.ซี. โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
543/1-2 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
บริการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้าง

บจ.ลา เทอร่า ดีไซน์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/102 หมู่บ้าน บี อเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5 แขวง
ออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
บริการงานออกแบบ ให้คำ�ปรึกษารวมถึงการบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

บจ.คอสเมท โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/54 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ผลิต
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์

บจ.โรจน ลีกัล แอนด์ แอคเค้าท์ติ้ง เซอร์วิสเซส
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/148 ซอยเพิ่มสิน 38 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
รับเป็นที่ปรึกษา และ ให้บริการด้านการบัญชีและภาษี

บจ.แมชชิ่ง เวลธ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/194 ซอยกรุงเทพกรีฑา 39 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ให้บริการ ผลิต ออกแบบ จำ�หน่าย งานศิลปะ งานฝีมือ

บจ.พรีมเมอรากัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
335/41 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
บริการคลีนิกเฉพาะความงาม

หจ.ทีพี มินิเวิลด์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 อาคารดิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1203
ซอยรามอินทรา 99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
ดำ�เนินกิจกรรมบริการสำ�รอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

บจ.สยาม ซันไชน์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/81 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ขายส่งขายปลีก อาหาร
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จวิตามิน อาหาร
เสริมบำ�รุงผิว

บจ.ทเวนทิ ทู (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยเสรีไทย 38 แยก 8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บจ.ไนน์วัน ดิจิตอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/91 ซอยวัชรพล 10 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการสื่อดิจิตอล จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บจ.ท็อปนอทช์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
ส่งออก นำ�เข้า แบ่ง บรรจุภัณฑ์บำ�รุงผิว และสินค้า
อุปโภค บริโภคเพื่อการจำ�หน่ายทุกช่องทาง

บจ.รักษาความปลอดภัย ท็อป แมเนจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/36 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขต
บจ.อีซกี้ส จำ�กัด
บางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
608/215 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล
นิติบุคคล อาคารสถานที่ ทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของภาค
กทม. 10230
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไป
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนา วิจัย ระบบซอฟแวร์

บจ.บางกอก โปรแอคทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
335 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ให้บริการจัด อบรมสัมนา

บจ.แปดสองเก้า โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-11 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าและให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านแผนที่

บจ.ซันเดอร์ร่า บิ้วตี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288/31 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

บจ.ไลฟ์ เพอร์เฟค9 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2-1 ถนนประเสริฐมนู
กิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ไรด์ เจอร์นี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
283 ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการโรงแรม

บจ.พฤกริษา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/60 ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.ศรีนาคาไมน์นิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/130 ซอยนวมินทร์ 95 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
สำ�รวจ หาแร่ในแหล่งธรรมชาติขุดเจาะทำ�เหมืองแร่

บจ.ดับเบิ้ลยู บี พี เอฟ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
97/287 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 7 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดแข่งกีฬา
บจ.แอลเอสที. เมียนม่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง เครื่องสูบน้่ำ�
บจ.เร็นท์บีเคเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/402 หมู่บ้าน มัณฑณา วงแหวน-อ่อนนุช3 ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
ดำ�เนินกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.บ้านบุญรักษ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการเช่าห้องพัก อาคารพาณิชย์

บจ.เอกซ์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
368/5 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสารเคมีฯ

บจ.ปรัชญาลอร์เยอร์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72/350 ซอยบึงขวาง 1/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
ให้บริการเป็นตัวแทนพิทักษ์สิทธิประโยชน์

บจ.ฟาดาส เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 13 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องบำ�รุงผิวและเครื่องสำ�อาง

บจ.ทีพีเอ็ม โซเซียล มีเดีย เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม รับออกแบบ พัฒนา
เว็บไซต์และดูแลระบบเกี่ยวกับเว็ปไซต์ต่างๆ

บจ.โอเอซิส น้ำ�ดื่ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
353 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจค้าน้ำ�ดื่ม ผลิตน้ำ�ดื่ม รับจ้างผลิตน้ำ�ดื่ม

บจ.เอ แอนด์ เจ อินทีเรียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.65 แยก 2 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
บจ.ไทย แฟฟ โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/153 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าอุโภค ประเภทอาหารสด
อาหารแห้ง และอาหารสำ�เร็จรูป
บจ.ศักดิ์ชัย แอร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
289 ซอยอ่อนนุช 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้ง ซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ย้าย และล้างเครื่องปรับอากาศ
บจ.มัม แอนด์ เบบี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/52 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการพิมพ์หนังสือรายปักษ์ วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
บจ.แนพ ฟาร์ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยปุณณวิถี 12 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
ขายปลีกเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องหอม เครื่องสำ�อาง
บจ.เอ็กซิคิวบ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/181 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ประกิจการให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บจ.มิตรเกษตรบริการ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
178/66 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
ประกอบกิจการค้า น้ำ�มันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่
ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิง
บจ.โอ้ มาย ก๊อด สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/205 ซอยทวีมิตร 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างทำ�แผนการตลาด
บจ.คริสปี้ เพลย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่
B1802 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
บริการรับออกแบบ และพัฒนา ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์
บจ.พาราเบลลัม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้นที่ 35
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด
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บจ.อัน ไท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ดำ�เนินกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บจ.บลูสกรีน ทีเชิ้ต สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1260 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
10330
จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป หมวก กระเป๋า เสื้อกีฬา

บจ.กุหลาบดำ� คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110/216 ซอยรามคำ�แหง 188 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโยธาทุกประเภท
บจ.เจเอ็นเจพีดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/8,39/9 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กทม. 10510
รับเป็นที่ปรึกษา รับเหมาตกแต่งภายใน ทำ�เฟอร์นิเจอร์

บจ.แกรนด์เมธีเฮาส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

หจ.อยู่เย็น เป็นสุข โฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
346 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการผลิต ขายปลีก-ส่ง เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
เพื่อสุขภาพ

บจ.แกรนด์เมธีทาวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

บจ.ซิกม่า4เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/288 ซอยฉลองกรุง 53 แขวงลำ�ปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการซ่อม ผลิต จำ�หน่ายตู้ชาร์จไฟฟ้า อะไหล่
เครื่องสำ�รองไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งใน-ต่างประเทศ

บจ.อีลิฟวิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1377/151 อาคารรึทึ่ม พหล-อารีย์ ชั้นที่ 18 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ ในครัวเรือน (ยกเว้น
ประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)
บจ.แกรนด์เมธีเพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
บจ.อิเลกทริค วิชั่น โซล่าร์เซลล์ แอนด์ แบตเตอรี่
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยคุ้มเกล้า 14/4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510
ขายสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท โซลาร์เซลล์
แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ
บจ.จี.อาร์.ยู. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/691 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อาหารเสริมบำ�รุง
ผิว บำ�รุงสุขภาพ
บจ.สไตล์เรนเฮาส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/67 หมู่บ้าน นิรันดร์สิริ เฟส 1 ถนนสามวา แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการ ทำ�สื่อโฆษณาในรูปแบบ วีดีโอ ภาพนิ่ง
บทความผ่านช่องทางดิจิตอลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บจ.ซีไนซ์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ห้องเลขที่ 116 ซอยรามคำ�แหง 164 แยก 6 แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.จิบเซ้งพาวเวอร์ แอนด์ ริช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
151/1,153 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด
บจ.เคจี อินเตอร์คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
359/864 อาคารAspire สาทร-ท่าพระ ชั้นที่ 23 ถนน
ราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
การขายสินค้าหลายชนิด
บจ.เอว่า บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ บำ�รุงผิวหน้า ผิว
กาย เครื่องสำ�อาง และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
อุปโภคบริโภค ผลิตภัรฑ์เสริมความงามทุกชนิด
บจ.ไทยแอนโทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/225 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขต
คลองสาน กทม. 10600
การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
บนแผงลอยตลาด
หจ.789 โลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/151 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก
บจ.เกรซซิกซ์ตี้ซิกซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
228/66 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ� ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.คีตะนคร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1111/112 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำ�หน่ายภาพยนต์

หจ.อาร์.เอ็ม รีเสิร์ช
ทุนจดทะเบียน 50000 บาท
342 ซอยนพเก้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
วิจัยตลาด จัดทำ�แบบสอบถามและสำ�รวจความคิดเห็น

บจ.แคทชัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1/303 อาคารคอนโดริธึ่ม สุขุมวิท 44/1 ซอยสุขุมวิท
44/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

บมจ.เคมีแมน จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1000000000 บาท
195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์
2 ชั้นที่ 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายหินปูน ปูน
ขาว คาร์ไบด์ อิฐประเภทใช้ปูนขาวและทรายทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์เคมี ส่วนประกอบ และผลพลอยได้

หจ.เนลส์ แฟคทอรี่
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
2/40 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการความงาม

บจ.รัชณี เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 98000000 บาท
22/1 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
หจ.แพรรี่ คัพ
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า จำ�นำ� ขายฝาก
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
30/3 ซอยส.เกียรติชัย 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง อสังหาริมทรัพย์
กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
บจ.เจน 3 เรียล เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 31500000 บาท
95/5 ถนนมหาจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
บจ.ก.98 พริ้นติ้ง แอนด์ สกรีน จำ�กัด
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
59/53 ซอยนิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการให้บริการสกรีนข้อความ บนบรรจุภัณฑ์ฯ บจ.อินเทลลิจิสต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน
บจ.ริชเชส อีลิท จำ�กัด
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
10310
55/1 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ผลิตรายการทีวี ผลิต
ละครทีวี ผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน์
บจ.เฮเยอร์ แอนด์ ตง โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
62 ซอยรามคำ�แหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก
บจ.ราชพฤกษ์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
เขตบางกะปิ กทม. 10240
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด และบริษัทมหาชน
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
39/199 หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ กัลปพกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์
บจ.รวยกันจ้า จำ�กัด
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา ตัวแทน ด้านการ
1/35 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ตลาด ซื้อ-ขาย ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
กทม. 10120
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพ
บจ.โฟร์ การบัญชี จำ�กัด
แร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำ�รวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบ
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
144/200 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค แร่ บดแร่ ทำ�นาเกลือ
กทม. 10160
บจ.เอพีพี บิลด์ จำ�กัด
ให้บริการรับทำ�บัญชี และจัดทำ�บัญชีตามมาตรฐาน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 6 แขวงสะพานสูง เขต
บจ.ฟาโรจน์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
สะพานสูง กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
88/121 ซอยวิภาวดีรังสิต 72 แขวงสนามบิน เขต
สถานก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นของบริษัทจำ�กัด
บจ.เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เค เอฟ เอสเตท จำ�กัด
230 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
487 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. กทม. 10310
ประกอบกิจการบริการจัดทำ�โฆษณา รับทำ�โฆษณา
10260
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น บจ.กรีน เจอร์นี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บจ.เค เอฟ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2004/03 ยูนิตที่ 2001-2005 ถนน
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
487 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก นำ�เข้า ส่งออก ผัก ผลไม้
10260
อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋อง
บจ.เวียตไทยโลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
14/1 ศุภชัยแมนชั่น ห้องเลขที่ 107 ซอยรัชฏภัณฑ์
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ และการขนส่งทุกชนิด
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บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4800000 บาท
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหา
ชนใดๆ

บจ.โนอาห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
119/23 ซอยสุขุมวิท46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารแห้ง
อาหารสำ�เร็จรูป ผลิตแปรรูปจากผลไม้ นำ�เข้า ส่งออก
บจ.ไท้ เฉียนหมิง เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
188/52 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการประมูล เพื่อรับจ้างทำ�ของ ตาม
วัตถุประสงค์ ให้แกบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ
บจ.พีจีจี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
2508/617 แฟลตดินแดง อาคาร3 ชั้นที่ 6 ถนนดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
นำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ
บจ.เอเอฟดับบลิวอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
18/82 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
บริการรับติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารคมนาคมทุกชนิด
บจ.เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 10 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างผลิตแบตเตอรี่จาก
พลาสติก
บจ.บุญญศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
7 ซอยสุขสวัสดิ์ 9 แยก 2 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
บจ.โคเรีย ยูไนเต็ด พาร์ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก ขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
บจ.อีวา ปิโตร-มารีน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
717/52 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการ ขายสินค้า อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
บจ.เมคคาโทรล 2018 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2900000 บาท
642 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปเครื่องจักรใหม่ เครื่องจักร
เก่าและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ ในกิจการ
บจ.ไทย ฮีโร่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2600000 บาท
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหา
ชนใดๆ
บจ.ลิคเกอะ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
205/19-21 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 9) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ รับผลิตเกมส์คอมพิวเตอร์
บจ.อมตรักษ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
495/51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เดอะแฮร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
170/8 ซอยสาทร 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ซาบีหลาห์ เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
205 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า นำ�เข้า ส่งออก
จำ�หน่าย อะไหล่รถยนต์

บจ.กรีน ซินเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แอลพีซี เทคโนโลยี่ จำ�กัด
95 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ 506/20 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บจ.มิลาโน ทรอฟี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
206 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
บจ.เอแอล มาเรียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
10120
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์นันทนาการของที่
11/20 ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
ระลึกประเภทถ้วย โล่ และเหรียญรางวัลต่างๆ
เขตราชเทวี กทม. 10400
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องประดับ
บจ.ที แอนด์ อาร์ 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เค.เทเลอร์ จำ�กัด
625/13 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางขุนเทียน กทม. 10150
645/22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องสำ�อางทุกชนิด
กทม. 10400
ประกอบกิจการขายปลีกเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก
บจ.เพ็ทต้าพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
200 ซอยพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธร
บจ.กรู๊ฟ ออน จำ�กัด
รมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้า อาหารสัตว์ อาหารเสริม
405/13 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
บจ.ซิดา พรี วีดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
677-681 อาคารไชน่าเวิลด์ ชั้น 4 ห้อง 414 ถนน
บจ.ไทย จอยฟูล จำ�กัด
จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
10200
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
นำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทุกชนิด
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดฃอบในห้างหุ้น
ส่วนจำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน
บจ.ซีจีที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
48/61 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 47 ถนนสุขาภิบาล 5
บจ.เปี่ยมสุขคลีนิค จำ�กัด
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ซ่อมแซม ดูแล เครื่องจักร กับอะไหล่ 141-143-145 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการสถานพยาบาลสำ�หรับกายภาพบำ�บัด
บจ.หกสิบ-เก้า เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
127/278 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ บจ.เบทเตอร์ แอนด์ เบสท์ จำ�กัด
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
296 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ดำ�เนินกิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
บจ.โฮม อิน สโตน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1448/6 โครงการ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร เคห บจ.ซัมเมอร์ คัสเซิล จำ�กัด
นึ่ง ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 105 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทรา ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สุข) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703กทม. 10240
1704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายหิน วัสดุก่อสร้าง 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด
บจ.มั่งมี มากมาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำ�กัด
19 ซอยอ่อนนุช 57 แยก 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10250
117 ซอยเลื่อนอรณพ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครองสินทรัพย์ เขตวัฒนา กทม. 10110
ของบริษัท
ประกอบกิจการจัดสร้างหลักสูตรอบรม และจัดสร้าง
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอน
บจ.เจซีซี(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ลูนา เทรดดิ้ง จำ�กัด
99/71 หมู่บ้าน มัณฑนา(อ่อนนุช-วงแหวน) ซอย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สุขาภิบาล2 (ซอย25) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10/125 อาคารสิริสาทรเย็นอากาศ ชั้นที่ 5 ถนน
10250
เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตโลหะต่างๆ โดยการหลอมหล่อ การ การบริการเครื่องดื่ม บริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
รีด การขึ้นรูปโลหะต่างๆ
ร้านอาหารแบบเคลื่อนที่
บจ.ไอฟรี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ให้บริการเกี่ยวกับการสนับสนุนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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หจ.ที.เอ. มิราเคิล เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/8 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์งานตัด

เพจเจส

หจ.เอส.เอ็ม. เทคโนโลยี ไอที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ซอยพระรามที่ 2ซอย 69 แยก 3-16 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลรักษา
จำ�หน่าย กล้องวงจรปิด จานดาวเทียม คมนาคม
บจ.เค.เอส.พีพี.คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 2-4 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง
บจ.ภูมิ อินเตอร์ ลอว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
109/109 หมู่บ้าน ปริญสิริ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี
หจ.กาญจนา รีไซเคิล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
565 ถนนสวัสดิการ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ-ขายของเก่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิด
หจ.พีบีเคเอ๊กซ์เพรส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60-60/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ให้บริการด้านรับ-ส่งไปรษณีย์แบบครบวงจร
บจ.คีย์(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/199 หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา ตัวแทน ด้านการ
ตลาด ซื้อ-ขาย ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.ทีซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-18 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กทม. 10160
จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบโดยทำ�หน้าที่เป็นเพียงผู้ประสาน
งานไม่ได้เป็ผู้จัดการซื้อ-ขายเอง
บจ.ยู เอ็ม 2016 เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
225/38 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในระบบไฟฟ้า
บจ.ฟินน์พลัส เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการบริการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ ทุกชนิด
บจ.ถุงรับโชค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/285 ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำ�มันพืช โรงสี โรงงาน
น้ำ�ตาล โรงน้ำ�แข็ง โรงงานผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
บจ.ทีเจ โมเดิร์นคลับ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
350 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งและขายอุปกรณ์
ประดับยนต์ทุกชนิดรวมทั้งเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า
บจ.ชัยศาสตร์ การโยธา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
151/17 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านพักอาศัย หมู่บ้าน
จัดสรร อาคารสูง คอนโดมิเนียม สะพาน ถนน เขื่อน
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.พีพีพี อิเลคทริค แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110 ซอยชัยพฤกษ์ 18 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดใช้ ในครัวเรือน
บจ.เค.ที.เค.พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
242/17 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพัก
อาศัย

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ซิลเวอร์สมิธซ์ 925 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/103 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการเครื่องประดับทุกชนิด
บจ.เอ ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/464 ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมาย
บจ.เมอร์ลิน ครีเอทีฟ อินดัสทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยรามคำ�แหง 32 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล

บจ.เด็กซ์เตอร์ ดิจิตอล เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
311/103 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้-ดอนเมือง ถนนเทิดราชัน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการให้บริการวางแผน จำ�ทำ�งานโฆษณา บน บจ.แรบบิตเฟส สตูดิโอ จำ�กัด
สื่อออนไลน์ รวมถึงบริการเป็นตัวกลางดูแล สื่อโฆษณา ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ออนไลน์ สื่อโฆษณษต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 273 ซอยหัวหมาก 27 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
บจ.เพชรงาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ดำ�เนินกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/73-74 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้อง เขต บจ.เวิร์ลบอดี้ บิวดิ้ง แอนด์ ฟิสิคสปอร์ต
หลักสี่ กทม. 10210
เฟดเดอเรชั่น จำ�กัด
จำ�หน่ายส่ง-ปลีก อุปกรณ์เกี่ยวกับการ์เม้นท์ เตารีดไอน้ำ� ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดเกี่ยวกับผ้า
97/287 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 7 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240
บจ.เอดับบลิวอี ออดิท จำ�กัด
ประกอบกิจการจัดแข่งกีฬา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/13 ซอย6 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขต
บจ.เฮง เฮง เหลา จำ�กัด
สายไหม กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
68 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แยก 1 แขวงคลองจั่น
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
เขตบางกะปิ กทม. 10240
สถานประกอบการที่ดำ�เนินการหลักเกี่ยวกับการขาย
บจ.เอส 2560 อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด
อาหาร เครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
346/1 ซอยสายไหม 33/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม บจ.คหภัณฑ์ วิศวกรรม จำ�กัด
กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆ
4/353 ถนนนวมินทร์ 68 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
บจ.เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น จำ�กัด
ประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์
9/3 ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 2-2 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
บจ.ดาต้า คลีน เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ให้บริการคำ�แนะนำ�แก้ปัญหาคำ�นวณออกแบบตรวจสอบ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
อาคารงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลโยธาและโรงงาน
300 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
บจ.อัจฉรา แมชชีน จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการทำ�ความสะอาดห้องดาต้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เซ็นเตอร์ ห้องคลีนรูม และอาคารสำ�นักงาน
6/4 ซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10220
บจ.เจ.พี.ซี. อีลิทเนเจอร์แคร์ จำ�กัด
รับผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะทุกชนิด การกลึง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 19/206 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับจัดหานักร้อง นักแสดง และอุปกรณ์
บจ.พราวด์สไมล์เดนทัลคลินิก ลาดพร้าว จำ�กัด
การแสดง รับจัดงานกิจกรรมเพื่อการตลาดและโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
บจ.เอ็นเกทเจอร์ จำ�กัด
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บริการคลินิกทันตกรรม ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ตรวจ
98/361 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สวนหลวง ซอย28
วินิจฉัย รักษาโรคฟัน,โรคเหงือก,โรคในช่องปาก
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กทม. 10250
บจ.วาไรตี้ เวเคชั่น จำ�กัด
ดำ�เนินกิจกรรมบริการสำ�รอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
608/285 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บจ.เดอะ ฟาสท์ฟอร์ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้บริการจองและจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน 33 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ในทุกเส้นทางทั่วโลก
10250
บริการรับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล
บจ.สิลินเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทริปเปิ้ล เค โฮมซัพพลาย จำ�กัด
388/84 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
593 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ประกอบกิจการให้เช่าและขาย เครื่องจักรกล ยาน
กทม. 10250
พาหนะ เครื่องกำ�จัดขยะ
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง
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บจ.บีเอ็ม.อินสตูเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด
บจ.กำ�ลังใหม่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/4 อาคารเอ ชั้นที่ 35 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย นำ�เข้า ส่งออก แร่อุตสาหกรรม
บจ.ฟูล ออฟ รีซั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21 ซอยลาดพร้าว 128 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ� ข้อมูลในทาง การ
เงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์
บจ.พีอาร์จี เอ็นเตอร์ ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้นที่ 8 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ให้บริการสื่อสารด้านการโฆษณาทุกรูปแบบ
บจ.กุยบุรี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น
ที่ 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ ที่ดิน อาคาร
วิลล่า รวมทั้งอาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ ไม่
ว่าเป็นของบริษัทหรือไม่ รวมถึงการให้เช่า การอนุญาต
และดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับ ที่ดิน วิลล่า
บจ.ขนมเข่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร
บจ.ไอจีดับบลิวเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/17-18 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400
ให้บริการรับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บจ.เจ เจ เอส ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ ลิมิเต็ด
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49 อาคารเอเซียเสริมกิจ ซอยพิพัฒน์ (สีลม 3) แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
บจ.รัทซ๊อก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านโรงแรมและ
ธุรกิจโรงแรมรวมทั้งจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บจ.ออลเดย์ ซันชายน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1055/751 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 34 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและด้านบัญชี
บจ.กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47/249 ซอยนิมิตใหม่ 3/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บจ.วรากร เท็กซ์ ไทล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/682 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผ้า ด้าย เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ เครื่องสำ�อาง เครื่องมือเสริมความงาม
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดับบลิวเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
449/126 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
หจ.คอนดัคเตอร์ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ9 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน34
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.ไทย พรอสเพอริตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 900000 บาท
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชน
บจ.ไทย ซัคเซซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 600000 บาท
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหา
ชนใดๆ

บจ.เดนทอล ไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7,9 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่งวัสดุทันตกรรมต่างๆ บจ.มาสเตอร์ซีเนียร์ โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
69/390 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
บจ.โอเอสเค บาสเกตบอล คลับ จำ�กัด
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้ความรู้ ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ไป
767/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขต
ทำ�งานตามที่มีผู้จ้าง
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการให้บริการจัดแข่งกีฬาทุกประเภท
หจ.คำ�ใสเบฟเวอเรจ
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
บจ.ช.วานิล จำ�กัด
14 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 45 ถนนลาดพร้าว แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก
10800
ในร้าน
รับเหมาออกแบบ ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง
บจ.อรณิชา กู๊ดไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101 ถนนกำ�แพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายยารักษาโรค เครื่องมือการแพทย์
บจ.ดีจีแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/102 ซอยลาดพร้าว 33 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ� จำ�หน่าย การผลิต ประกอบ
ซ่อมแซม นำ�เข้า เครื่องมือทางการแพทย์

บจ.มายนิลา แฟคทอรี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 500000 บาท
1468 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง โดยการผลิต ทำ� ผสม
เปลี่ยนรูป
หจ.แกรนด์ แพลนนิ่ง คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
105/26 หมู่บ้าน พลีโน่ พหลโยธิน-สายไหม ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.พีตะวัน คอทเทจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
423 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการ ให้เช่าบ้านพัก ห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ ร้าน
ค้า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

หจ.เบิร์ธ ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 300000 บาท
265 ซอยร่มเกล้า27 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
ประกอบกิจการให้บริการด้านการขนส่งส่วนบุคคล
โดยสาร และสินค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บจ.พีตะวัน เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
409 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการ ให้เช่าบ้านพัก ห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ ร้าน
ค้า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.รักษาความปลอดภัย เอ.ดับเบิ้ลยู.โปรเกรท การ์ด
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 250000 บาท
333 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการจัดหา จัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร
สถานที่ และบุคคล

บจ.เดอะ ริช อพาร์ทเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการ ให้เช่าบ้านพัก ห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ ร้าน
ค้า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บจ.พีฟู้ดส์ซีนิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/16 อาคารเปรมสิร บูทิคพาร์ค อาคาร A ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและ
ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)
บจ.ตั้งใจสุขสรรค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารพร้อมพันธุ์2 ยูนิดเลขที่802-803 ชั้นที่ 8 ซอย
ลาดพร้าว3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
บริการให้คำ�ปรึกษาทางด้านโฆษณาและการตลาด
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หจ.สหกิจ8888
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
501/448 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
รับทำ�บัญชี ให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
บจ.อีสท์การ์เนต (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
88/121 ซอยวิภาวดีรังสิต 72 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นของบริษัทจำ�กัด
ไม่ว่าบริษัทจำ�กัดนั้นจะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
หจ.เค ซี เอช 28
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
36/160 หมู่บ้าน เก้าแสนห้า ซอยสายไหม 23 ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ที่ปรึกษา บริการฝึกอบรม จัดซื้อ จัดหา ออกแบบ ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า
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บจ.ไอฟรี กรุ๊ป ไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
9 อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น
บจ.ศรีราชา ซอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000 บาท
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ผลิต จำ�หน่าย ส่งออก เครื่องปรุงรสอาหาร และอาหาร
สำ�เร็จรูปในแบบต่างๆ
บจ.เอ็นเอส เน็กซ์สเตชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 40000 บาท
549/83 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ค้าสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
บจ.ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000000 บาท
979/6 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกอจการซื้อ-ขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ประกอบกิจการค้าที่ดิน
บจ.ทริปเปิล จัมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการกำ�กับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัท
ในเครือในต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาดและ
การขาย
บจ.เยอรมัน ลิฟต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
8/12 ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการขายลิฟต์ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับลิฟต์
บจ.นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ทุกประเภท เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ ขยะ พลังงานแสง
อาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น ให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลใดๆ
บจ.เทสโกเอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
39/13-16 อาคารสวนพลูคอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยสวนพลู
ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่าย น้ำ� น้ำ�ดิบ น้ำ�เพื่อ
อุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม
บจ.เพนตะ แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
976/25 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ซื้อ-ขายให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
บจ.ไทย พลัส อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
6/2 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการผู้นำ�เข้า ตัวแทนจำ�หน่าย จัดจำ�หน่าย
สินค้า ซึ่งสินค้าที่กำ�หนดไว้ ในวัตถุประสงค์
บจ.ทีเค ไฟน์ โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
84/5 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ ค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
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กันยายน 2560
บจ.ดีเอเอฟ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1264140000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.เอกมัย โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1035700000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.มั่นคงลิฟวิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1002005000 บาท
719 อาคารมั่นคงเคหะการ ชั้นที่ 2 ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการพัฒนา ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
บจ.เอยู โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 952244000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.วัฒนะ โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 801604000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เจียกเจิม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 376000000 บาท
2571 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
เช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

บจ.พรเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 200000000 บาท
158,160,162,164 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด หรือบริษัทมหาชนจำ�กัด
ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ไม่ว่าวิธีใด

บจ.เค เอฟ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 345000000 บาท
487 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น

บจ.พระราม 3 วงแหวน แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 191520000 บาท
115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ ถนนพระราม
3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่ดิน สิ่ง
ปลุกสร้าง เพื่อขาย เพื่อเช่า

บจ.ยูนิซัน วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 340000000 บาท
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
บจ.เคเอส-ซีเอ็มซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 314000000 บาท
119/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า
บจ.แลนด์ วอลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 308785000 บาท
747 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.บอส เคพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 262575000 บาท
79 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
บริการสำ�นักงานให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บจ.เบญจมาส แอสเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 632000000 บาท
1503 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองตัน เขต บจ.โคโธมิ จำ�กัด
คลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 251846500 บาท
ประกอบกิจการขายที่ดิน
747 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
บจ.ทุ่งลมกรด จำ�กัด
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ทุนจดทะเบียน 614596000 บาท
67/3 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.ซีเอช เวลธ์ จำ�กัด
ดำ�เนินการในอสังหาริมทรัพย์ของตน หรือเช่าจากผู้อื่น ทุนจดทะเบียน 245000000 บาท
21/250 ซอยบรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
บจ.เทโร โชว์ ซิตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ทุนจดทะเบียน 600000000 บาท
99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ดีซี ถนนริมคลองบางกะปิ
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
บจ.ที เอส เจ้าพระยา จำ�กัด
ประกอบกิจการบริหารจัดการสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต
ทุนจดทะเบียน 230000000 บาท
งานมหรสพ กีฬา และงานแสงทั้งหมด
248 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ให้เช่า ที่ดิน อาคาร
บจ.พหลโยธิน วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 550485000 บาท
12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
บจ.ออร่า เฮ้าส์ จำ�กัด
คลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 206597000 บาท
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร 12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
บจ.โอ กราวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 526903500 บาท
119 ซอยสุขุมวิท 40(บ้านกล้วยใต้) ถนนพระราม 4
บจ.เฮโลนา 654 จำ�กัด
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 206000000 บาท
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ-ขาย เช่า ขายฝาก ครอบครอง 654 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม แขวง
ถือกรรมสิทธิ โอน รับโอน จำ�นองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
เช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด
บจ.เค เอฟ แอสเสท แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 465000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 202000000 บาท
999/9 ชั้น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
487 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ปทุมวัน กทม. 10330
10260
ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
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บจ.ไววิทย์ แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 170000000 บาท
180 ตรอกสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.นิวพอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 162000000 บาท
1249/124 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ชวาลเวช เฮอริเทจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 150260000 บาท
1024 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.ที เอส เสรีไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 135000000 บาท
248 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน อาคาร
บจ.ลาดกระบัง แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 130000000 บาท
217 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.บ้านปาลาซโซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 118726700 บาท
9/93 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการรับจ้างบริหาร จัดการทรัพย์สินให้บุคคล
นิติบุคคล
บจ.ดีดีดี นิรันดร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
24/1 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จัดสรร ที่ดิน
บจ.เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
และทางน้ำ� ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บจ.บ้านป่าเขาใหญ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.31 สาธร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
217 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
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บจ.เอฟซีเอส แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต
3057 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500
ผลิตและรับจ้างผลิต หลอดโพลีเอทธิลี
บจ.ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 100000000 บาท
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการ คลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม
ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.พีเอ็นเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 99000000 บาท
95 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการพัฒนา ให้เช่า ขาย ฝาก อสังหาริมทรัพย์
บจ.นิโธมิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 96256000 บาท
747 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนา ซื้อ-ขาย และบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.อี่ง้วน แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 62000000 บาท
1024 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.เจริญสวัสดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
10/1 ซอยคู้บอน 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์
บจ.สามเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 60000000 บาท
919 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลไม้สำ�เร็จรูป แปรรูปผลไม้
ในรูปแบบต่างๆ

บจ.ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 45000000 บาท
9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนน
รามคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
บจ.สุข แฟมิลี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 44901000 บาท
267/5 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า
บจ.อินซาฟ ชัยพฤกษ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 35000000 บาท
28 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

บจ.โค้งน้ำ�เจ้าพระยา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 58000000 บาท
726/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
บริการให้เช่าห้องพักรายวัน รายเดือน บริการส่วนกลาง

บจ.เกรียงไทย แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 34000000 บาท
180 ตรอกสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยพร้อมที่ดิน

บจ.ทุนพร้อมพัฒน์ (2) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 56600000 บาท
596 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าซื้อ จำ�นำ� ขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ได้แก่ ที่ดิน คอนโดมิเนียม

บจ.วีวี แอสเส็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 32000000 บาท
1025 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ให้เช่า จำ�นอง บ้าน ที่ดิน
อาคารชุด อาคารสำ�นักงาน

บจ.จริยโฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 85500000 บาท
29 ซอยอินทามระ 29 แยก 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อจำ�หน่าย หรือจัดแบ่งเป็น
แปลง รวมทั้งการโอน จำ�นอง ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ บจ.อี่ง้วน ซินดิเคท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 55800000 บาท
บจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำ�กัด
1024 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนสามเสน
ทุนจดทะเบียน 85000000 บาท
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้นที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการสถานีบริการแก๊สสำ�หรับรถยนต์
บจ.ชวาลเวช ซินดิเคท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 55800000 บาท
บจ.ทริปเปิ้ล ที เรียลตี้ จำ�กัด
1024 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนสามเสน
ทุนจดทะเบียน 81000000 บาท
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลียน ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
CD-2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงลุมพิ
นี เขตปทุมวัน กทม. 10330
บจ.ฟ้าแสงดาว จำ�กัด
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และให้เช่า
ทุนจดทะเบียน 53939000 บาท
อสังหาริมทรัพย์
67/3 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.162 พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
การเช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทุนจดทะเบียน 80910000 บาท
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
267/5 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
บจ.เอส ลอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า
ทุนจดทะเบียน 51400000 บาท
75/5 ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
บจ.นรา 12 จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 80000000 บาท
ซื้อ ขาย ให้เช่า จำ�นำ� ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
74 ซอยมหธราดล ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวง ที่ดิน คอนโด อพาร์เมนท์
ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ-ขายให้เช่า อสังหาริมทรพัย์
บจ.ที เอ เอ็น แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 51000000 บาท
บจ.เลียบคลองประปา จำ�กัด
4374-76 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขต
ทุนจดทะเบียน 80000000 บาท
คลองเตย กทม. 10110
217 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
10300
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.ลอนจี นิว เอ็นเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.พีจีที พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 72000000 บาท
26/14 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
1003-1005 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
จตุจักร กทม. 10900
10500
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแผงโซลาร์เซลฯ
ประกอบกิจการก่อสร้าง ค้าอาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
บจ.เจ้าพระยา เนอร์วานา เอสเตท จำ�กัด
บจ.อรรถมิตรการศึกษา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 50000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 66000000 บาท
122/7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
22/1 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
เขตยานนาวา กทม. 10120
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำ�นำ� ขาย ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน บ้าน บ้านจัดสรร นิคม
ฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
อุตสาหกรรม
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บจ.แกรนด์ ซีบีที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30600000 บาท
1249/124 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการก่อสร้าง ค้าอาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
บจ.บีแอนด์วี ธัญญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
1865 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าซื้อ ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
บจ.ทรัพย์อัตถากุล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
9/25 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 ถนนเอกชัย แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการเช่าห้องพัก บริหารจัดการ
อาคาร และบริการสาธารณูปโภค
บจ.เอ็นเอฟพีพี แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
281/19 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์
บจ.แม๊กซ์ เวิลด์ เบฟเวอเรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
9/2,9/3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนน
พระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ผลิต และจำ�หน่ายเครื่องดื่มบำ�รุงสุขภาพ เครื่องดื่ม
สมุนไพร เครื่องดื่มชูกำ�ลัง เครื่องดื่มเกลือแร่
บจ.พิราป เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
689 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำ�หรับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บจ.เดอะคลีนิกค์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 30000000 บาท
2922/309 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์2 ชั้นที่ 29 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกเครื่องสำ�อาง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.สันติพัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 29574000 บาท
29 ซอยอินทามระ 29 แยก 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อจำ�หน่าย หรือจัแบ่ง
ที่ดินเป็นแปลง รวมทั้งการโอน จำ�นอง ซื้อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

บจ.นิคเคอิ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 12 ถนนพระราม 4 แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ให้บริการบริษัทในเครือและในกลุ่มในด้านต่างๆ เช่น
การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ

บจ.ซีเจ อินโนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
57 ซอยนาวงประชาพัฒนา 5 ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม และ
งานก่อสร้างอย่างอืนทุกชนิด

หจ.คิมเบอร์ลี่ แคปปิตอล
ทุนจดทะเบียน 29500000 บาท
89 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.บ.ส.อิสระ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 18000000 บาท
495 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.บีแอนด์วี ปทุม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 23000000 บาท
1865 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการทำ�การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าซื้อซึ่งที่ดิน

บจ.ริช รีเทลลิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 13500000 บาท
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเครื่องดื่มทุกประเภท

บจ.ไบโอเซลล์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
48/112 หมู่บ้าน ลัดดารมย์วัชรพล ซอยสุขาภิบาล 5
ซอย 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ทำ�การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับไปโอเทคโนโลยี หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทำ�ซ้ำ�ยีนการตัดต่อยีน
ของสิ่งมีชีวิต

บจ.ซีเจแมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
14 ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ผลิตและจำ�หน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

บจ.สะพานใหม่ แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12005000 บาท
29 ซอยอินทามระ 29 แยก 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อจำ�หน่าย หรือจัดแบ่ง
ที่ดินเป็นแปลง รวมทั้งการโอน จำ�นอง ซื้อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

บจ.ไวแมกซ์ ที. เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
36/105 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์
บจ.เอสเอฟซี ฮิวแมน รีซอสเซส เอ็กซ์เพิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
3785/1-2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
บจ.ภูมิธนา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
19 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ขายฝาก เช่า ให้เช่า จำ�นำ�
จำ�นอง โอนทรัพย์สินต่างๆ
บจ.ห้างทองดีเฮงเฮงกี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
653-655 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนทองคำ�แท่ง ทองรูป
พรรณ เงิน นาก เพชรพลอย อัญมณีทุกชนิด
บจ.สุวรรณา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
29/1 ซอยรามคำ�แหง 9 (ธารารมย์) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจัดหาที่ดินเพื่อมาจัดสรรแบ่งเป็นแปลงๆ
เพื่อจำ�หน่ายและสร้างบ้านจัดสรร คอนโดเนียม โรงแรม
และอาคารพาณิชย์เพื่อจำ�หน่าย
บจ.เอสอาร์พีบี มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับทำ�สื่อโฆษณาทุกชนิด
บจ.เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
121/99 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
รับเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร
บจ.อุรุกิตติพงศ์ 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 20000000 บาท
282 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ประกอบกิจการให้เช่าห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ เฟอร์นิเจอร์
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บจ.เจ เอ โอ อามายะ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
19/62 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การขาย และการจัด
จำ�หน่าย อาหารประเภทต่างๆ รวมถึง ขนม ของหวาน
และเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ลิ้มซัมเฮง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 12000000 บาท
111/6 ซอยราชวิถี 6 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
ประกอบกิจการ ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่ออยู่อาศัย
บจ.สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขายสินค้า และ/หรือ ให้
บริการ อันก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน และ สิ่ง
แวดล้อม อันเป็นการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสังคม
บจ.พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
199/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
บริการให้สินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
บจ.ซิม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
3656 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ�
บจ.เดอะ โทเทิล สมาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 1711 ชั้น 17 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บจ.โซล่าซิตี้ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
486/69 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์4 ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ขายอุปกรณ์ เครื่องจักร

บจ.ไทย อันแมนเนด อินดัสตรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 83 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ให้บริการอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
บจ.เอเชีย อินดัสตรี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
563 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ รับประมูลซื้อเศษวัสดุเหลือใช้
บจ.เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(เมื่อได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
บจ.เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ซื้อ ครอบครอง เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
และบริหารจัดการประการใดๆ ซึ่งสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
บจ.ซี 09 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทำ�การซื้อ-ขายที่ดิน พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ แบ่งออกเป็นแปลงเล็ก ทั้งที่มี
และไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย
บจ.โซรอน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 15 ถนนราชดำ�ริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบธุรกิจขาย จัดจำ�หน่าย นำ�เข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง
ส่งออก จำ�หน่ายพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว
บจ.แม็กซ์ เกรทเทอร์ กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
1091/241 อาคารซิตี้ลิงค์ ชั้นที่ 3 ห้อง บี ซอยเพชรบุรี
35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการขายอาหารเสริม บำ�รุงสุขภาพ
บจ.วาย.โอ.เอ. บูลเลี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกอบกิจการค้า ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
บจ.จัมปาก้า ลัมเบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
142/5 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบจัดจำ�หน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ เกี่ยวกับไม้วัสดุการก่อสร้างและอื่นๆ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็กซ์แปนซิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
100/200 ซอยรามคำ�แหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. 10510
ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรพัย์
บจ.ทาคาดะ คิทเช่นแวร์ อินดัสตรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 10000000 บาท
48/2 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขต
หนองจอก กทม. 10530
ประกอบกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประเภทตู้ และอื่นๆ
บจ.ยูสเซอร์ เวิลด์ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 9000000 บาท
587 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ เช่น ยาง
นอกและยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่
บจ.กลอรี่ ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8500000 บาท
2 ซอยปราโมทย์ 2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ให้เช่า อาคาร อาคารพาณิชย์
หอพัก พื้นที่ว่าง เต้นท์ แผงลอย และบริการจัดหา
พร้อมติดตั้ง
บจ.หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8000000 บาท
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ห้องเลข
ที่ 3901 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบกทาง
น้ำ�ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทั้งทำ�ของออกจากท่เารือตามพิธีศุลกากร
บจ.เอบี นอร์มอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 8000000 บาท
41 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 9 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น
อาคาร ที่ดิน
บจ.เอพพิค เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 7350000 บาท
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้าง
และระบบทางวิศวกรรมที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
บจ.ทริปโป (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 15-01,15-03 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายโลหะ สังกะสี และเหล็กทุกชนิด
บจ.วายทีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น(ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
986 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องจักร และ
การติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
บจ.โพลี เจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 6000000 บาท
1249/120 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ส่งออก พลอย หินสี ไข่มุก อัญมณีต่างๆ รวมทั้งวัตถุทำ�
เทียมสิ่งดังกล่าว
บจ.ซีรีนนิตี้ โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
37/4 ซอยรัชดาภิเษก 14 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระตากสิน) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการ การซื้อ การขาย และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.บีเอสเค แอสเซท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
37/4 ซอยรัชดาภิเษก 14 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระตากสิน) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ประกอบกิจการ การซื้อ การขาย และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
บจ.เอ เอส พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
812/10 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ประกอบกิจการโรงแรม

เพจเจส

บจ.เดอะ ไทม์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
139 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณ
บจ.เจเอ็นเอช โกลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
28/2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
นำ�เข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ทอง ทองคำ�แท่ง ทองรูป
พรรณ เงิน เพชร พลอย อัญมณี

บจ.พีเอส จิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
7/222 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ห้อง
เลขที่ RMUE202 ชั้นที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าทอง ทองรูปพรรณ นาก เงิน เพชร
พลอย รับซื้อ-แลกเปลี่ยน ออกแบบ สั่งทำ�เครื่องประดับ

บจ.ดาต้ามูน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น จี ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ให้คำ�ปรึกษาการจัดการข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

บจ.อมตะ อินเตอร์เฟรท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1000/23 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

บจ.เจ้าสำ�ราญฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703
(ริเวอร์ 18) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิตเชื่อเพลิงชีวมวล

บจ.22 เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.168 ไดร้ฟ จำ�กัด
131/40-41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
วัฒนา กทม. 10110
49/65 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ประกอบกิจการโรงแรม บริการห้องพักรายวัน
10900
กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่
บจ.โฮลี่ ซีเคร็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ซิซีลี คอสเมติก จำ�กัด
89/1 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เขตวัฒนา กทม. 10110
67/51 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้องพัก ที่ดิน
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บจ.แกรนด์ ซีเคร็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เอส แอนด์ บี ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำ�กัด
89/1 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เขตวัฒนา กทม. 10110
1076/738 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
กทม. 10900
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัด
ประกอบกิจการรับจำ�นองทรัพย์สินเพื่อการประกันการ
ขายสินค้า แก่บุคคลทั่วไปหรือการประกันลูกจ้าง
บจ.กอล์ฟ เรฟโวลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ดิจิท ไทรบ์ จำ�กัด
177/9-11 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
3 อาคารพร้อมพันธ์ุ 3 ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1204 ซอย นำ�เข้า ส่งออก ขายส่ง และขายปลีก อุปกรณ์กีฬาทุก
ลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ชนิด
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย สื่อโฆษณาทุกประเภท
บริการเป็นที่ปรึกษาด้านโฆษณา
บจ.เค16 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ออลล์ โกรว์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
287 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
วัฒนา กทม. 10110
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ห้องเลขที่ 2311 ชั้น
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในที่ดิน
ที่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการบริษัทในเครือและในกลุ่มด้าน บจ.เอส เค พี สาทร จำ�กัด
ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทางธรุกจ การประสาน
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
งานทางธรุกิจ
393 อาคารคลิ๊ก เดนิม ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
บจ.อินดัส สยาม จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
1000/139 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ถนนสุขุมวิท 55
(ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. บจ.ออลล์ บลูม โคโคนัท จำ�กัด
10110
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
ตนเอง เพื่อการพักอาศัย
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการเพาะพันธุ์ ผลิต และจำ�หน่ายกล้าพันธุ์
บจ.แอดแวนซ์ ดิจิตอล เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.อาโนส์ เซ็นทรัล บุชเชอรี่ จำ�กัด
10/11 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวง ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
1721/5 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ซื้อ-ขาย โทรศัพท์มือถือ
10120
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือทางการ ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำ�แหละ เนื้อสัตว์
แพทย์ อะไหล่ของอุปกรณ์ และให้บริการซ่อมแซม
แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.อินโฟบิซ มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
467/6 อาคารมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.
10120
จำ�หน่าย รับจ้าง จัดพิมพ์ หนังสือเพื่อขาย แจกจ่าย
ขายโฆษณา
บจ.ธนะสวัสดิ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
232/13 ซอยเย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.เดลิเวอรี่ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
55/4 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและซื้อมาขายเครื่องดื่มทุกชนิด
บจ.ไรมอน แลนด์ อ่าวนาง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ไรมอน แลนด์ สาทร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ.ห้างทองฮะเฮงหลี จันทน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
8 ซอยเจริญกรุง 67 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการรับซื้อและผลิต เพชร พลอย ทองคำ�
ทองคำ�ขาว ขายฝาก ทองรูปพรรณ ทองคำ�แท่ง อัญมณี
หจ.ห้างทองแม่กิมเฮียง(เยาวราช)
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
8/46-47 ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการขายทองคำ�แท่ง
บจ.ไอพอนชอพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
142 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการบริการของโรงรับจำ�นำ�
บจ.พี.อาร์.เค.แมนชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
643 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพัก เช่าเฟอร์นิเจอร์
บจ.เซี่ยงไฮ้ ชูเชิ่ง คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริ่ง
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
625/13 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ทวิชา ออโต้ เวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1053/24 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายยางและล้อ
แม็กซ์รถยนต์
บจ.พรเจริญการไฟฟ้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
32/215 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.พาวเวอร์ สมาร์ทเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
35/248 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 8/4 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
บจ.จี-สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1155 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ดำ�เนินกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คนกลางในการซื้อ
บจ.เปี่ยมสุวรรณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
51 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค์ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินลงทุนให้แก่
กิจการประเภทโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในดอกผลของ
ทรัพย์สินนั้นๆ อาทิ เช่น เงินปันผล เป็นต้น
บจ.พีเอสดี เฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
117 ชั้นที่ 1 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.เพชรพลอย(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
86 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.
10200
ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย
บจ.อินฟินิท อินดัสเตรียล อินเทลลิเจนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
25/37 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ให้บริการ จำ�หน่ายเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ใช้ ใน
ทางอุตสาหกรรม
บจ.ออโต้ แกลเลอรี่ ดอนเมือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยพหลโยธิน 79 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ให้บริารศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั้งอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
รถยนต์ทุกประเภท
บจ.ทวีกูลการเกษตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3 ซอยสรงประภา1แยก3(สุวรรณี2) ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการทำ�การเกษตรเพาะปลูกมะพร้าว
บจ.9555 (ดีเอ็ม) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
336 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม. 10210
นำ�เข้ามาจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปจำ�หน่ายต่าง
ประเทศ ซึ่งสินค้ามือสอง สินค้าใช้แล้วเฟอร์นิเจอร์
บจ.ใบไม้ ใจดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
299/359 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210
ภัตตาคาร ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม และ คาราโอเกะ
บจ.เอ็มบาสซี่ รัชดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
67/161 ถนนแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ให้เช่าอาคาร ,อาคารพาณิชย์ , อาคารที่พักอาศัย
บจ.ออล บลู ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขาย
ปลีกและผลไม้

บจ.เอ แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
9/50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง ที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก
บจ.โคซี่สโนว์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3/7 ซอยรามอินทรา 45 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า
บจ.สุวรรณโณ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
15/30 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.แฟลช เอ็กซ์เชนจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
20/22 ซอยจตุโชติ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บจ.ดราย เอจด์ บีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
94/2 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบธุกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.แฟลช เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
20/22 ซอยจตุโชติ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ
บจ.เออีซีรีไซคลิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
297 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บจ.พาวิน 239 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
11 ซอยรามอินทรา 55/8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
จำ�หน่ายอาหารเสริม อาหารบำ�รุงกำ�ลัง
หจ.อินทรีเดิมบาง2498
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
788 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
บริการขนส่งทั่วไป บริการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.เลอ วาร์ เรสเตอรองต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
10 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-12 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายอาหาร
บจ.เผิงเฉิง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
429/67 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.ร้อยล้านเรสเตอรองท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
279 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.เอ็นเอชซี เมดิคอล เอ็กซ์เพิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
260 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการ สถานพยาบาล
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บจ.พีเอ็มเอฟ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
88/278 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.เอสซี ไดนามิกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
3421/11 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย หลังคาเหล็ก หลังคา
เหล็กรีดลอน แผ่นหลังคาเหล็กเมมัลชีท

บจ.ออสตาร์ พิกเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
600/78 หมู่บ้าน บีสแควร์ พระราม 9 - เหม่งจ๋าย ซอย
รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างผลิคสื่อโฆษณา

บจ.มายน์แฮช จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
4/1 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิต จำ�หน่ายบัตรต่างๆ รวมทั้ง บัตรอิเล็ทรอนิคส์ เพื่อ
ใช้ชำ�ระสินค้า และบริการ

บจ.เครซี่ วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5/11 หมู่บ้าน บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสำ�เร็จรูป)

บจ.บี เค เอส เอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
514/3 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขายที่ดิน
จัดสรรที่ดิน จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน

หจ.ทัช มี 999
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
99/568 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารบำ�รุงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

บจ.บางกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
321 หมู่บ้านเคหะนคร ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย
22 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

บจ.โอ โมไบล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
286 อาคารเอ 5 ชั้นที่ 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม
9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมด้านข้อมูล ภาพ และ
เสียง และ บริการเสริม ประเภทอื่นๆ

หจ.เพชรนิลจินดารัตน์
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1/1 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ ทอง ทองคำ�แท่ง
ทองรูปพรรณ หินมีค่า นาก เงิน อัญมณี เครื่องเพชร
บจ.ไทย สมายล์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
38/44 ซอยเสรีไทย18 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ผลิต นำ�เข้า ส่งออกและเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น อาหารสำ�เร็จรูป

บจ.ซีเคียว รีซอร์สเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
จำ�หน่ายสินค้า ให้บริการ ให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บจ.ซีเอส ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
279/8 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก แปรรูป อาหารญี่ปุ่น และ
อาหารทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
บจ.ปกติดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.วีเซิร์ฟ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
35/2 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายพร้อมติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกประเภท
บจ.อาชนันท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.โชคทวี ทรัพย์อนันต์ จำ�กัด
68 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ประเวศ กทม. 10250
187 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
10240
ค้าทองแท่ง ทองรูปพรรณ เงิน นาก อัญมณี
บจ.เดอะ ที แลนด์ลอร์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ทองคำ�ประเสริฐ จำ�กัด
594 อาคารโรเม็ท ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
199 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ประกอบธุรกิจ ซื้ออาคาร บ้าน สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน
10240
ค้า ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เงิน นาก อัญมณี
บจ.สปายแวร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.ประเสริฐศรีทอง จำ�กัด
184/227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ห้วยขวาง กทม. 10310
195 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. บริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์
10240
ค้าทองแท่ง ทองรูปพรรณ เงิน นาก อัญมณี
บจ.แอดแวร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
บจ.เอสอี เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
51/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
กทม. 10310
43 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว แขวง
ประกอบกิจการบริการออกแบบ และพัฒนาวอฟต์แวร์
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รับทำ�เและออกแบบเว็บไซต์
บริการสำ�รวจความเสียหายของทรัพย์สิน
บจ.ไชน่า แกรนด์ พริตตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
บจ.เน็กซ์เซิร์ฟ เพาเวอร์ เทรด จำ�กัด
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
66 หมู่บ้าน เดชา ซอยรามคำ�แหง 26/2 ถนน
1523 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด
บจ.พิโก แคช กรุงเทพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
302/86 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บริการให้สินเชื่อ
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บจ.พิมพ์รดา แอสเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
523/4 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการซื้อ เช่า ให้เช่า ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

บจ.เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
65/102 ชั้น 11 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้าเครื่องตีป้ายราคาสินค้า สิ่งพิมพ์
บจ.เมมโมรี่ เลน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ทุกชนิด
บจ.ซิโนไฮโดร 14 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 9 ห้อง 9A ซอย
หลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการค้ากระแสไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทนอื่นๆ
บจ.ซีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
71/2 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งอุปกรณ์เดินป่า
บจ.เดอะ บลูทีค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1477 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์
ให้บริการห้องพักอาศัย พื้นที่ร้านค้า
บจ.ห้างทองจารุกร สนามเป้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
103 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
ประกอบกิจการค้าทอง ซื้อ-ขายทองคำ�รูปพรรณต่างๆ
เครื่องเพชร เครื่องพลอย
บจ.เกรทคอนเนค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
92/10 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ให้บริการขนส่ง สินค้า ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บจ.เด็นทัลมาสเตอร์ 456 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
163-165 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาโรคในปาก
บจ.เมืองมีน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
1 ซอยรามคำ�แหง 164 แยก 2 ถนนรามคำ�แหง แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน สร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
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หจ.ห้างทองซาฮี้
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
101/73 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ
บจ.ทองประเสริฐร่มเกล้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
202/320 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ เงิน นาก
อัญมณี
บจ.ห้างทองทวีทรัพย์ (ลาดกระบัง) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
13 ซอยลาดกระบัง 17 แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการขายปลีก เครื่องประดับทอง นาก เงิน
เพชร พลอย อัญมณี และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
บจ.ทองศรีบุญเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท
5/4 หมู่ที่ 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการค้าปลีก ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ นาก
เงิน อัญมณี เพชร พลอย
บจ.พงศ์ณรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4800000 บาท
379 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.หัวซิ่งกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
352/7 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวง
บางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า โรงแรม
ศูนย์ประชุม คอนโดมิเนียม ตึกแถว ซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย์
บจ.เจียมรุ่งโรจน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
26-26/1 ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.โชวา อิเล็คทริค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
139 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 531 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
การขายส่งคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
บจ.เอเอฟ 247 (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
75/59 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ดำ�เนินกิจกรรมงานของสถานที่ออกกำ�ลังกาย

บจ.หลง ฉวน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
88/346 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
กิจกรรมบริการสำ�รองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.โคโค่ ไอส์แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
289/421 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

บจ.คูป ดรีมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
760/1 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขต
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายอาหาร เบเกอรี่ ร้าน
กาแฟ แผงลอยอาหาร พร้อมจัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.ทรีโอ สมุย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
633 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.ลาวี คอมเมอร์เชียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1/83 ถนนริมทางรถไฟสายท่าเรือ แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บจ.กู๊ด มู้ด ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
126 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
บจ.แซดพีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
22 อาคารเค ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6/1 ซอยสุขุมวิท 35
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาแก่อุตสาหกรรมต่างๆ
บจ.อูรมัต วี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1000/30 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบที่ทำ�จากข้าวทุก
ชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บจ.เซี้ยมกวง เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
63 ซอยบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
บจ.โค๊ด ออเร้นจ์ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัตถุดิบสมุนไพรตากแห้ง เครื่อง ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
เทศผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
253 อาคาร253 อโศก ชั้นที่ 17 ห้อง 1701 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บจ.โยคะ ดีดี จำ�กัด
ประกอบกิจการให้บริการจัดการและพัฒนาธุรกิจ รับฝาก
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
93 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. ข้อมูลเว็บไซต์ หรือให้บริการพื้นที่ทำ�เว็บไซต์
10110
ประกอบกิจการฝึกสอนและอบรมด้านโยคะและออก
หจ.ห้างทองกฤษฎา
กำ�ลังกายทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
99 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายทองรูปพรรณ
บจ.โฮบัค ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
212/11-12 อาคารสุุขุมวิท พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 12
บจ.จี.เอ็ม.โอเวอร์ซี จำ�กัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
10110
375/433,434 อาคารเบ็ลพาร์คเรสซิเด้นซ์ ห้อง 8 ชั้น
ประกอบกิจการร้านอาหารเกาหลี
1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าขาย เสื้อผ้า สำ�เร็จรูปทุกชนิด
บจ.บอรัชโช (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
139 อาคารดิโอภัส ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 706 ซอยสุขุมวิท บจ.ชีวธารีรักษ์ จำ�กัด
63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
10110
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ห้อง 207-208 ชั้น 2 ถนน
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหร และบริการวิจัยและ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
พัฒนา จัดทำ� นำ�เข้าเพื่อจำ�หน่าย
สถานประกอบการพยาบาล
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บจ.พีพีไอ เรล (เอเชีย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
100/3 อาคารพชร ชั้นที่ 7 ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150
ขายอะไหล่และอุปกรณ์รถไฟ รถไฟฟ้า ล้อรถไฟ ช่วง
ล่างรถไฟ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ

บจ.มะหะกิตติลาภ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
203 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการธุกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาวางแผน และ
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับด้านภาษีอากร
บจ.อีเลฟเฟ่นท์ โกโก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
95/27 ซอยอุทยาน 3 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขต
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการขนส่ง
บจ.แอลบี บริววิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
199/16 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 59 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
ผลิต นำ�เข้า จำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บจ.ดีคูณ เวิลด์ ไวด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
38 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-10-5 ถนนนวมินทร์ แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
ขายส่ง-ปลีกขนมปัง และผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดกรอบ
บจ.เสียง เหอ อินเตอร์เนชั่นแนล เดคคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
14/10 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ให้บริการดูแลและบำ�รุงรักษาภูมิทัศน์
บจ.ลิเนค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
566 หมู่บ้าน เสนาวิลล่า 84 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องมือ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
บจ.แอลทูเจ บิลบอร์ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
168 ซอยหัวหมาก 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
รับทำ�ป้ายโฆษณาทุกชนิด สื่อโฆษณาต่างๆ ออกแบบ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ บิวอิน ตกแต่งภายใน
บจ.ลวย ฟิรัส มิวสิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
14 ซอยรามคำ�แหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องดนตรี ทุกชนิด
บจ.เอ็น ดับบลิว สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
9/606 พลัมคอนโดลาดพร้าว 101 อาคาร เค ชั้นที่ 1
ห้องเลขที่ เค113 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งโรงแรม
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บจ.เค ซอง คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
289/96 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

บจ.อาร์แอลเอ็นที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
298/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์เม้นท์ ห้องพัก

บจ.สตาร์ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1055/505 อาคารอาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ขายอะไหล่รถยนต์ทุกประเภททุกชนิด

บจ.ทีเจ วิคทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
772/150 หมู่บ้าน เดอะ แพลนท์ เอสทีค ซอย
พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ประกอบกิจการในการขาย เป็นตัวแทนขาย และเป็นนาย
หน้าในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน

บจ.ริชเชอร์ ลิ้งค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
5 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ฯ

บจ.คัลเลอร์ สโตน อิมเป็กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
1249/213 ซี อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ถนน
เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
นำ�เข้าส่งออกขายส่งขายปลีกเพชรพลอยต่างๆ

บจ.ฟิลกู๊ดกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
245/6 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
10250
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก เครื่องประดับ

บจ.ชุ่นหยิง อิมฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
240/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและดูแลรักษาระบบ
ซอฟแวร์

บจ.หัว ไท่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก2-3-4 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

บจ.ยูเมเซน เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
184/69 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน
เฟอร์นิเจอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

บจ.วินเนอร์ แมชชีนเนอรี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องจักรกล รับจ้างผลิตเครื่องจักร
กล รวมไปถึงให้บริการซ่อมแซมบำ�รุงรักษา

บจ.โชคอนันต์ 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
14/113-114 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการจำ�หน่ายไส้กรองน้ำ�มัน ไส้กรองอากาศ
สำ�หรับรถยนต์และเครื่องยนต์ ทั้งภายในและส่งออก
นอกประเทศ

บจ.อิเวนทาสติก(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
98,100,102,104 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
ประกอบกิจการด้านความบันเทิง การแสดง จำ�หน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม
บจ.จังชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
30-32-34-36 ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริย
วงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง ซอฟต์แวร์ และ
คอมพิวเตอร์
หจ.ไช้ รีไซเคิ้ล
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
58/45 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
ประกอบกิจการรับซื้อของเก่า

บจ.ทีทีที บราเธอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
852/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
บจ.ไท่ หัว เรียล เอสเตท จำ�กัด
บจ.มันนี่ คาเฟ่ จำ�กัด
กทม. 10520
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ของโลหะทุกชนิด
760/427 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
266/6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ได้แก่ ข้อต่อ ข้องอ ไฮดรอลิค
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการให้บริการนายหน้า ผู้ชี้ช่อง ในการจัดซื้อ 10330
ประกอบกิจการ ขายปลีก เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ บจ.ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำ�กัด
ขาย เช่า ขายฝาก และซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์
และนาฬิกา
ทุนจดทะเบียน 3600000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 603 ซอย
บจ.คิวแอลเอ็น จำ�กัด
บจ.อิเทอร์นัล ซีเอช-ไทย จำ�กัด
ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
กทม. 10900
7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขต ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
555/8306 เดอะพาลาเดียมเวิลด์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายบุหรี่ สุรา และอาหารสำ�เร็จรูป 3 บี 306 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
บจ.ย้งพานิช (2003) จำ�กัด
บจ.เซเว่น แมน ทรานเฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง ข้าว ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสินค้าดังกล่าว
108 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
กทม. 10100
155/11 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
บจ.อีจีทู เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการค้าผ้าทอ จากใยสังเคราะห์
กทม. 10250
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งนักท่องเที่ยว
226 อาคารวิเศษศิริ ชั้น 2 ห้อง 202 ถนนพหลโยธิน
บจ.บ้านผีสิง จำ�กัด
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
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54 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
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เขตสาทร กทม. 10120
33 ซอยลาซาล 63 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
10260
บจ.โซลอะโกร (ประเทศไทย) จำ�กัด
ด้านธุรกิจ
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป รองเท้ากระเป๋า
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
เครื่องประดับสตรี
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 20 ห้อง บจ.ซี รามอินทรา จำ�กัด
เลขที่ เอส-03 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
บจ.เอส คลาสสิก ฟุตบอล เชิ้ต จำ�กัด
ดินแดง กทม. 10400
5 ซอยรามอินทรา 77 แยก 12 แขวงรามอินทรา เขต
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
คันนายาว กทม. 10230
90/11 ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
สำ�หรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีคุณภาพ
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวันรายเดือน ให้บริการ
กทม. 10260
ส่วนกลางเกี่ยวกัยสถานประกอบการดังกล่าว ให้บริการ
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา
บจ.ดาวัท อินเดีย จำ�กัด
ห้องฟิตเนส ร้านอาหาร ร้านขายของ
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
หจ.วิจิตรา (2516)
122/23-26 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
บจ.โกลด์เด้น บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
ราชเทวี กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 3500000 บาท
255/359 ซอยพิบูลอุปถัม แขวงสามเสนนอก เขต
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 9/1 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
ห้วยขวาง กทม. 10310
10310
จำ�หน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บจ.โนคานดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประกอบกิจการ ขายอาหารในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
บจ.ไทย ซังโก คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
43/36 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
บจ.ซีเอ แอนด์ เอฟ การ์เม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท
กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
296 อาคารเคเอสพี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4 เอฟ ถนน
72 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค
10600
บริการให้คำ�แนะนำ� ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก
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บจ.ห้างเพชรทองไท้ฮั้วล้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
453/16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ

บจ.แสงเจริญค้าหนัง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
88/169 หมู่บ้าน เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160
การขายปลีกด้ายและผ้า

บจ.คอฟฟี่ไดมอนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
223/101 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบธุรกิจจำ�หน่าย บริการด้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่

บจ.หิรัญกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
14/20 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม

บจ.เอช แอนด์ เอฟ เรสซิเดนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
43 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวันรายเดือน มีบริการ
ส่วนกลาง ห้องฟิตเนส ร้านอาหาร ร้านขายของ

บจ.ชวาลเวช แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
1024 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 6 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10300
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บจ.ทีเอที แอสเสท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
562/11 อาคารดราฟท์ อพาร์ทเม้นท์ ห้องเลขที่ 108
ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
10300
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ชินาธิป อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
8/6 ซอยบางเชือกหนัง 2 แขวงบางเชือกหนัง เขต
บจ.พาราแลกซ์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1537 ซอยทาวน์อินทาวน์ 3/1 ถนนศรีวรา แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะเกี่ยวกับด้านพาณิช
บจ.งามสุวรรณ จำ�กัด
ยกรรม การตลาดและจัดจำ�หน่าย
บจ.ฮุสนี เรสซิเดนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
76/15 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
43 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10210
บจ.วีรชัยการช่าง จำ�กัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการขายทอง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวันรายเดือน ให้บริการ
202 ซอยประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ 5 (โรหิตสุข) ถนน
ส่วนกลางเกี่ยวกัยสถานประกอบการดังกล่าว ให้บริการ บจ.เอสซี ออโต้เทรด จำ�กัด
ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ห้องฟิตเนส ร้านอาหาร ร้านขายของ
กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
43/1168 ห้องเลขที่ A3 หมู่ที่ 3 ถนนรามอินทรา แขวง ประกอบการรับจ้างซ่อม พ่นสี บำ�รุงรักษา ตรวจสอบ
อัดฉีด
บจ.ดิ อินฟินิธ กรุ๊ป จำ�กัด
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะ
296/407 อาคารดิ อิสสระ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
บจ.โคเน็ตเวิร์ก จำ�กัด
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ผลิต คิดค้น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
177/3-4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
บจ.แซดบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
นำ�เข้าเพื่อจำ�หน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
บจ.คอยน์ แอสเซท จำ�กัด
3 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขต
ทั้งส่วนประกอบ อะไหล่ ยานพาหนะ ทุกชนิด ทุก
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
สายไหม กทม. 10220
ประเภท
13-14 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 3
ประกอบกิจการค้าผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางทุก
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ประเภท
ให้บริการรับแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
บจ.ไทยยูว์ เฮลท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.ไพร์ม มาร์เก็ตเทียร์ จำ�กัด
21/1 อาคารเดอะไนน์ทีน แอท ชิดลม ชั้นที่ 2 ซอย
บจ.อโรเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
711/19 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
10330
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 42 ห้องเลขที่
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการแปลเอกสารและล่ามแปลภาษา
4201-4204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ผลิต จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้าและส่งออก
กทม. 10110
อาหารแห้ง อาหารปแรรูป ผักแปรรูป
ประกอบการค้าเคมีภัณฑ์ หัวเชื้อกลิ่น หัวเชื้อเครื่องดื่ม
บจ.สุวรรณวัฒนพร จำ�กัด
หัวเชื้อทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.ภัทรวิชญ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
169/69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.หัวไท่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
72 ซอยลาดปลาเค้า 48 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10400
ให้เช่าพื้นที่ทำ�การพาณิชย์ เช่น เปิดตลาดนัด เช่าพื้นที่
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม. 10230
26/54 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ประกอบกิจการจำ�หน่ายและนำ�เข้าให้เช่า และซ่อมแซม ขายของ ที่สำ�หรับจอดรถ
10120
เครื่องปั๊มนม
ประกอบกิจการจำ�หน่ายรถยนต์ไฟฟ้า รถไฮบริคไฟฟ้า
บจ.วันชัย บางนา 95 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.เลอ พรอพริเอแตร์ จำ�กัด
1103/11 ซอยเพชรบุรี 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บจ.อะเฮ้าส์ออฟการ์เด้น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
79/191 ซอยรามคำ�แหง 150 แขวงสะพานสูง เขต
ทำ�การซื้อ-ขาย ขาย ให้เช่า ขายฝาก หรือจัดหามาด้วย
557/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
สะพานสูง กทม. 10240
ประการใดๆ ซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
10140
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรพัย์
ประกอบกิจการก่อสร้าง และบริการตามวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม
บจ.เฮเวนฟู้ด จำ�กัด
บจ.บารอกัต โฮลดิ้ง 1439 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.สยามเอ็กซ์เปรส โลจิสติกส์ จำ�กัด
18 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 58 ห้องเลขที่ 2/10 ชั้น 2 ถนนปั้น แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
กทม. 10240
ประกอบกิจการร้านอาหาร
93 ซอยพระรามที่2ซอย24 แขวงบางมด เขตจอมทอง ประกอบกิจการการลงทุนโดยการถือหุ้นของบริษัท
กทม. 10150
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน
บจ.ง้วน ออโต้ ไทร์ จำ�กัด
บจ.สหชัย ออฟฟิศ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
บจ.โฟลว์ ไซเอนซ์ จำ�กัด
43,45 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 495 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
10240
จำ�หน่ายยางรถยนต์ น้ำ�มันเครื่องและอะไหล่รถยนต์
92 ถนนศิริเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน
ทุกชนิด
จำ�หน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด
บจ.บุญไพศาล อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
88/172 หมู่บ้าน เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ประกอบกิจการขายปลีกด้าย และผ้า
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บจ.บีดีเอส ฟู๊ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
32 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ อี7 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนน
สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการนำ�เข้า แปรรูป และจำ�หน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อวัวดิบ

บจ.ชวัลวิศว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
466/287 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์เครื่องทำ�น้ำ�เย็น เครื่องปรับอากาศ

485

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.พรประเสริฐ (อิสาน) ประดับยนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
2 ซอยสุวินทวงศ์ 18 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กทม. 10510
ซื้อ ขาย หลังคา รถยนต์ ตู้บรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง ) ตู้เย็น

บจ.บีทูพี เอ็นยิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
164 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนทวงศ์ แขวง
บางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

บจ.แฟต เวนเจอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
192/7-8-9 ซอยเอกมัย 16 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
การบริการด้านร้านอาหาร

บจ.ชนทัต (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
309 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้าส่งออกสินค้าเกษตร ทุกชนิด

บจ.แด๊ดดี้ดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1579/2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ผลิตและจำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูป เครื่องดื่มทุกประเภท

บจ.บลอสซั่ม เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการทำ�สปาและนวดแผนโบราณ

บจ.พลูไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
307 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการค้า ส่งออก สินค้าเกษตร ทุกชนิด

บจ.คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
7/7 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ�

บจ.วิชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2800000 บาท
331, 331/1-3 อาคารไพล๊อต ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บจ.โอเชี่ยน ไบโอเทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1035/102 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กทม. 10800
ผลิตสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด และขัดเงา

บจ.โอเชี่ยน สตาร์ ไลท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ และสินค้าอุปโภค
บริโภค

บจ.เทอร์มอล ทรีตเมนต์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
14 ซอยฉิมพลี 15 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ตลอด
จนดำ�เนินงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ
บจ.คริสอามัวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
64/7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
เครื่องสำ�อาง เวชภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บจ.พี.เอ.ที.ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2500000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้นที่ 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารที่ปรุงสำ�เร็จ
หจ.ชายามิม กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
251 ซอยมัสยิดบางหลวง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจกาาค้าส่งออกอาหาร

บจ.ไอเวอทู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
599/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
บจ.เทอร์รา อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ (ไทยแลนด์)
10900
นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่าย อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ห้องเลขที่ 30-55
บจ.พูนวิวัฒน์ จำ�กัด
ชั้นที่ 30 ซอย35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
วัฒนา กทม. 10110
163/115 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวง
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยได้
เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง
บจ.ไทยโปรฟิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
211 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน ให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ� ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ.บางกอก เคมีคอล ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
82/268 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ค้าปลีก ค้าส่ง นำ�เข้า ส่งออก
น้ำ�ยาเคลือบไม้ เคลือบเหล็ก และน้ำ�ยาเคลือบทุกชนิด

บจ.เดอะ ริชเชสท์ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
99/24 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขต บจ.ฮี โมบาย จำ�กัด
ธนบุรี กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย วิตามิน เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม 149 ห้องบี 28 ชั้นใต้ดิน ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
บจ.เอมมี่ เนเชอรัล แฮนด์เมด โซพ จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่าย สินค้าอุปกรณ์มือถือทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
126 ซอยเทอดไทย 33 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. บจ.พี.เค.เท็กซ์ ไทล์ (1978) จำ�กัด
10600
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต รับสั่งทำ� ขายส่งและขายปลีก
679 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
จำ�พวกสินค้าสบู่แบบธรรมชาติทำ�ด้วยมือ
กทม. 10100
ขายส่ง ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด
บจ.ไอริส 2005 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.แอลเคดับเบิ้ลยู เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
67 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางพลัด กทม. 10700
10/175 (2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ประกอบกิจการเป็นผู้นำ�เข้าส่งออก จำ�หน่าย เสื้อผ้า
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า แว่นตากันแดด แว่น
10110
สายตา น้ำ�หอม จิวเวอรี่
ประกอบการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า จัดหา จัด
จำ�หน่าย สั่งเข้าจำ�หน่ายส่งออกซึ่งสินค้าทุกชนิด
บจ.พีจีเอช(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไบเท็กซ์.โกลบอล จำ�กัด
5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57/1 แขวงบางบำ�หรุ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เขตบางพลัด กทม. 10700
10/175 (2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ประกอบกิจการขายและส่งออกผลไม้อบแห้ง อาหาร
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
แปรรูป
10110
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุน การขาย การตลาด
และการบริหารการดำ�เนินธุรกิจ

486

บจ.เทนซิงก์ แอนด์ ซันส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23 ห้องเลข
ที่ 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการ บริการรับเป็นผู้จัดการ บริหารและดูแล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ จัดการทรัพย์สินและ
ธุรกิจ ให้บุคคอื่น เช่น โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท

บจ.เรด เรียลตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/2 อาคารเดอะเทรนดี้ ห้องเลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ให้บริการ เป็นตัวแทน นายหน้า ในอสังหาริมทรัพย์
บจ.โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท
31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุน ทาง
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
บจ.มิวสิค แมทเทอร์ส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
205/19-21 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ
บจ.ชอร์ตคัท บาร์เบอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
100/68 อาคารแวร์เฮาส์ 26 ห้อง 7987 ห้องเลข
ที่ 015 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการตัดผม แต่งผม เสริมสวย
บจ.เอ็มจีเอ็น เรียลเอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
139 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน เป็นนาย
หน้าให้บริการจัดหาอสังหาริมทรัพย์
บจ.โฮบัค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
212/11-12 อาคารสุุขุมวิท พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 12
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ขายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด เช่น อาหาร
แห้ง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เอเจนท์ แจแพน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
159/39 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่
2501/4 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก การซ่อมและบำ�รุงรักษา
ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งให้เช่ายานพาหนะ
บจ.โคเวลล์ เจแปน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
139 อาคารดิโอภัส ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 706 ซอยสุขุมวิท
63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ติดตั้ง จำ�หน่าย ออกแบบ นำ�เข้าให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
แผ่นป้าย งานตกแต่งภายใน หลอดไฟ ระบบไฟฟ้า
บจ.เอสเคโอเอ็ม เอเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
599/1 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าเรือสัญชาติไทยเพื่อขนสินค้า
บจ.ชูบุ เด็นชิ ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 25 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการ รับจำ�หน่าย นำ�เข้า ติดตั้ง ตรวจซ่อม
เครื่องกรองน้ำ�และอะไหล่ของเครื่องกรองน้ำ�ทุกชนิด

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.โค สเปซ ควีนส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
110/116 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้างเพื่อขาย จัดสรร ให้เช่า หรือหากำ�ไร
บจ.พัฒนา อิมพรูฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
172/17 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการขาย ซื้อ ดำ�เนินการในอสังหาริมทรัพย์
บจ.จีนิยูส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�วิธีการสื่อสาร
บจ.นิปปอนถนน55 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
64 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายอาหารญี่ปุ่น สินค้าอุปโภคและ
บริโภคของญี่ปุ่น
บจ.โอกิบัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
40/30 อาคารเลอ-พรีเมียร์ 2 ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท
59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ วิเคราะห์ สนับสนุน
กลยุทธ์ บริการอบรม นำ�เสนอแผนพัฒนาข้อมลูเว็บไซต์

บจ.คอรัส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
264/21-22 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจัดหา แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ ให้
บริการ-ผู้รับบริการทางการแพทย์ จัดหาเครื่องมือแพทย์ บจ.เครป ดีลิเชียส (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โรยัล สยาม เวเคชั่น จำ�กัด
10/175 (2202บี) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22 ซอย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
51/18 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110
กทม. 10110
ประกอบธรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
ประกอบกิจการค้า เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เครื่องแต่งกาย
การผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ เครื่องอุปโภคอื่นๆ กระเป๋า
บจ.แฮปปี้ทุก(ไทย) จำ�กัด
บจ.บางกอก ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้นที่ 12 เอ ซอย
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต
กทม. 10110
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจให้บริการและให้คำ�ปรึกษา ทางด้าน
ผลิต จำ�หน่าย พัฒนา ดัดแปลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนซอฟต์แวร์ทุกชนิด เกมออนไลน์
บจ.วรรณยิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
232 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักอาศัย พร้อม
บริการเครื่องดื่ม

บจ.ดีพี น้ำ�มันรำ�ข้าวและพลังงานชีวภาพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25/18 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการ ผลิตน้ำ�มันรำ�ข้าวเพื่อจำ�หน่ายในประเทศ
และส่งออกไปจำ�หน่ายต่างประเทศ

บจ.เค.ช้อย โฮลดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39/9 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ขายอาหารปรุงขึ้นสำ�เร็จรูป และเครื่องดื่มทุกชนิด อาทิ
ชา กาแฟ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

บจ.เจเอฟที โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลข
ที่ 1602 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำ�กัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดและมหาชน

บจ.อีฟแคร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย นำ�เข้า และกระจายสินค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางทุกประเภท
บจ.ทีดับบลิวพี แบงคอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 15-01,15-03
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ให้บริการรับทำ�เว็บไซด์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.พีเจ 1945 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร่วมทุนในกิจการด้านอาหาร
บจ.มีเดียเค้ก เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
108/3 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ให้บริการด้านการตลาด และรับจัดทำ�เว็ปไซต์ ให้บริษัท
หรือหน่วยงาน ตามวัตถุที่ประสงค์

บจ.ซันไรส์ เรียล เอสเตท คัลเชอรัล (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
71/3 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า เป็นตัวแทน จัดหา ซื้อ
ขาย เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
บจ.ดิ เออร์เบิน ออฟฟิศ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้เช่า ให้เช่าช่วง สำ�นักงาน พร้อมสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกในสำ�นักงานและระบบสาธารณูปโภค
บจ.วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
446/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการนำ�เข้า อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง จาก
ต่างประเทศเพื่อจำ�หน่ายภายในประเทศ
บจ.วีเอสแอล เทรดดิ้ง สตีล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
459-461 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
บจ.เอชเอสซีเอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
67/9 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการให้บริการและจัดการโรงแรม
บจ.แอมพลัส เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
349 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
เช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บจ.เอ็กซ์.ไอ.อี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
88/8 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าสับปะรด สับปะรดกวน และอื่นๆ
บจ.จัมพ์ปิ้ง บีนส์ คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
170/21 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการร้านอาหารและครื่องดื่ม
บจ.วีอาร์ โคปิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
507/196 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้า หรือ บริการ โดยวิธีการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หจ.อิสเตอร์ ฟิล์ม
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
95/52 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ให้บริการรับจัดทำ�โฆษณา
บจ.เจนวาเคฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
525/108 หมู่บ้าน ทาวน์พลัส ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นของ
ตนเองและผู้อื่น
บจ.จานทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
62/1 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายรังนกนางแอ่น
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บจ.มายด์ กรุ๊ป เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
105/66 ซอยประชาอุทิศ 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�ปัญหา
ด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต

บจ.เฉิงจีซือฮั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
725/112 หมู่บ้าน งามเจริญ โครงการ 5 ถนนอนามัย
งามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

บจ.พรอสเพอ โฮลดิ้งส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
18/29 ซอยประชาอุทิศ 60 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่ง
ครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์รถยนต์ และอุปกรณ์รถ
จักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.รังนกไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
23 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 13 แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ผลิต และจำ�หน่ายรังนก ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.สยามโรดแมป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
93/14 อาคารเคนซิงตันเพลส ชั้นที่ 4 ซอย13 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจและ
ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ

บจ.นิลาคัณธา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9 ซอยบางแวก 35 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อภาพถ่าย แผ่นซีดี

บจ.นิมบัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
214 อาคารไทยน้ำ�ทิพย์ ชั้นที่ 6 หมู่ที่ 5 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บริการออกแบบ วางแผนระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

บจ.เพชรผ้าม่าน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
54/2 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผ้าม่าน อุปกรณ์ผ้าม่าน

บจ.โรงพยาบาลสัตว์ออมตังค์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39-39/2 หมู่ที่ 12 ถนนบางบอน 5 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ รับรักษาสัตว์ชนิดไปกลับ และค้างคืนรวมทั้งให้บริการอาบน้ำ�ตัดแต่งขน

บจ.หลู่ ไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1291 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ประกอบกิจการนำ�เข้ารถแบคโฮเพื่อให้เช่าและจำ�หน่าย

บจ.เค มาสเตอร์ ฟิตเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4/241 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยมีการสมัครสมาชิก

บจ.เวลธิ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
26/143 หมู่บ้าน เกษมทอง ซอยเพชรเกษม114 ถนน
เพรชเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
10160
ดำ�เนินกิจกรรมบริหารจัดการการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า

บจ.มีดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
81/1139 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.ทีวายที วัสดุ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
132 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ขายปลีก-ส่ง ตาข่ายเหล็ก
เหล็กเส้นและเหล็กแปรรูป ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.เอส.พี.วาย.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1 ซอยบางกระดี่ 13 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการรับจ้างผลิตกล่องไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด
และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บจ.วิลา คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
227 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับทำ�สิ่งพิมพ์ ซิลด์สกรีน จำ�หน่ายสิน
ค้าพรีเมี่ยม

บจ.กนกวรรณ999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/233 ซอยศาลธนบุรี 29/2 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย เครื่อง
สำ�อาง อาหารเสริม
บจ.สันต์ศิริเปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
195 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก นำ�เข้าผลิตภัณฑ์กระดาษ
บจ.ภัทรศิลป์ ไทยอาร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
8/23 ซอยชัยพฤกษ์ 33 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
บริการงานปั้น สร้างหุ่นจำ�ลอง อนุสาวรีย์ ภาพวาดหรือ
งานมัณฑศิลป์ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บจ.อัตตี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
83/102 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจัดงานออแกไนซ์เซอร์ต่างๆ

บจ.เดอะ วิสดอม เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
137/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
บจ.แอดแวนท์เอท โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที การ
พัฒนาและดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
บจ.เออร์เบิน แฮบิท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
133 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 41 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ผลิต และจำ�หน่าย เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านทุกชนิด
บจ.โซบรานี่ ไนน์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการให้บริการด้านข้อมูลทางการเงิน (ยกเว้น
ธุรกิจทางการเงิน) การจัดการสินทรัพย์การจัดการลงทุน

บจ.วีไอพี ดิสเคาท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.เอสโอเอสวาย จำ�กัด
บจ.ทิยาร่า ไทย เทรดิง จำ�กัด
89/247 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บางเขน กทม. 10220
472/174 ถนนอนามัยเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
203 ซอยทวีวัฒนา 19/1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาและพัฒนา
บางขุนเทียน กทม. 10150
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกิจการจำ�หน่าย สินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้า
บจ.หยงเหิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำ�กัด
บจ.เอ็นเอส เทค จำ�กัด
บจ.ไออาร์เอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
170/15 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
88/34 หมู่บ้าน กลางเมือง ตรอกวิ่งวัว แขวงบางค้อ
99/67 ซอยราชพฤกษ์ 9 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือก 10220
เขตจอมทอง กทม. 10150
หนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทั่วไป
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์
ประกอบกิจการร้านขายปลีก เครื่องแต่งกายและเครื่อง
หนังที่ใช้แล้ว
บจ.แอคเซส เมททอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.โรจน์เจริญกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ฮารี โบร จำ�กัด
56/249 หมู่บ้าน มิตรอนันต์ ซอยรามอินทรา 34 แยก 1
67,69 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-11 แขวงบางบอน ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
เขตบางบอน กทม. 10150
2 ซอยแก้วเงินทอง 47 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย สแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง เช่น
กทม. 10170
เครื่องทำ�กาแฟ แก้วน้ำ�
ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป และเครื่องนอนทุกชนิด บจ.โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไคแลนเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น
บจ.เอสทีวายแอล เทรดดิ้ง จำ�กัด
228 ชั้นที่ 3 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขต
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ลาดพร้าว กทม. 10230
จำ�กัด
431/52 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ประกอบกิจการรับถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่มเอกสาร ทำ�
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10210
นามบัตร แผ่นป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
625/22 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
ประกอบกิจการค้าแว่นตา และอุปกรณ์เกี่ยวสายตา
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
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บจ.พรธิตาออยล์(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/66 ซอยสวนสยาม 24 แยก 2 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ ขายปลีก-ส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิงทุกชนิด

บจ.โกเรน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
56/158 ซอยรามคำ�แหง 24/3 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์กันยุง

บจ.หยกรักษ์กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/268 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

บจ.ที.เอส.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
59/148 หมู่ที่ 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240
ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บจ.ฟิลิปอิง โคลเทส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
115/11 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บจ.แซนยี มิเนอรัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
555 หมู่ที่ 6 ซอยประเสริฐมนูกิจ 43 ถนนเกษตร-นวมิ
นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ยาแผนโบราณ
สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องดื่มบำ�รุงสุขภาพ

บจ.หย่ง ไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
77/3 หมู่บ้าน ดิสทริค เอกมัย-รามอินทรา ซอย
รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตและจำ�หน่ายรวมถึง
รับออกแบบเครื่องเคหภัณฑ์เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์
บจ.อัล อามีน (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
523 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการ
เกษตร ข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง
บจ.อันเดอร์ เดอะ ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
9/12 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
บจ.คอสแซค โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
181/201 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บจ.ซีคาเว่ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
22 ซอยนาคนิวาส 20 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า ส่งออกยาพาหนะ ทั้งเก่าและใหม่

บจ.สยามอโกรซีดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
55/20 ซอยรามคำ�แหง 24/3 ถนนรามคำ�แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ให้บริการการสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

บจ.เรย์ ฮอสพิทอลลิตี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
113 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม
บจ.เจเจ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
3 ซอยรามคำ�แหง 2 ซอย 12 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล
บจ.สมาร์ท สแน็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
6 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
ประกอบกิจการผลิตอาหารสำ�เร็จรูป ทุกชนิด

บจ.สาวาดี อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
93/152 ซอยเสรีไทย 23/1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร และอื่นๆ

บจ.เดนทอล เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยหมู่บ้านผกามาศ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้ ทางการแพทย์(ทันตกรรม)ทุกชนิด

บจ.ฮอลแลนด์ ฟรายส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
294/59 หมู่บ้าน นลินอเวนิว ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ให้บริการด้านอาหารด้วยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่ ธุรกิจ
แฟรนไซส์

บจ.ซิสเต็ม เคอิโซกุ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
161/119 บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 17
ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องทดสอบสายเคเบิล เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า

บจ.ยูไนเต็ด ไอแอลเอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
19/1 ซอยซอยรามคำ�แหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ทางด้านการ
บริหาร การจัดการ การตลาด
บจ.เบส แอร์ โร (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
129/122 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
ประกอบกิจการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน

บจ.ชัยมงคล ทิคเก็ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
603/9 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. บจ.เพลย์ แอนด์ ฟัน จำ�กัด
10230
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการจองตั๋วเครื่องบิน
70 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ประกอบกิจการร้านกาแฟ เบเกอรี่ ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
บจ.มานิ สโตร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
25 ซอยโพธิแก้ว 3 แยก 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บจ.ฟอร์จูน อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
23 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งการประกัน
บจ.อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
4125 หมู่บ้าน ลาดพร้าว 2 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก
5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
บจ.ครับค่ะ พิคเจอร์ส โพรดัคชั่น จำ�กัด
กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ให้การปรึกษา สำ�รวจ วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ งาน 772/161 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขต
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สวนหลวง กทม. 10250
ประกอกบิจการผลิตและวางแผนสื่อโฆษณา ภาพนิ่ง
วีดีโอ ภาพยนตร์ การาประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ
บจ.กู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
34/77 ซอยนวมินทร์ 24 (หมู่บ้านศรีนครพัฒนา) แขวง บจ.ฟลายอิ้ง ทูเก็ตเธอร์ จำ�กัด
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ ตัวแทนนายหน้า นำ�เข้า ส่งออก เสื้อผ้า 50 ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
สำ�เร็จรูปทุกประเภท
เขตประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด
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บจ.ไพร์มแพนด้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
678/294 หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการ ซอย
พัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ค้าส่ง-ปลีกคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่

บจ.โอคุ(2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
102 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง มือถือและอุปกรณ์
บจ.จีเอส สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
431/44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง และเวชสำ�อาง
บจ.ก็อดโตวา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
65 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
10250
บริการคาร์แคร์ เคลือบสี เคลือบแก้ว ล้างสี ดูดฝุ่น
เคาะพ่นสีรถยนต์ ซื้อ ขาย อะไหล่รถยนต์
บจ.จิง โกง โกง เย่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/33 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารทุก
ประเภท ทั้งเอกชนและรัฐบาลตกแต่งต่อเติมบ้าน
บจ.ดีดี บริคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
66/66-67 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กทม. 10250
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ตัวต่อเลโก้ทุกชนิด
บจ.เอเชีย เรนเดซ์วูส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2/52 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการบริหารจัดการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ลีฟวิ่ง เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
57 ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ฉลากปิดภาชนะสินค้า
บจ.แท ยอง 0105 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
222/11-12 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านขนม ร้านน้ำ�ชา กาแฟ
น้ำ�ปั่น และ เครื่องดื่มต่างๆ ร้านเบเกอรี่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.เอฟวัน ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง คอนเซาท์แทน
ท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการวางแผน
การทำ�ตลาด ปรึกษาผลิตสื่อโฆษณา มีเดีย กราฟฟิก
บจ.ส.สุขภัณฑ์ โฮมเมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
2366-2370 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์แลเครื่องมือใช้ ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี อิฐ หิน ปูน
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก

บจ.คูโซเคน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
58/1 อาคารบิสโซ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ ซี100 ซอย
บางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 บจ.ออนเนอร์ บีส์ จำ�กัด
ประกอบกิจการขายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
77 อาคารธนกุล ชั้นที่ 3 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
บจ.เฮริเทจ แอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
การจัดทำ�ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกม
206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขต
สำ�เร็จรูป)
พระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการบิน เที่ยวบินและ บจ.ยามิ ฟู๊ด จำ�กัด
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
198/1 อาคารไดมอนด์ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวง
บจ.ราฮูล สโตร์ จำ�กัด
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�
234 อาคารเอสพีวิลล่า ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ C104 ซอย แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป สินค้าเบ็ดเตล็ด และ
บจ.เดอะ คิว คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1213/522 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา
บจ.เอเลเฟนท์ แพลนนิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กทม. 10310
888 อาคารทีที บิลดิ้ง ห้องเลขที่ 202 ซอยสุขุมวิท 81 ประกอบกิจการร้านนวดแผนไทย ร้านสปา
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ประกอบกิจการรับจัดงาน ออกบูธ งานอีเว้นท์ โฆษณา บจ.วีวาลาพินซา จำ�กัด
ประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
164 ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
บจ.ฟาร์ดาร์ เอ็กเพรส เวิลด์ ไวด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตแป้งผสมหรือแป้งสำ�เร็จรูปสำ�หรับ
888 อาคารเดอะ โคสท์ วิลเลจ ชั้นที่ 1 ห้องเลข
ใช้ทำ�พิซซ่า
ที่ A113 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
บจ.กู้ด อิมพอร์ต เอ๊กปอร์ต จำ�กัด
ร้านขายปลีกเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
205 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขต
บจ.เจิ้ง ซิง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
วังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้า นำ�เข้า ส่งออก
282/2 ถนนพญานาค แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทุกประเภท
กทม. 10300
ประกอบกิจการนำ�เข้า รับสั่งสินค้าและจำ�หน่ายเสื้อผ้า บจ.อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
สำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
554/15 ซอยโรจนมินทร์ ถนนประชาอุทิศ แขวง
หจ.ยนต์ธทรัพย์
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา อบรม ให้ข้อมูล คำ�
9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 9 แขวง
แนะนำ� ประชาสัมพันธ์ พีอาร์
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จำ�หน่าย ซ่อมแซม รถยนต์ บจ.ว๊าว99 จำ�กัด
ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
21/109 Block D ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวง
บจ.ซัลบิ้ง เวิลด์ จำ�กัด
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่าย ปลีก ส่ง ให้บริการ ซึ่ง
25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนน
สินค้า เครื่องสำ�อาง ทุกชนิด
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการค้า ผลิต ขายปลีก-ส่ง ไอศกรีม อาหาร บจ.ทาเล้นซอฟแวร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
สด อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป อาหารแช่แข็ง เครื่อง ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กระป๋องและบรรจุขวด ขนมปัง ขนมเค้ก ขนมคุ๊กกี้
695 ซอยลาดพร้าว 95 แขวงวังทองหลาง เขต
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำ�จากแป้ง วุ้นสำ�เร็จรูป
วังทองหลาง กทม. 10310
ซื้อมาขายไปให้บริการ ซึ่งลิขสิทธิ์เกมส์ เกมส์ออนไลน์
บจ.4 บีทส์ มีเดีย จำ�กัด
แอพพิเคชั่น ดัดแปลงและพัฒนาเกมส์ เกมส์ออนไลน์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
922/120 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
บจ.บีบี สไมล์ จำ�กัด
ห้วยขวาง กทม. 10310
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำ�ภาพยนต์ 801/1 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขต
วังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาทำ�ความสะอาดอาคาร
สำ�นักงาน บ้านเรือนทั้งภาครัฐและเอกชน

490

เพจเจส

บจ.มาจูโร่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล พร็อพเพอร์ตี้
เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
388/26 ซอยรามคำ�แหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการโรงแรม
บจ.เอิร์ธ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
585-587 ซอยลาดพร้าว 62 (เพ็งสุข) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ
บจ.แพนด้า คิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
233 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
ดำ�เนินกิจกรรมบริการสำ�รอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บจ.บี.โอ.บี.อินเตอร์เนชั่นแนล ลิท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
518/5 ซอยรามคำ�แหง 39 (เทพลีลา1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ประกอบกิจการจำ�หน่ายกาแฟ อุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟ
บจ.ไอ คาโปน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
249/17 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) ถนน
ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำ�หน่ายเครื่องดื่มทุกประเภท
บจ.แม็กซ์ ไพน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
410/138-9 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.บูโอน่า ฟอร์ทูน่า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/6-9 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.คีพโกรว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
12/5 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ค้าส่งในประเทศ และส่งออกไปเพื่อจำ�หน่ายซิมการ์ด
โทรศัพท์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
บจ.หัวไท้ วิน-วิน เดคอร์เรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
(แบงค็อก) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น
ที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
10330
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน
บจ.บอคค่า ดิ ลูโป้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/6-9 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.บูโอน่า พาสต้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1/6-9 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ครัวในบ้าน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
90/2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร บุหรี่ เครื่องดื่ม
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.โอเรียนทอล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
บริการให้คำ�แนะนำ� สำ�รวจ และออกแบบทางวิศวกรรม

บจ.ซาฮารา ทอยส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
120/126 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กทม. 10400
ประกอบกิจการจำ�หน่ายของเล่น

บจ.ล.อาวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
51/6 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน ซีเมนต์
กระเบื้อง เหล็ก และ วัสดุทีใช้ ในการก่อสร้างทุกชนิด

บจ.พาเทล คอลเลคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
555/7219 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เสื้อผ้าสตรีแฟชั่น

บจ.อมฤต ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
410/99 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้นที่ 10 ถนน
สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ประกอบกิจการด้านค้าเพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ
เครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยอัญมณี
บจ.คอนติเนนทอล เพิร์ล(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1249/118บี อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 118บี
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
รวมทั้งวัตถุทำ�ทียมสิ่งดังกล่าว

บจ.โคโคแม็กซ์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
222 อาคารใบหยก 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 222/346 ถนน บจ.จอยน์ จอย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่ง และนำ�เข้าช็อกโกแลต 332 ตรอกสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
10500
ประกอบกิจการการนำ�เข้าและส่งออก ผลไม้และพืชผล
บจ.สยามแซร์ จำ�กัด
ทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำ�ไย
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
1091/221 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
บจ.เอ็มจี ฮอสพิทอลิตี้ แมเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)
ราชเทวี กทม. 10400
บจ.ซานวี ไดมอนด์ จำ�กัด
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออกเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
จำ�กัด
208 ห้องเลขที่ 401 ชั้นที่ 4 ถนนมเหสักข์ ซอย 2
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้นที่ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ บจ.เอช.วียู อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต เทรด จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี
นี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ดำ�เนินกิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 555/6766 อาคารศูนย์การค้าประตูน้ำ�เซ็นเตอร์ ชั้นที่
1 ห้องเลขที่ จี 166 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. บจ.จีเอ็นเอฟเจ จำ�กัด
10400
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.โอไอ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
นำ�เข้าและส่งออกสินค้าตามวัตถุประสงค์เพื่อจำ�หน่าย 1 ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10500
236/11 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาเษก แขวงดินแดง
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สุราและยาสูบ
เขตดินแดง กทม. 10400
บจ.ซิม โปรดักชั่น จำ�กัด
ประกอบการค้า นำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเล้คทรอนิกส์ ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
160/48-49 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. บจ.ดี.เอ็น ไดมอนด์ จำ�กัด
10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ซัมเมอร์ ท็อป จำ�กัด
ประกอบกิจการส่งออก ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์สปา เช่น 1249/86 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ บี
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
สบู่ ครีมนวด รวมถึงผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวทุกชนิด
ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
222/1013 อาคารเดอะแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ห้อง
ประกอบกิจการค้าเพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ
เลขที่ 1013 ชั้นที่ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400
บจ.ลีฟ เลิร์น เอิร์น ออสเตรเลีย จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ชูพลัง กรุ๊ป จำ�กัด
92/5 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 2 ยูนิต 206 ถนนสาทร ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
1047 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
บจ.พีเอสพี ดีไซน์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด
บริการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษาการศึกษาในต่างประเทศ
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า การ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
16/2 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400
บจ.สปีเลอร์ เอ็นเตอร์ ไพร์เซส จำ�กัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง ต่อเติม อาคาร ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.ไลกิ (ประเทศไทย) จำ�กัด
19/23 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10500
138/52 อาคารชุดจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ยูนิต
บจ.นิช คุยซีน จำ�กัด
ประกอบกิจการ ให้บริการจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เอช ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
กิจกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
111 ซอยอินทามระ 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
บจ.เรียล เจแปน นาโกย่า จำ�กัด
ประกอบกิจการค้า วัตถุดิบอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บจ.สกายโกล เซอร์วิส จำ�กัด
149/24 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4/2 ซอยอนุมานราชธน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 38/797 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
บจ.ไมเออร์ คอร์ปอเรชั่น (ลำ�ลูกกา) จำ�กัด
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
สามวา กทม. 10510
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา นำ�เข้าและส่งออกสินค้า
99/12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
บจ.พรอสเพอริตี้ ออฟ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ตามวัตถุประสงค์เพื่อจำ�หน่าย
ประกอบกิจการให้บริการ อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า อาคาร ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ที่พัก รีสอร์ท ห้องคอนโดมิเนียม
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 8 ห้องเลขที่ ยูนิต 8ดี ถนน บจ.ดรากอนโกลด์ จำ�กัด
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ประกอบกิจการบริการจัดสัมมนา ผึกอบรม จัดประชุม 99/1 หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
บจ.อีสปอร์ต เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
และเป็นวิทยากร
ประกอบกิจการขายฝาก ทองรูปพรรณ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
5 ซอยประชาสงเคราะห์ 33 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บจ.เคแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บจ.ดี.จี.เอ็ม.เทรดดิ้ง จำ�กัด
ให้คำ�ปรึกษาและบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
919/597 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 48
6 ซอยรามคำ�แหง 164 แยก 14 ถนนรามคำ�แหง แขวง
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
บจ.เฝอ เวียต เรสเตอรองท์ จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและขายอุปกรณ์กีฬา เช่น เสื้อผ้า ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
และอุปกรณ์เพื่อกรปฏิบัติงาน
10/1 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
บจ.บี.เอส.วี.ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร
บจ.เวก้าโซล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
39/722 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวัน
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลข
ตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
บจ.ซอฟเวอเรนกรุ๊ปโฮเทล จำ�กัด
ที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางถนน
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
10500
640/64-66 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ราชเทวี กทม. 10400
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์
บจ.มาเปซ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ยูนิต 10 บี,10ซี ชั้น
ที่ 10 ห้องเลขที่ 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม. 10330
ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� จัดการ ดูแลรักษา สำ�หรับธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็นไวโรพลาซ เทคนิคอล เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
246/195 ซอยรามคำ�แหง 196 แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กทม. 10510
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาและบริการด้านการประกอบ
ธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบกิจการให้บริการทาง
วิศวกรรมและเทคนิค
บจ.พ่วงทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
624/19 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม. 10510
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแก๊สหุงต้ม ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.พี ณัฐฐา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
999/42 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นๆ
บจ.ทีซีเอ เมทัล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
333/172 ซอยฉลองกรุง 44 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บจ.โกลด์ แมชชีน เอเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
136 ซอยร่มเกล้า 56 แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการขายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
มือ อะไหล่เครื่องจักร สำ�หรับผลิตเครื่องอัญมณี
บจ.ธัญญาพัฒน์ บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
54/30 หมู่ที่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
10530
ประกอบกิจการ รับออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม และ
ประเมินราคา แบบแผน งานอาคาร งานโครงสร้างทุก
ประเภท

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.บีเซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
160 อาคารไอทีเอฟ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 604 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ดำ�เนินกิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล

บจ.ชัชวาลย์ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
453 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
10600
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.กิเลนไทย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
102/680 ซอยเคหะร่มเกล้า 24 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ประกอบกิจการ จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำ�หรับบรรจุ
หีบห่อผลผลิตทางการเกษตร ทุกประเภท

บจ.ทีม โจ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/17 เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม ท่าพระ ถนน
เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
10600
ประกอบกิจการให้บริการรถยนต์พร้อมคนขับรถ

บจ.พิซซ่าเบลล่าไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
188/618 อาคาร5 แอร์ลิ้งค์ เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 ถนน
ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.
10520
ผลิต และจำ�หน่าย พิซซ่า อาหารอิตาเลี่ยน โดยจัด
จำ�หน่ายและให้บริการบนรถเคลื่อนที่ ร้านขายอาหาร

บจ.อินการาจ แอสซิสทีฟ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110/1 อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600
ประกอบกิจการค้า การให้บริการและรับบริการ การจัด
ซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

บจ.อินทิกรัล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
12/31 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-12 (ชินเขต 1/12)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์

บจ.พร้อมมายด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/299 อาคารเดอะไลท์เฮ้าส์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
10600
ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

บจ.เบตเตอร์ ซอฟต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1200000 บาท
1052 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ผลิตซอฟแวร์เพื่อจำ�หน่ายกับผู้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ gadget ต่างๆ จัดทำ�เว็บไซต์ โฮมเพจโปรแกรม
บจ.วอเตอร์ยูส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1080000 บาท
119/58 หมู่บ้าน ชวนชื่นซิตี้ ซอยคู้บอน 27 แยก 11
ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

บจ.โปรเซพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภู
ล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่า
ตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บจ.ไทยรอยัลพาราไดซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/195 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 43 ถนน
กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
10600
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน สนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ
ลานจอดอากาศยาน

บจ.ขายดีมีกำ�ไร 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1080000 บาท
355 แอมพาร์ค ห้องเลขที่ บี 103 ชั้นที่ 1 ถนน
เจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 บจ.เยลโล่ โคโค่ พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ คลับ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1183/8 อาคารเยลโล่ โค โค่ อพาร์ทเมนท์ ซอย
บจ.ซีมสกรีน จำ�กัด
อิสรภาพ 17 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
ทุนจดทะเบียน 1000020 บาท
กทม. 10600
460/22 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขต
ประกอบกิจการเช่าและดำ�เนินการเกี่ยวกับ
บจ.แรบบิท วอเตอร์ คลับ จำ�กัด
จอมทอง กทม. 10150
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
บริการตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำ�สั่งของลูกค้า
88/1 หมู่ที่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
10530
บจ.พรีเซียส ยู จำ�กัด
ฝึกและจัดกิจกรรมกีฬา ทางน้ำ� เช่นเว็บบอร์ด
บจ.เบญญาโกลด์คอร์ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
85/6 ตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5 ซอย
10600
บจ.พีเอส พลอย ไลท์ติ้ง แอนด์ ไวร์ จำ�กัด
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางบำ�รุงผิว
ทุนจดทะเบียน 1600000 บาท
กทม. 10600
และอาหารเสริมบำ�รุงร่างกาย
3,5 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
ประกอบกิจการขาย นำ�เข้า ค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก ขาย
10600
ประกอบกิจการขายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ออนไลน์ สินค้าสุขภาพ เครื่องสำ�อาง ยาสมุนไพร
บจ.มาสเตอร์ เทรด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ยูโร เอเชีย เซอร์วิส จำ�กัด
41 ซอยเจริญนคร 33 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง
หจ.นันทภพ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตคลองสาน กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
4/26 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงตลาดพลู ประกอบกิจการขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่า
1075 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
เขตธนบุรี กทม. 10600
ตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
10150
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้ง ประกอบกิจการนำ�เข้าอะไหล่ของเครื่องจักรทุกชนิด
ถ่ายเอกสาร
บจ.พี ซิมพลี จำ�กัด
บจ.เจเอ็มอาร์ที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
361 ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขต
บจ.ระนองธำ�รงพันธกิจ 1 จำ�กัด
88/168 อาคารทีล ถนนกรุงธนบุรี แขวงสำ�เหร่ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. 10600
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
ประกอบกิจการค้าท่อพีวีซี ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟและ
39/17 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 ธนบุรี กทม. 10600
นำ�เข้าและส่งออก เพื่อจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ท่อร้อยสายโทรศัพท์ทุกชนิด
ประกอบกิจการการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บจ.กรีน ฟาร์ม กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท
90/56 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก
กทม. 10530
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สินค้าเกษตร
สินค้าแปรรูปทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ

หจ.แซ่บซี่ บายอุดร
ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท
3653/1-4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
10260
ร้านอาหาร ในภัตตาคาร

492

บจ.ดี ดับเบิ้ลยู จี แอสเซท แมเนจเมนท์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
193 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
10600
รับซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.คุณมั่นใจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ตรอกวัดราชวรินทร์ 11 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
21 แขวงสำ�เหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
ประกอบกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.กะตังค์ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
221 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กทม. 10600
ประกอบกิจการ บริการผลิตอาหาร และจัดส่ง อาหารสด
หรือปรุงสำ�เร็จในช่องทางการขายต่างๆ

บจ.สุวรรณภูมิรังนก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/192 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า ถนน
จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
ประกอบกิจการซื้อ-ขายรังนกอีแอ่น

บจ.พีเอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
132/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกเพื่อจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็คโทรนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง

หจ.กรีนอัครวรรักษ์รุ่งเรือง789
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
324 ซอยริมคลองมอญ ถนนอิสระภาพ 35 แขวงบ้าน
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการรับบริการกำ�จัดของเสีย

บจ.สิบสี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
421/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อาหารสด อาหารแปรรูป
แก้ว เศษแก้ว และเหล็กทุกชนิด

บจ.พานเบเกอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
262 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี

บจ.กู๊ดส์ ฟอร์ กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46,46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อาง เวชสำ�อาง สินค้าและ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

บจ.โคโค่ มี แฟคทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
711 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
การแปรรูปและการถนอมผักและผลไม้

บจ.ไวต้าเลิฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บจ.แกรนด์ สินทรัพย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท

บจ.ริชิเฮอร์เบอร์98 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
766 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการจำ�หน่าย การขายส่ง และขายปลีก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด ทั้งนำ�เข้าและส่งออก

บจ.วิชั่น สมาร์ท เอ็นไวร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
728/48 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมม ความ
ปลอดภัย ด้านปฐพีวิทยา

บจ.ทรูเพาเวอร์แพลนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
180 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการติดตั้งแผงโซล่าฟาร์มและอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน

บจ.เวท ทรีโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
146 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 แขวงบางบำ�หรุ เขต
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก สินค้าสำ�หรับคน และ
สัตว์ ประเภทยารักษาโรค อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

บจ.นภดล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
154 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบก่อสร้าง
รับซ่อมแซมและต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.อมานะ เรสซิเดนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวันรายเดือน ให้บริการ
ส่วนกลางเกี่ยวกัยสถานประกอบการดังกล่าว ให้บริการ
ห้องฟิตเนส ร้านอาหาร ร้านขายของ

บจ.โฮบัก แอนด์ เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
501 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายปลีก ส่ง อุปกรณ์และ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางแพทย์
บจ.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ วิลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
632 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
บริการสาธารณูปโภค และบริการเฟอร์นิเจอร์
บจ.แอล แบ็ก เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
27 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม. 10700
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

บจ.เอ็กซ์เพิร์ท พรีเมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1716 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำ�หรุ เขต
บางพลัด กทม. 10700
ประกอบกิจการรับเหมาติตตั้งระบบเสาไฟฟ้า ประปา
บจ.ห้างทองเบ๊ฮะฮวด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
204/8-9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการร้านขายปลีก เครื่องประดับ
บจ.ผานานา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/35 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

บจ.ศิริธนาบุญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางบำ�หรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
รับทำ�เอกสารยื่นวีซ่าทุกประเภท

บจ.33 แอสเซ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่
ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

บจ.รัชบี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด กทม. 10700
ให้บริการสนามยิงปืนเลเซอร์

บจ.อุดมทรัพย์ 103 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
411/117 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
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หจ.ชนสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
268 ซอยศรีบุญยืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง จัดสวน
บจ.ณัฐการ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
501 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
รับติดตั้ง ผลิตและจำ�หน่ายไม้คิ้ว ไม้บัว เสา ราวบันได
ไม้ฉลุ เชิงชายและแกะสลักลูกกรง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด
บจ.ไทยไมโฮมุ พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
147/9 ซอยสิทธิชัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการเพื่อเป็นนายหน้าให้บริการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติที่มี
ความต้องการซื้อหรือเช่า
บจ.เอสพีพี บิลเลียนแนร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/2 ซอยประชาราษฏร์10 ถนนประชาราษฏร์สาย1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป
บจ.คนโปรด เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยกานต์ประภา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา
บจ.เดอะ บี โปรเจกต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
910/4 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการรับจัดจ้างแสดงสินค้าทุกประเภท
บจ.โคตินอส ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
247/5 ซอยมหาลาภ ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประกอบกิจการขายซอฟแวร์
บจ.โค้ด เอ็กซ์ คราฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/8 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
นำ�เข้า ส่งออก ผลิตจำ�หน่ายอาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง
บจ.สุดยอดสุกี้โบราณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
220/83 ซอยประชานุกุล 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการจัดอาหารประเภทสุกี้ยากี้ และ อาหาร
ประเภทอื่น รวมถึงผลไม้ ขนมหวานไอศรีม
บจ.โอ ดิโอ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
238/1 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
จำ�หน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จองโรงแรม บัตรเข้าชม
สถานที่ต่างๆ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ดีเจริญก้าวหน้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/193 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชีและที่ปรึกษาด้านบัญชี
บจ.บีวิทเชด เลเธอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
117/2 ซอยศรีพิชัย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ซ่อม
ทำ�ความสะอาด บำ�รุงเครื่องหนังทุกชนิด
บจ.อนันดาแอนด์อันดา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
324/21 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย พลาสติกอะคริ
ลิค อะคริลิคแปรรูปหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
บจ.ฮาร์ทเมด บาย กิ๊ก พีซีเอ็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
669 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการจำ�หน่ายงานประดิษฐ์ดอกไม้ และ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกประเภท

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.พี.โอ.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง การจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บจ.อีดีเอ็มหนึ่งเก้าหก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1702 ซอย
ลาดพร้าวซอย3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กทม. 10900
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
บจ.ฟิล์ม คิ้วบ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/1 ซอยยาสูบ 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนต์
บจ.บูลเอ๊กซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/302 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
นำ�เข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตและจำ�หน่าย
เครื่องดื่มทุกประเภท

บจ.สามซัน กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
695/19 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการและดำ�เนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

เพจเจส

บจ.สไมลี่ แมนชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
บจ.รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/6 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการและจัดหาสถานที่ปล่อยรถ
บจ.ฉ่ำ�เจริญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/205 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้
บจ.ดีไฮบริด เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137/63 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ออกแบบติดตั้ง หรือซ่อม
บำ�รุง ระบบพลังงานทดแทน
บจ.เอ เอ็กซ์ ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ซ่อม อุปกรณ์ท่องเที่ยว ว่ายน้ำ�
ดำ�น้ำ� และกีฬาอื่นๆ

บจ.พันล้าน มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้กับธุรกิจ
คลินิกและแพทย์ทางเลือก
บจ.ไทย-รามัญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.โซลแคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.ชนา แซนดอลส์ จำ�กัด
599/225 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10900
640 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
15/22 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก เศษเหล็ก เศษทองแดง
กทม. 10800
กทม. 10900
เศษทองเหลือง
ประกอบกิจการเอเจนซี่พาคนไปทำ�ศัลยกรรมที่เกาหลี
ประกอบกิจการ ขายรองเท้าแตะ ประกอบกิจการ ขาย
ผ่านออนไลน์และการส่งออกไปขายต่างประเทศ
บจ.อีซี่โซล่า จำ�กัด
บจ.วนชัย วู้ดสมิธ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มเอชเอ็นซี จำ�กัด
34 (ซ้ำ�) ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขต
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จตุจักร กทม. 10900
10800
147/2 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ประกอบกิจการค้า ชุดโคมไฟส่องสว่าง
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
บจ.นวธนาสิน จำ�กัด
บจ.เวย์ทูยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สยามบานันแอนด์ซัพพลาย จำ�กัด
341 ซอย7 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขต
80 ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จตุจักร กทม. 10900
เขตบางซื่อ กทม. 10800
14/13 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ประกอบกิจการให้เช่าและการดำ�เนินการเกี่ยวกับ
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10900
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเช่นที่ดินเปล่า
ประกอบกิจการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
บจ.ยูดับบลิวบี เทคโนโลยี เซลส์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.ลิฟวิ่ง เวนเจอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เค กรุ๊ป ดริลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
294/109 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขต ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 1 ซอยเฉยพ่วง ถนน
บางซื่อ กทม. 10800
112/36 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ และ
กทม. 10900
ประกอบกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจเริ่มต้น
อุปกรณ์ ตลอดจนอะไหล่และชิ้นส่วน
ดำ�เนินกิจกรรมการให้คำ�ปรึกษา สิ่งแวดล้อม
ธุรกิจยุคใหม่
บจ.ไดนามิกการ์เดียน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
621/13 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800
ประกอบกิจการสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชาทุกประเภท
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
บจ.เอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
10800
ร่วมลงทุนตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
บจ.ลักซ์ชัวรี่ เดอ ดีลักซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
250/461 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ซื้อ จัดหา ขายปลีก-ส่ง ส่งออก เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์การทำ�งานด้านการแพทย์
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บจ.แมนเมด บิลเลี่ยนแนร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/122 ซอยลาดพร้าว 19 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจ.จีเนียส แฟคทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3300/103-4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
บริการเรียน การสอนการแสดง รับฝึกงานเดินแบบ

บจ.อินทูสกิน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
71/17 ซอยท่านผู้หญิงพหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจ นำ�เข้า จำ�หน่ายปลีก-ส่ง เครื่องสำ�อาง

บจ.เอชเอ็นจีเคส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/81 หมู่บ้าน กลางเมือง รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 34
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มือถือ

บจ.พี.วาย.พี. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต
19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวม
ทั้งเอกสาร

บจ.ทูโก (ตูโก) มาสสาจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222/2 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ให้บริการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาและวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ทำ�เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ด้านไอที

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.หย่วน หาง เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/19 ซอยวิภาวดีรังสิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการแปลภาษา

บจ.จงลำ�เลียงทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/47 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศ

บจ.พีเอส ติวเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธิน ยูนิตที่ 10 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ประกอบกิจการสถาบันกวดวิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

บจ.พีทีอี พลัส เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/52 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบการผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า โรงงาน
ไฟฟ้าทุกประเภท

บจ.พีซ แฟคทอรี่ (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยหมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

บจ.อินทนิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.เอสเคบี ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปา
ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

บจ.เฮลธ์ แอนด์ แฮปปี้เนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1753/31 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

บจ.อาร์เอ็มเค ริช แอนด์ ริชเชอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/1422 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง

บจ.ออล อีส กู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2103/20 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ดำ�เนินกิจกรรมให้คำ�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

บจ.อีสปอร์ต อัลลายแอนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61/126 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการรับจัดทำ�การแข่งอีสสปอร์ต eSport จัด
งานแสดงสินค้าและบริการ จัดแสดงดนตรี
บจ.เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
บจ.คลาสซี่ คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/3 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการให้บริการคลินิกศัลยกรรม
บจ.ฐานธุรกิจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ถนนเทศบาลรังรักษ์ ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ให้บริการด้านเนื้อหาทางสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท
ทางวิทยุ โทรทัศน์ ทางสื่อออนไลน์จัดการประชุม
บจ.ฟาสท์แมกซ์ ฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/72 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทนผลิต เครื่องสำ�อาง เวช
สำ�อาง อาหารเสริม สเปรย์สมุนไพร แก้ปวดเมื่อย
สมุนไพร บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

บจ.นินัฐ อินโนเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/38 ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แยก 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร
รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรร์ที่เกี่ยวข้อง
บจ.คาไซ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
503/13 ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
รังนกและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
บจ.ลีลี่ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/78 ซอยลาดพร้าว 27 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องประดับที่ทำ�
จากอัญมณี
บจ.เอ็ม. เอ. เอ็ม. เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1701/17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
หจ.ไทเกอร์ ลิลลี่ โฮสเทล
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
218-220 ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด อ
พาร์ทเม้นท์

บจ.มิลาน 59 ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
336/12 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม. 10900
ออกแบบ ตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้า

บจ.ดี.อาร์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
909 ตรอกวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
ขายปลีก-ส่ง อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักรกล

บจ.โก อีสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/12 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
ประกอบธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

บจ.พรีม่า เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
204,206 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เวชภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์
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บจ.บริพัตร งานช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยหิรัญ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
รับทำ�การประมูลส่งของตามวัตถุประสงค์ของห้าง ให้
แก่ทางราชการ
บจ.สเปซ สตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2130 ถนนข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กทม. 10100
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำ�ปรึกษาที่
เกี่ยวข้อง
บจ.ซันชายน์แฟบริคครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
408-410 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขต
สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก รับจ้างและผลิต ผ้าและ
สิ่งทอ ทุกชนิด ทุกประเภท
บจ.พีเจเค พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/1 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
จำ�หน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ สังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
บจ.ไฮเทรด ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39 ชั้น 3 ซอยเยาวราช 21 ถนนเยาวราช แขวง
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ประกอบกิจการค้าผ้าที่ใช้ ในห้องน้ำ� ห้องนอน ห้องครัว
ผ้าชนิดอื่นๆ ทุกประเภท
หจ.เพชรรัตน์ ซัพพลาย แอนด์ เดคอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
176/24 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ทำ�การประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ ให้แก่ส่วน
ราชการและองค์การของรัฐ
หจ.ดีที 120 องศา เอ็กซ์เชนจ์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4/56 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด
ทุกประเภท(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
หจ.วิภพหัวหิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าบ้าน ให้
เช่าคอนโด ให้เช่าอาคารพาณิชย์ อพาร์ตเมนต์ แฟลต
แมนชั่น รวมถึงสำ�นักงานให้เช่าทุกประเภท
หจ.ณัทธรหัวหิน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
592 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าบ้าน ให้
เช่าคอนโด
บจ.ออลไทม์ เวเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45/1 ซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการ รับจองห้องพักและอพาร์ทเม้นท์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บจ.รักษาความปลอดภัย ไอเอสซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้บรการรักษาความปลดภัยให้กับทาง
บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.เดอะนิวเจนกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2112 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และเครื่องมือ
สื่อสารอื่นทุกประเภทรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

บจ.โจเยียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการเพื่อออกแบบและจำ�หน่ายอุปกรณ์ จัด
ระเบียบและกระเป๋า

บจ.เอ็ม อี ไอ เอเชีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
194 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ซอยจิตรวารี) ถนนสุขุมวิท
71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
บริการให้คำ�แนะนำ� วางแผนงาน การตลาด และ
วางแผนธุรกิจ รวมถึงสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์

บจ.ไซมิส ฟาร์มา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก เภสัชภัณฑ์และสาร
ตั้งต้นเพื่อใช้ผลิตยา

บจ.เอเอพี ออโตโมทีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/11 ซอยสุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
ประกอบกิจการค้ายางนอก ยางใน

บจ.ดีพร้อม โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
155/10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

บจ.ซาลอน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
267/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจกรรมสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย
บจ.9183 ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/15 อาคารริชมอนด์ เพลส คอนโด ชั้นที่ 8 ถนน
สุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน
ตกแต่ง ก่อสร้าง วางผังงาน
บจ.วี ทู วี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22 ถนนสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำ�ไท) แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน
อาหารลดน้ำ�หนัก และอาหารเสริมทุกชนิด
บจ.คลีนส์ สกินแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/5 ถนนสุขุมวิท ซอย 32 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.บี.โอ.เอช.เอส. จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66/4 ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ 104บี ซอยสุขุมวิท 20 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร
บจ.บลูแชนเน็ล เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์
บจ.สเปคตรัม เพาเวอร์ 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น จี ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บจ.สเปคตรัม เพาเวอร์ 3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น จี ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บจ.ทริปเปิ้ลพี โกลบอลอินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/21 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ผลิต และจำ�หน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค
บจ.เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการสถานศึกษา ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
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บจ.เจทีไอซี คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/7 ซอยสุขุมวิท 69 (สาลีนิมิตร) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจทุกประเภท
บจ.เฟสอัพนาว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1747/28 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
บจ.ควอนตั้ม เวนเจอร์ส กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
199/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการด้านการให้คำ�ปรึกษาในการบริหาร
จัดการธุรกิจ

บจ.โคลสเอ้าท์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
115 อาคารร่มโพธิ์ แมนชั่น ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ ซี4 ถนน
ริมทางรถไฟสายปากน้ำ� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110
เป็นนายหน้า ตัวแทน ค้าต่างในกิจการและธุรกิจต่างๆ
บจ.เดอร์มาเอสเธติกา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
440/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านความงาม ดูแลผิวหนัง สุขภาพ
บจ.กรูรีบ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/15 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าทุกชนิด ผ่านสื่อออนไลน์

บจ.ซีเอส พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/333 อาคารเอท ทองหล่อ ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ให้บริการ การบริหารทรัพย์สินและโครงการให้คำ�ปรึกษา
การจัดการ ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการบริหารงาน

บจ.อะโบฟ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดีมาดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บริการทำ�เล็บมือ เล็บเท้า และสปาเล็บมือ เล็บเท้า

บจ.แอมเบอร์พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
30/1 ซอยแยกถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว น้ำ�ปอม
อาหารเสริมสุขภาพและคามงาม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม

บจ.เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ เน็ทเวิร์ค แอสโซซิเอ
ชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
555/56 อาคารเอสเอสพี ชั้นที่ 21 ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เป็นนายหน้า ตัวแทน การค้าต่างในธุรกิจทุกประเภท

บจ.อะโบฟ เดอะ เนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เดอะสตาร์ซัพพลีเมนท์ จำ�กัด
141 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดีมาดี) แขวงคลองตันเหนือ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตวัฒนา กทม. 10110
298/21 อาคารชุด ทราพิโซ ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) บริการทำ�เล็บมือ เล็บเท้า และสปาเล็บมือ เล็บเท้า
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
การผลิตกาแฟ และสมุนไพรผลสำ�หรับชงเป็นเครื่องดื่ม บจ.ไบโอเมดิกซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำ�กัด
454 หมู่บ้าน การ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุวิท 79 (นิยม) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
3675 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทุกชนิด
กทม. 10110
ประกอบกิจการบริการด้านการตรวจ วิเคราะห์
บจ.อีโวเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
สังเคราะห์ชีวภาพ ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ ยืนยัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ความถูกต้อง
146/5-6 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.โอ ชิค บูติค เอฟ แอนด์ บี เอาท์เล็ท จำ�กัด
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกโคมไฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/8 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บจ.เอ บ๊อกซ์ โลจิสติคส์ จำ�กัด
กทม. 10110
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และ
145 อาคารแร็คเก็ตคลับ 3 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 348-9
เครื่องดื่ม
ซอยสุขุมวิท 49/9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
บจ.เอ็นไอซี1991 จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า รวมถึงผู้ โดยสาร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้อง 307เอ ชั้น 3 ถนน
บจ.โฟสซีน กรุ๊ป จำ�กัด
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10110
24/1 ชั้นที่ 5 ซอยสุขุมวิท 29 (ซอยหลักเขตต์) ถนน
ประกอบกิจการตัดแต่ง ต่อเติม เพ้นท์ ทำ�สปา เล็บมือ สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
และเท้า
ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาทางสื่อ สร้างภาพยนตร์
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.สิมิลัน สกิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
858/109 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการใช้เพื่อประกอบธุรกิจการค้า ผลิต
จำ�หน่าย ปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว น้ำ�มันสกัดจาก
ธรรมชาติ เครื่องประดับ
บจ.เตี๋ยวตาโต เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ให้บริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เมรากิ เนเชอรัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/44 ซอยพัฒนเวศม์ 10 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง

บจ.ฟิวเจอร์ ดีลักซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12/12 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งต่อเติม

บจ.วินลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
652 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ขายปลีก ส่ง อาหารปลา อาหารสัตว์ทุกชนิด

บจ.เด็กเนิร์ดดอทคอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1000/9-10 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้นที่ 18 ซอย
ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการผลิต เผยแพร่ และจัดจำ�หน่ายหนังสือ
และเอกสารทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์

บจ.เฮเว่นซิตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/59 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
บริการให้เช่าห้องพักรายวัน

บจ.คริสต้าเบลล์ สไตล์ แอนด์ ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/147 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.บี แอนด์ เอช ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1053/65 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
นำ�เข้าและจำ�หน่ายยา เครื่องมือแพทย์ อะไหล่ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ที พี พี ไวน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/8 ถนนสุขุมวิท (ซอย 33) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ไวน์ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มที่มี
แอลกฮอล เครื่องดื่ม ทุกชนิด

บจ.ทรีพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
สร้างระบบสารสนเทศด้านการผลิตและสร้างเครื่องจักร
สำ�หรับการผลิต เพื่อบริหารการผลิตประจำ�วัน

บจ.กันโด้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
584/1 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ทำ�การตลาดและบริหารจัด
การโดยไมใช่ที่ปรึกษาการลงทุน

บจ.ยูซี แลบ โกลบอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถรับส่ง
ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง

บจ.แกรนด์หัวหิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
666-668 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.ดีสมาร์ทโฮเทลซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
538 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการค้านำ�เข้าและให้เช่าที่นอนชุดเครื่องนอน
ผ้าขนหนู อุปกรณ์และของใช้ ในโรงแรมรวมทั้งอะไหล่
บจ.โคท ดี อาเซอร์ สปิริตส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/95 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13
(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบกิจการเพื่อนำ�เข้า จำ�หน่าย (ขายส่ง)เครื่องดื่ม
แอลกฮอล์
บจ.เดอะ เบาบับ บาร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
บริการด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
บจ.โอดี พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139 ชั้น 4 ห้องเลขที่ 541 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)
ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษาและวางแผนก้านพัฒนา
บริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ
บจ.สกายไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ แบ็งคอค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
224 คอนโด วิวาเรียม เรสซิเดนซ์ ห้อง วี 4 ชั้น 3 ซอย
เอกมัย 12(เจริญใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน บ้านพักอาศัย คอนโด
อาคารสำ�นักงาน
บจ.ซี-ทรี วัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/11 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
ประกอบกิจการ ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางและ
ครีมบำ�รุงผิว
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บจ.เอะบิสึ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการร้านอาหาร และจำ�หน่ายเครื่องดื่มทุก
ประเภท
บจ.อ๊อโตกราฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
54/7 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทม. 10110
กิจกรรมนำ�เข้าและส่งออกสินค้าประเภทกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬาสีทุกชนิด
บจ.ซี.เอช.1980 ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
965 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกชนิด
บจ.ลูน่ากรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
318/10-14-22 อาคารเจริญสิน ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท
22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้านอาหาร)
บจ.แลกกัน บาย วาย เอส 88 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
บจ.โฮมชีลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
666-668 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�การ

บจ.อิ่มนอนสบาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3/6-3/7 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนทคลับ

บจ.ไทโยซูชิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหารญีปุ่น ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ สวนอาหาร
บจ.หัวหินสเตชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
666-668 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า สังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
หจ.เทพรังสรรค์ ทรานสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82 ซอยวัดสุขใจ 14 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา กทม. 10120
ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง
หจ.ปณัสย์ 888
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/257 ซอยประชาร่วมใจ 31 แขวงทรายกองดินใต้
เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการ อพาร์ทเม้น และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยว
หจ.มาดี มีตังค์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ให้บริการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
บจ.เอส พลัส อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ห้องเลขที่ 301 ชั้นที่ 3 ถนนสุดประเสริฐ(ฝั่งซ้าย)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค อาทิเช่น ทิชชู่เปียก
บจ.อีเอ็มพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/2 ซอย2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
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บจ.ครกใหญ่อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
371 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อาหารปรุงสำ�เร็จรูป เครื่อง
ดื่ม สุรา เบียร์

บจ.เจริญเกษตรไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายปลีก ส่ง ปุ๋ย
อาหารพืช อาหารดิน อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์

บจ.ดับเบิ้ล แบล็ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้
อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋อง

บจ.71 เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159 ซอยเจริญราษฎร์ 8 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้งและผลิต ให้
บริการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพแผง
ควบคุมไฟฟ้า

บจ.ช่วยกันรวย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
537/230 ซอยสาธุประดิษฐ์ 37 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง นำ�เข้า สินค้าอุ
ปกรณ์อาร์ดแวร์ โรงงานอุตสาหกรรม

บจ.พีบี แอนด์ เอฟ พรอสเพอริทิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1146/23 ตรอกวัดจันทร์ ใน แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าประเภทของขวัญ ของ
ชำ�ร่วย และของพรีเมี่ยมทุกชนิด

บจ.เซนส์ มาสสาจ แอนด์ สปา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
255/4 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

บจ.เอส ดี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 ถนนแฉล้มนิมิตร แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และ
ระบบอากาศ

บจ.เฟลเวอร์ฟูล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืช
สวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา
เบียร์ อาหารสด
บจ.อาร์ เอฟ เค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยจันทน์ 25/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น รองเท้าหนัง
บจ.ไอจีที เพอร์เชสซิ่ง แอนด์ อิมพอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
235 ซอยนิมิตใหม่ 10 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการสั่งสินค้าเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ
บจ.เค.อี.พี.ที 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการเก็บสินค้า รับส่งสินค้า ทั้งนี้ประกอบ
กิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากกรมการค้าภายใน
แล้ว
บจ.ปีนันชิน แอร์คาร์ โก้(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
731/32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กทม. 10120
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทน
ออกของ (ตัวแทนดำ�เนินพิธีการศุลกากร)

บจ.มีตังค์ พรี่เมี่ยม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
457/369 ตรอกวัดจันทร์ ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ผลิตและจำ�หน่ายกระเป๋า เครื่องหนัง และของพรีเมี่
ยมทุกชนิด
บจ.คอมพาเนียน เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
789/7 หมู่บ้าน โคเต้ เมซอง พระราม 3 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ฝึกอบรมให้
ความรู้ สัมมนาทางด้านวิศวกรรม
บจ.คอลเลคทีฟ วิสดอม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
84/55 ตรอกวัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา สถาบันการเงิน
บจ.ปัตตานี เปอร์ตาเนี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
215-215/2 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7 ถนนเจริญ
ราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการซื้อ ขาย รับจ้าง
พัฒนา จัดหา
บจ.ไทย โกลเด้น ทรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
258/21 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า และส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกชนิด

บจ.คุโอ๊คเคะ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2074/42 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย บจ.ฟู้ด ลีดเดอร์ จำ�กัด
ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1168/16 ชั้น 13 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
บจ.เอ็ม ดับเบิล เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออกอาหารสำ�เร็จรูป อาหาร
จำ�กัด
แห้ง อาหารทะเล บรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร น้ำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จิ้ม ซอสปรุงรส
445/1 ซอยวัดจันทร์ ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ผลิต จำ�หน่าย สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง บจ.สมาร์ทสแควร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
773/8 ตรอกวัดจันทร์ ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
บจ.โปรยูนีค จำ�กัด
บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/1 ซอยบุบผาบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
10120
ประกอบกิจการค้าและบริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้ ในซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรม
บจ.เอ็น. เค. เอส. พลัส ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยจันทน์ 43 แยก 18-17-2 แขวงบางโคล่ เขต
บจ.ยู เอฟ ฟู๊ด อินเตอร์เทรด จำ�กัด
บางคอแหลม กทม. 10120
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/50 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก เครื่องจักร เครื่องยนต์
อุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกชนิด
10120
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป
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บจ.เอ็น.อาร์.พี.แอนด์ เฮลธ์ แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
285/3 หมู่บ้าน เค. ริช ทาวน์ ซอยนิมิตใหม่ แขวงทราย
กองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ ขาย บริการจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ บริการด้านการแพทย์
บจ.กรุงเทพ เพ็ท แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3627/124-5 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวแพทย์
บจ.ฟู๊ด แสงอรุณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/2 ซอยเจริญกรุง 55 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม. 10120
ประกอบกิจการขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บจ.เอ็มเอ็นที 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
341/36 ซอยวัดจันทร์ ใน แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือช่างทำ�ทอง อุปกรณ์ และนำ�
เข้าเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ต่างๆ
บจ.สาทร เพ็ท แคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26/22 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวแพทย์
บจ.ธรรมจิรา เอสเตท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
551/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ-ขายให้เช่าพื้นที่ อาคารพาณิชย์
บจ.มัส แฮฟ โซยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1723/7 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง อาหารเสริม
บจ.พาร์ทเนอร์ พีพี พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1477/211 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบกทาง
น้ำ�ทางอากาศ
บจ.ซเทคิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
19 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการจหน่ายโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บจ.ไดนามิค ออโต พาร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/29 ซอยนิมิตใหม่ 7 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง
สามวา กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายน้ำ�มันหล่อลื่น น้ำ�มันเกี่ยร์ จารบี
และอะไหล่สำ�หรับเครื่องยนต์์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม

บจ.เมกะ คอนเน็กชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
นำ�เข้า ส่งออก ขนส่งสินค้าและพัสดุในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

บจ.เอ็น.เจ. ควอลิตี้ ฟรุ๊ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยพุทธบูชา 33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ส่งออก เกี่ยวกับผลไม้สดทุกชนิด
อาหารสดทุกชนิด

บจ.ฟาร์อีสท์ ฟู้ด แอนด์ เคมิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ถนนจันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120
ประกอบกิจการค้า สินค้าแปรรูปทางการเกษตร

บจ.ไวเจริญฮีตเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
425-429 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กทม. 10120
การผลิตเครื่องใช้ ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อน
ด้วยไฟฟ้า

บจ.ดีลออ สกินแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยพุทธบูชา 33/2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
ประกอบกิจการ จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง เช่น ครีมรักษาสิว
ครีมบำ�รุงผิว เซรั่มบำ�รุงผิว ลดริ้วรอย ยกกระชับใบหน้า

บจ.วีรนันท์ 1982 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
53 ซอยเจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการน้ำ�ผลไม้ปั่นหรือปรุงแต่งเพื่อบริโภค น้ำ�
ผลไม้บรรจุภัณฑ์สำ�เร็จรูปพร้อมดื่ม

บจ.วีเอ็นที โกลบอล เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/143 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ดูแลผิว
พรรณและทำ�ความสะอาดร่างกาย

บมจ.กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำ�กัด
(มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 111
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี
วางระบบและตรวจสอบบัญชี ทางวิศวกรรม ทาง
สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

บจ.เค.พี.เอ็น. ซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/90 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บจ.ก่อสร้างบางกอก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125/2 ซอยจันทน์ 32 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
10120
ประกอบกิจการรับเมหาก่อสร้างบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย
โรงแรม ถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างอย่างอื่น
บจ.สาธุ777นะชาลีติ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
537/230 ซอยสาธุประดิษฐ์ 37 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการจัดสร้างพระพุทธรูป ประดิษฐานถวายวัต
บจ.รัตนศิลป์การพิมพ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57, 59 ซอยแฉล้มนิมิตร 12 ถนนสุดประเสริฐ แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ผลิตและจำ�หน่าย สั่งทำ� ออกแบบ บริการ เกี่ยวกับสื่อ
สิ่งพิมพ์ทุกชนิดประเภทหีบห่อ บรรจุภัณฑ์

หจ.โปรแอคทีฟ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการค้า สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ทีซี เอ็กซ์เพลส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยจันทน์ 43 แยก 18-1 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบธุรกิจรับซ่อมกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่นๆ หจ.พลอยพิชชา ซัพพลีเม้นท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มม่า พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
525/292 ซอย 4 หมู่บ้าน ทาวน์พลัสประชาอุทิศ ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต ขายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการซื้อ-ขายที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่ หจ.อภิชญาพารวย
และนำ�มาจัดสรรแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ เพื่อขายทำ�การค้า ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/101 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
บจ.คิวบิค โซล เอเจนซี่ จำ�กัด
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
44/55 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลอง อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำ�หน่าย
สามวา กทม. 10120
ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก และ จำ�นอง หจ.ทีทูเอ็ม.คอนเวนเนี่ยน
อสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน จัดสรร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56 ซอยประชาอุทิศ 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
บจ.เค เอ เอ็น คอนซั้ลติ้ง จำ�กัด
10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิช
608/21 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต
ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำ�หน่าย
ยานนาวา กทม. 10120
ประกอบกิจการดำ�เนินงานและวางแผน ประชาสัมพันธ์ หจ.รัตนธรรม๒๕๖๐
โฆษณา และวางแผนประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-1 แขวงบางมด เขตทุ่ง
บจ.ดิ อาร์ช 2 จำ�กัด
ครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ขายปลีก-ส่ง เคสใส่มือถือทุกชนิด
1 ห้อง เค 27 ชั้น บี อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
หจ.สกุลเพิ่ม อินเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
ประกอบกิจการให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แยก 15 แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
บจ.ซี เออร์แบน จำ�กัด
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
4236/229 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขต
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บางคอแหลม กทม. 10120
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
หจ.ไทยเฮงหลี บอดี้ เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มแมสส์ ดีไซน์ จำ�กัด
170/2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
224 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 ถนนนราธิวาสราช
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
นครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
อะไหล่และอุปกรณ์ ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง สี และตัว
กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน บริการของนัก ถัง เปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่ือง
ออกแบบและกิจกรรมของมัณฑนากร
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บจ.พี.เอ็น.เอส.789 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/10 หมู่บ้านดลลชา ซอย3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการค้ารับจ้างผลิตเครื่องจักร
บจ.เมย์เฮ้าส์ เอ็มบาสซี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
527/5 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
10140
การขายส่งเครื่องสำ�อาง
บจ.ทีที บราเทอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/39 หมู่บ้าน พิศาล ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
บจ.ช่วง ยี่ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/7 ซอยประชาอุทิศ 19 ถนนประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ให้บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด
บจ.อันนา ออร์แกนิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
จำ�หน่ายสินค้าออร์แกนิค ได้แก่ใบชาปลอดสารพิษ พืช
ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
บจ.อีลิท มารีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
519 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และขนผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บจ.พี เอส เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/73 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
ประกอบกิจการ ซื้อมาเพื่อจำ�หน่ายซึ่งยาแคปซูลลดน้ำ�
หนัก ลดไขมัน
บจ.นิวเจนส์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 7 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการให้บริการจัดทำ�บัญชี บัญชีเงินเดื่อน ให้
บริการจัดทำ�วีซ่า และใบอนุญาตทำ�งาน

499

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.เอ็ม พี คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1042/18 ซอยสุขสวัสดิ์26 แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี
บจ.เอ็น.เอส. บิลเลียน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/117 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิด
บจ.บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/121 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร ซ่อมแซมอาคาร
ตกแต่งอาคาร รับเหมาทาสีอาคาร ทุกชนิด
บจ.เอส เอ็น เจ อิเล็คทริค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/376 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำ�หรับให้แสงสว่าง
บจ.แอดวานซ์ โปร โปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62/18 หมู่บ้าน เนเชอร่า ประชาอุทิศ - วงแหวน ถนน
เลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
จำ�หน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
ส่วนบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ
บจ.เอนเนอเวล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
139 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 27 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ ในครัว
เรือนและ สุขอนามัย
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บจ.เมอร์คิวริสท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
153/433 ซอยประชาอุทิศ 89/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับผลิตสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
ป้ายไวนิล

บจ.ออยล์ เบอร์รี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
129 ซอยบางบอน 5 ซ.12 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารเสริม เครื่อง
สำ�อางและเครื่องดื่ม

บจ.สเปซ แซ่บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
365/881 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
10140
วิจัยออกแบบและรับจ้างผลิตและบริการของเครื่องมือ
ทดลองและเรียนรู้ทางด้านอวกาศสำ�หรับเยาวชน

บจ.ศิริโชคประสานศิลป์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/2 ซอยท่าข้าม 20 แยก 2-1-1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับซื้อและจำ�หน่ายเศษเหล็ก พลาสติก
และวัสดุอุปกรร์ทุกประเภท

บจ.ฟอร์ริชทีม เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/170 ซอยซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ทองคำ� ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

บจ.จีบียู เอ็กซ์เพิร์ท คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/129 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ด้านการขาย
บริหารงานและการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร ขายการ
ส่งเสริมการ

บจ.ไทย โตโย เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/21 ซอยพุทธบูชา 32 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
หจ.ประเสริฐ วี.เค.99 เซอร์วิส
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 ถนนพระราม 2 แขวง
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการ รับขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรกล
โรงงานทุกประเภท

บจ.โปรเกรส ไพรม์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/20 หมู่ที่ 4 ซอยเอกชัย 10/1 ถนนเอกชัย แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่นบน
แผงลอยและตลาด
บจ.กิฟเกรท เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
148/1 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายกรอบแว่นตา คอนเทคเลนส์
เลนส์สายตา เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

หจ.พีอาร์ โอ ซัพพลาย (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 5 แขวงท่าข้าม เขต บจ.เค.พี.เอ็ม โปรคอสเมติก จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกและจำ�หน่ายพลาสติก
14/40 หมู่บ้าน ปริญญดา พระราม 2 ถนนบางขุนเทียน
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย เกี่ยวกับความงาม เครื่อง
หจ.กลาส เอ็กซ์เพรส ซัพพลาย
สำ�อางทุกชนิด
บจ.คอนเทมโพรารี่คราฟจิวเวลรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/1 ซอยบางกระดี่ 19 แยก 9 แขวงแสมดำ� เขต
134/219 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.น้ำ�ดื่ม วีไอพี จำ�กัด
ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
บริการผลิตและติดตั้งกระจก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต จางผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า-ส่งออก
21 ซอยท่าข้าม 28 แยก 16-18 แขวงแสมดำ� เขต
เครื่องประดับอัญมณี เพชร พลอย เครื่องเงิน ต่างหู
บางขุนเทียน กทม. 10150
หจ.ศรีมงคลไฮดรอลิค
กำ�ไล สร้อย จีแหวน
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40/1 ซอยสะแกงาม 14 แยก 4-7 แขวงแสมดำ� เขต
บจ.เอ็นเค การบัญชีและภาษีอากร จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
บจ.แสนสุข(ไม่) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิตท่อยางและข้อต่อไฮดรอลิค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
85/1038 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
282/1 ซอย22/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขต
กทม. 10140
จอมทอง กทม. 10150
หจ.ไลค์ลี่ เวิลด์ ไวด์ โลจิสติกส์
ประกอบกิจการรับทำ�บัญชี ปิดงบการเงิน บริการยื่นภาษี ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
รวมถึงให้คำ�ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน สะพาน อุโมงค์
9 ซอยท่าข้าม 26 แยก 4 แขวงแสมดำ� เขต
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำ�งานโยธา
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุกประเภท
บจ.บลู โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำ�กัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-2 แขวงบางมด เขตทุ่ง หจ.โอคิว
บจ.ซันเวย์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
ครุ กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต-จำ�หน่าย ผลิตเครื่องสำ�อางจาก
622/311 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม 32/2 ซอยเอกชัย 80 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
สมุนไพรทุกชนิด
บางบอน กทม. 10150
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคตามสถาน
ทุกประเภท
บจ.ทริปเปิ้ล โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ประกอบการ เช่น โรงแรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/361 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
บจ.ณ วันหนึ่ง จำ�กัด
หจ.ปอ ร้านพันธ์
กทม. 10140
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ธุรกิจการซื้อ ขาย 82/40 หมู่บ้าน ทรายทอง2 ซอยเอกชัย 30
21 ซอยบางกระดี่ 39 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ� เขต
ให้เช่า
บางขุนเทียน กทม. 10150
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่ง
10150
มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.มิลเลียนแอป จำ�กัด
กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15 ซอยประชาอุทิศ 14 ถนนประชาอุทิศ
บจ.ถุงมือรับทรัพย์ จำ�กัด
บจ.ที.ดี.พี. ฟู๊ดส์แอนด์ซัพพลาย จำ�กัด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10140
21/141 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขต
112/84 หมู่ที่ 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
ประกอบกิจการพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
จอมทอง กทม. 10150
10150
สำ�เร็จรูป สร้างและพัฒนาแอฟพลิเคชั่นเกมส์
ขายส่งและขายปลีกผักและผลไม้ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือ ประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือถุงทอ
แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการถนอมและแปรรูป
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บจ.เอพี คอมเพรสเซอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/66 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจำ�หน่ายชิ้นงานตาม
ตัวอย่างลูกค้า เช่น น๊อต สกรู

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.บลูแมน ครีเอชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/21 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงาน

บจ.เจนซิส ออโตเมชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/363 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการกิจการค้าขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

บจ.ที.เจ.ไดเร็ค กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
204 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ให้บริการพิมพ์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการ
พิมพ์ทุกประเภท

บจ.เฮงอนันต์ การค้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 1-8 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา จำ�หน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ� เครื่องบำ�บัดน้ำ�เสีย

บจ.เอวาฟู้ด เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/284 โครงการ สำ�เพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก ค้าส่ง วัตถุดิบ
ประกอบอาหารและเบเกอรี่ทุกชนิด

บจ.เอส เค ซี ดีเสิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยพุทธบูชา 10 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
10150
ให้บริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด

บจ.เอ๋ 73 ช็อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39,41 ซอยเอกชัย 64/3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า อะไหล่ เครื่องยนต์ ยานพาหนะ

บจ.ทรู คอปเปอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55/92 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
นำ�เข้าส่งออกทั้งแผ่นและเศษทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม
สแตนเลส สังกะสี สายไฟเก่า ขี้กลึง ขี้เลื่อย

บจ.แชปเตอร์ ทเวนตี้ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยอนามัยงามเจริญ 29 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
รับเหมาก่อสร้าง

บจ.โกลบอล เซฟเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
221 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการฝึกอบรม และสัมมนาภายในองค์กร
บจ.เอเอ็มพี คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
959 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ ในครัว
เรือนทุกชนิด
บจ.ซีแอลซี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยบางกระดี่ 9 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
เพื่อการพักอาศัย
บจ.พิมพ์ทิพย์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/166 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่าย นำ�เข้าส่งออก บรรจุภัณฑ์
บจ.เจริญตา ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50 ซอยท่าข้าม 28 แยก 3 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ออกแบบ ตกแต่งภายในและรับเหมา
ก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภค
บจ.ไทยเรดวูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
126/195 หมู่ที่ 3 ซอยกำ�นันแม้น 8 ถนนเอกชัย แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการ ทำ�ไม้ ค้าไม้ และส่งออก
บจ.วีลัดดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/179 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการบริหารพื้นที่ ให้เช่า บริหารธุรกิจ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด แก่เอกชน องค์กรของรัฐ
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บจ.อาคเนย์ พลาสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
104/68-69 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้ากระเป๋า อุปกรณ์และอะไหล่กระเป๋า
ทุกชนิด

บจ.นิตโต้ แฟมิลี่ 888 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1363 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
รับติดตั้งและซ่อมแซมท่อไอเสียของยานพาหนะนะ
ทุกชนิด
บจ.ดิ เอ็กซ์เปิร์ท คอนซัลติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/46 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 9 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้าและจำ�หน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์
บจ.บิ๊กมัม ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/11 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมความงาม
อุปกรณ์เสริมสวย อุปกรณ์ตกแต่งทำ�เล็บทุกชนิด รวมถึง
บริารซาลอนและสปา
บจ.กรีนเนอรี่ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
37/8 หมู่ที่ 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บจ.สาธินี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
87 ซอยเอกชัย 114 (อมรพฤกษ์) แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่
ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา เบียร์

บจ.ไวท์ดอท กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13/38 ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต
บจ.เอ็นเจ.2017 จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/19 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและธุรกิจแบบ
ครบวงจร
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ขอสัมปทานการเดินทางโดยสาธารณะ
เช่น รถตู้ รถสองแถว
บจ.แสงไทยเบนเดอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
135,137,139,141 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวง
บจ.ฟินสเตท เวิร์คกรุ๊ป จำ�กัด
จอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
240 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-5 แขวงบางบอน เขตบาง ประกอบกิจการเครื่องตัดท่อ เครื่องม้วนท่อ
บอน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ ขาย บริการ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ บจ.สามสิทธิ์ ชัตเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/32 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บจ.บี บี แอนด์ เจ จำ�กัด
บางขุนเทียน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ติดตั้งซ่อมบานประตู
20/1 ซอยท่าข้าม 20 แยก 8 แขวงแสมดำ� เขต
ประตูม้วน เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมรวมทั้งอุปกรณ์
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ใบมีดโกน
บจ.มิยาบิ เอสซี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ทกานนท์ สตูดิโอ จำ�กัด
9/35 ซอยเอกชัย99/2 (เดอะพลีโน เอกชัย-กาญจนา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
134/29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ� เขต ภิเษก) แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ประเภทต่างๆ
บางขุนเทียน กทม. 10150
ได้แก่ คอลลาเจน และอื่นๆ
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
บจ.จันไก่ทอด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/182 หมู่ที่ 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการขายไก่ทอด
บจ.อารี เรสซิเดนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/69 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการบริการโรงแรมที่พัก ห้องเช่า แบบราย
วันและรายเดือน

บจ.จีทู พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/86 ซอยบางกระดี่ 34 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าอะหลั่ยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้น
งานโลหะ
บจ.กังสดา ฟลอริชชิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
290 ซอยพระยามนธาตุฯแยก 27 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง ตัวแทนจำ�หน่าย โทรศัพท์
เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร

501

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.แบงคอก รูม สเต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
819 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในการซื้อ การขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บจ.พรสุวรรณการพิมพ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
205 ซอยแสมดำ� 5 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
ประกอบกิจการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บจ.เกตติ้งริช กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/138 ลุมพินีเพลส สุขสวัสดิ์ - พระราม 2 หมู่ที่ 3
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการการค้าอาหารและเครื่องดื่ม
บจ.ราคุดะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/1 ซอยเอกชัย 72 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก ขายปลีก
สินค้าทำ�จากวัสดุโลหะ อโลหะ
บจ.ไดกิ ฮาคุบะ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
420/24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก และจำ�หน่ายในประเทศ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง
บจ.ประจวบพลาสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยสะแกงาม 7 แยก 8 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บจ.ธนทรัพย์พลาสติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48,50,52 ซอยพุทธบูชา 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิตของใช้ที่ทำ�จากพลาสติก
บจ.เพอฟอร์มูฟอัพ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
411 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้างทุกชนิด
บจ.คิด ทำ� ใช้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
112/58 หมู่ที่ 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการรับออกแบบ และจัดจำ�หน่ายสินค้า

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.มัฟฟิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/51 หมู่บ้าน มัณฑนา พระราม 2 เทียนทะเล ซอย
เทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่า
ข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย ระบบท่อ
ก๊าซทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์์ทุกชนิด

บจ.อิออน อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
249/52-53 ถนนบางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออกและจำ�หน่าย ปลีกส่ง
สินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.พี สแควร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
700/43 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
นำ�เข้า และขายปลีก-ส่ง แว่นตา กรอบแว่น เลนส์

บจ.ฟาร์มินคา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/82 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่าย นำ�เข้า และส่งออกซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

บจ.ฮอมเม เพลย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยสะแกงาม 44 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการเป็นตลาดกลาง
ในการซื้อ-ขายหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

บจ.เดอะ ลิม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/41 หมู่บ้าน ทรายทอง2 ซอยเอกชัย30 ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้า
กำ�ลังและสายสัญญาณสื่อสาร

บจ.บุญตาเลิศการช่าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1414,1416 ซอยเทียนทะเล26แยก6-1 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการกลึง ขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำ�จากโลหะทุกชนิด

บจ.ซีเอ็มซี. เซอร์เวย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/66 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุประกันภัยทางรถยนต์

บจ.คูส คอนโทรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/141 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์สารเคมี สารเคมี ทุกชนิด

บจ.ณลพรรณ์พร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 3 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ขายตรง ขายปลีกโดยตัวแทนที่ได้รับค่าตอบแทน

บจ.เอ เฮิร์บ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยเอกชัย 87/1 (คชาภรณ์) แขวงบางบอน เขต
บางบอน กทม. 10150
ประกอบกิจการค้าปลีก ส่ง นำ�เข้า ส่งออก อาหาร
เสริมสุขภาพทุกประเภท

บจ.ณมนพรรณ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 3 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ขายตรง ขายปลีกโดยตัวแทนที่ได้รับค่าตอบแทน

บจ.บริงเดอะเบสท์ แอคเซเลอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กทม. 10150
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิต จำ�หน่าย ขาย
ปลีก-ส่ง เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า
รองเท้า
บจ.ปฐมพร 789 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
90 ซอยเอกชัย 56 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
10150
ประกอบกิจการรับพิมพ์ภาพ ดอกและลายต่างๆ บนผ้า
และสิ่งทอทุกชนิด
บจ.ชัยแสงกิโลไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยสะแกงาม 13 แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการ ผลิต และจำ�หน่ายเครื่องชั่งทุกชนิด

บจ.เลิฟปริ้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/2 ซอยบางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150
บจ.เค.เอ. แอร์คอนดิชั่นเทค เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ บริการรับพิมพ์ ออกแบบ เขียน ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แบบงานพิมพ์
3/418 ซอยสะแกงาม 14แยก 2 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องปรับอากาศ และอะไหล่
บจ.นาโอโกะ สกินแคร์ บาย เอ็นเค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
321 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 แขวงบางบอน
บจ.ดีวี ดีไซน์ กรุ๊ป จำ�กัด
เขตบางบอน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง ทั้งในและต่างประเทศ 641/98 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน
บจ.แคนดู คอมเมอร์เชียล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
117 หมู่บ้าน ลลิล กรีนวิลล์ ถนนบางบอน 3 แขวงบาง บจ.ไชยคำ� ขนส่ง จำ�กัด
บอน เขตบางบอน กทม. 10150
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์
8 ซอยแสมดำ� 5 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร
10150
ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทุกชนิด
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บจ.เอสเอ็นเค1999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/1 ซอยบางกระดี่ 19 แยก 1 แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
บจ.พสวินท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
291 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ประกอบค้าเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย
บจ.ยูโรโบรอส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
660/30 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กทม. 10150
ประกอบกิจนำ�เข้าและส่งออกเครื่องสำ�อางและ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
บจ.เนค ทูเกทเตอร์ ออแกไนซ์เซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
113/30 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ� เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150
บริการจัดงานในและนอกสถานที่ ออกแบบออแกไนซ์
หจ.อาหลาน (2017)
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/982 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำ�หน่ายเครื่องดื่มน้ำ�
สมุนไพร เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
หจ.ไทนี่เวิร์ค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/10 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ปรับปรุง ใช้ ทรัพย์สินใดๆ และดอกผลของทรัพย์สินนั้น

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หจ.เจ.วาย.ลีออน ซัพพลาย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
386 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
จำ�หน่ายผ้าทุกชนิด

บจ.ที ยู บี ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299 ซอยกาญจนาภิเษก008แยก 2 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ โดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต โปรดักส์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
272 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค

หจ.สุขวัน เครื่องครัว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74/27 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
จัดซื้อ จัดหา จำ�หน่ายเครื่องใช้ส่วนตัว-ภายในครัวเรือน
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ ทั่วไป

บจ.กาแฟเพ็ชรพล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74/4 หมู่ที่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
ประกอบจำ�หน่ายแฟรนไซส์กาแฟ

บจ.เอ็กซ์เพรสโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43 ซอยเลียบฝั่งใต้ 2/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

บจ.พรจินดา กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 ลุมพินีพาร์ค เพชรเกษม 98 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
M-0207 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ
ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

บจ.ครอสวอล์ค คาเฟ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
3 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หจ.ศิริ เมดิแคร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
บจ.ซาย โฟรเซ่น ฟู๊ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/262 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตอาหารปรุงสำ�เร็จแช่แข็ง

บจ.ดี ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/186 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และผู้ โดยสารทั้งทางบก
ทางน้ำ� ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

บจ.ลักซูรี่แลนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
700 ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการนายหน้ารับฝากกระเป๋า รองเท้า เครื่อง บจ.หวานใจช็อป8 จำ�กัด
หนัง เครื่องประดับ เพชร พลอย จิวเวอรี่ รวมทั้งสองมือ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เกรโซ่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
379 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
95 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
บจ.สยาม เวอร์ โก้ จำ�กัด
กทม. 10160
เขตหนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการค้านาฬิกาทุกชนิด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� 607 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค ชั้นที่ 2 ห้องเลข
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
ที่ 215 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
บจ.ไบร์ โอแลนด์ อินดัสตรี้ จำ�กัด
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
บจ.คุ้มสุวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
35/240 หมู่ที่ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
เสริมทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10160
4/47 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
ประกอบกิจการ ผลิต ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
เขตหนองแขม กทม. 10160
บจ.รองเท้าเอแดร์ จำ�กัด
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยจากมูลสัตว์ และอื่นๆ ทุกชนิด
ประกอบกิจการ รับบริการ หรือ รับจ้างทำ�ของ ตามวัตถุ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ที่ประสงค์ทั้งหมด
129/27 ซอยบางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง เขต บจ.ศรัญจน์กมณ จำ�กัด
บางแค กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการผลิต รองเท้า
บจ.พี.ดับบลิว.เอส.แอ็คเค้าท์ติ้ง จำ�กัด
59 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 5 แขวงบางด้วน เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ภาษีเจริญ กทม. 10160
42/432 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ8/1 แขวงหนองแขม เขต บจ.นพคุณ ก่อสร้าง จำ�กัด
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
หนองแขม กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�บัญชีดูแลระบบและวางแผน 3 ซอยศิริเกษม 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
ระบบบัญชี
10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำ�การ บจ.ออริจินอล ซัพพอร์ท จำ�กัด
บจ.เอส เค อินดัสเตรียลแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อ้วน แม็คโคร จำ�กัด
14 ซอยเพชรเกษม 31/4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
934 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
กทม. 10160
61/1 ถนนราชมนตรี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษา
ประกอบกิจการ ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
กทม. 10160
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
ประกอบกิจการรับเหมาขนส่งทางบก ถม ขน ดิน ทราย
บจ.เจเอ็มเค บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บจ.ออล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.อาร์.เค.พี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
548 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100 ซอยบางแวก 26 แยก 7 แขวงบางแวก เขต
กทม. 10160
38/8 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ให้บริการบำ�รุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์ ชิ้นส่วนยาน
10160
บริการการบัญชี การทำ�บัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท
ให้บริการซ่อมแซม บำ�รุง รักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและ และการให้คำ�ปรึกษาด้านภาษีอากร
ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ� เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องมือกล
บจ.ปิยะเซอร์วิส (2017) จำ�กัด
บจ.โมริยะ ซีที จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สุพัฒน์ เพ้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
203 ซอยบางแวก 142 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
574 ถนนสวัสดิการ 2 ม.วังทอง แขวงหนองแขม เขต
10160
16 ซอยเพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอะไหล่รถ สายพานอุตสาหกรรม บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าส่ง ขายส่ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย สีอเนกประสงค์
มือถือฯ
สำ�หรับเหล็ก ไม้ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี
บจ.พอเพียงกรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.นามเรืองทรัพย์ จำ�กัด
1629/6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค บจ.พี.ที. ดีอ้อน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10160
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100 ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขต
บริการรับแต่งเพลง จดลิขสิทธิ์เพลง เป็นตัวแทนซื้อ
154 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค หนองแขม กทม. 10160
ขาย ลิขสิทธิ์เพลง บริการจัดเวทีการแสดง คอนเสิร์ต
กทม. 10160
ประกอบกิจการโรงเรียนอนุบาล
ประกอบกิจการทำ�แผ่นพื้น,ผนังอาคารสำ�เร็จรูป
บจ.พีเคเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.เมเทอร์ เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.วังขนม อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/43 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
223 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
หนองแขม กทม. 10160
170/50 หมู่บ้าน เดอะทรีโอ ถนนพุทธมณฑลสาย 3
10160
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน จำ�หน่าย แพ็คเก็จทัวร์ ตั๋ว แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
เครื่องบิน
ประกอบกิจการจำ�หน่ายขนมต่างๆ ทั้งขายปลีก-ส่ง
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.ไฮโฮมเวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
4 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการ ขายฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.ลักชัวรี่ คอสเมติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
180/71 หมู่บ้าน พลีโน่ ซอยเพชรเกษม 112 แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์เกี่ยวกับความงาม อาหารเสริม

บจ.โกลบอล เมดิคอล อีควิปเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยเพชรเกษฒ 54 แยก 1 แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์

บจ.ภู่สอน ซีวิล กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
32/185 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

บจ.สิงห์คำ�ราม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
938 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่ม น้ำ�อัดลม

บจ.ซินารีโอ(ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
399 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
จัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่กระบวนการออกแบบอนาคต

บจ.พรูจอง คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
320/66 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทุกชนิด

บจ.โชคชัยวารี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
125 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการขายส่งสุราและน้ำ�ดื่ม

บจ.พีแอนด์ที ดีลเลอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยศิริเกษม 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ ในโรง
โรงแรม รีสอร์ท และสปา

บจ.เนเฟอร์ แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
588/31 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำ�อาง และ
ผลิตภัณฑ์ ในห้องน้ำ�

บจ.เจ. อาร์. โอ. ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
347 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทำ�ความสะอาด
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง

บจ.วงศาณุ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
82/335 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมายและด้านการ
บัญชีธุรกิจ
บจ.ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 14 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและคนดูแล
ประจำ� สำ�หรับผู้สูงอายุ
บจ.ไอเอสเค แอคเคาน์ติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
366/83 หมู่บ้าน ตะวันทอง 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทำ�บัญชี และตรวจ
สอบบัญชี

บจ.เอส เอ็ม พลัส เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
388/7 หมู่บ้าน บีอเวนิว ราชพฤกษ์-จรัญ 13 ถนน
ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าและส่งออก จำ�หน่าย ยา ยารักษา
โรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
บจ.สยามออลซิสเต็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยเพชรเกษม 39 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง
ฝากและดูแลรักษาข้อมูลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
บจ.จันทร์ธนา แอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/94 ซอยเพชรเกษม 81/5 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เช่า ให้เช่าซื้อเครื่องปรับอากาศ

บจ.มาย ยิม เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44 ซอยเพชรเกษม 25/2 แยก 3 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการพัฒนาและจำ�หน่ายซอฟต์แวร์
บจ.แองเจิ้ล บิวตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
74 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.พี.พี.รุ่งเรืองการไฟฟ้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
445,447 ซอยเพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่
บจ.สเปคตรัม อาร์คิเทค แอนด์ อินทีเรีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13 ซอยบางแวก 73 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
รับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร อาคารที่พัก
อาศัยและสถานที่ทำ�การอื่นทั้งภายในและนอกอาคาร

บจ.เบสท์ดรักพลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
241 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

บจ.มโน เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยเทอดไท 40 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการขายและส่งออกอาหารเสริม

บจ.เล่งหงษ์ออร์คิด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/168 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการนำ�เข้าส่งออก กล้วยไม้ ไม้ดอกทุกชนิด
ต้นไม้ทุกประเภท

บจ.ไทยบัญชร แมชชีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องจักรที่ใช้ ใน
งานอุตสาหกรรมพลาสติก

บจ.ดับบลิวเจมส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
420/243 หมู่บ้าน ชมเพลิน ซอยเศรษฐกิจ46 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บจ.เดอ รอย กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
588/88 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิง การแสดงบนเวที

บจ.ทรีโอเด็คคอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
288 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
10160
ประกอบกิจการ รับจ้างทำ�เฟอร์นเจอร์ ทุกชนิด

บจ.ดีนิว จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
932 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการตัวแทนจำ�หน่าย ซื้อ-ขาย เครื่องสำ�อาง

บจ.จี แอนด์ เอ็ม คอสเมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
124 ซอยเพชรเกษม 33/8 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160
ประกอบกิจการจำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง อาหารเสริม
และอื่นๆ

บจ.เวเว่ย์ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำ�ของ ตาม
วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

บจ.สปาร์ตัน ไทย ดิเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
999/38 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
ประกอบกิจการ ส่งออก นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าเกี่ยว
กับระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ
บจ.ลาดาวีน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/160 ถนนเลียบฯฝั่งใต้ ม.วรารมย์ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม. 10160
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเครื่องสำ�อาง
บจ.อินสเพอริท คอร์เปอเรท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
141 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขต
หนองแขม กทม. 10160
ออกแบบ กราฟฟิก 2D และออกแบบ 3D ออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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บจ.ซีพีเอ็น สมาร์ท โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
142/132 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ (บางแค) ซอยนาวี
เจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขต
บางแค กทม. 10160
บริการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

บจ.บ๊อก แอนด์ บิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
594/166 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขต
ภาษีเจริญ กทม. 10160
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
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เพจเจส

บจ.ฟอร์เอเวอร์มีเดีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/219 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160
ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารสำ�เร็จรูปและ
อาหารเสริม
บจ.พราวชมพู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/31 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เครื่องสำ�อาง
บจ.1980 เอส 9 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
121/16 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบกิจการร้านอาหารประกอบดนตรี

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.สมาร์ทออโตเมทิกเกท แอนด์ ลิฟวิ่ง
อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/5 หมู่บ้าน ปิ่นเกล้านคร 2 ซอย21/1 ถนน
พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและติดตั้งประตูอัตโนมัติ
บจ.พีเอ็น เฮลท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/151 หมู่บ้าน กฤษดานคร 39 ซอยนพรัตน์ 26 ถนน
บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
10170
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแล
น้ำ�หนัก และผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพ

บจ.ช เจริญพานิชวิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/46 หมู่ที่ 19 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ขายปลีกส่ง อาหารสด
อาหารแปรรูป

บจ.ไวท์แคท ฟอยล์แอนด์ออยล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
12 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมส
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าขายเกี่ยวกับน้ำ�มันไฮโดรลิค น้ำ�มัน
อเนกประสงค์ น้ำ�มันสังเคราะห์เครื่องยนต์ทุกชนิด

บจ.อินเตอร์แนชชั่นแนล คอนซัลแตนท์เซ็นเตอร์
จำ�กัด
บจ.นอร์ธ สตาร์ เฮลธี แอนด์ ออร์แกนิค โปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
จำ�กัด
10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�
22 ซอยราชพฤกษ์ 16 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
แนะนำ�ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าขายอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรม การตลาดและจัดจำ�หน่าย

บจ.พรนารัท 1990 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68 ซอยสวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
บจ.ดีเอสเจ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบกิจการ ผลิต จำ�หน่าย และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/11 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
บจ.เจ เอ็ม ซิกเนเจอร์ จำ�กัด
ทวีวัฒนา กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ตัวแทน เศษเหล็ก เศษ
108/28 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กระดาษ ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก และวัสดุรีไซเคิล
กทม. 10170
ทุกชนิด
ประกอบกิจการ เปิด พื้นที่สนามกีฬาฟุตซอล ให้เช่าและ
บริการอื่นๆ เกี่ยวกับสนาม
บจ.ภูริช การค้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เคเคเจวี โฮลดิ้ง จำ�กัด
308 หมู่บ้าน เปนมวดี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
9/88 ซอยบรมราชชนนี 74/1 แขวงศาลาธรรมสพน์
กทม. 10170
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการค้าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ เกี่ยว
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมาย
กับทำ�ขนมเบเกอร์รี่
บจ.โมโตซีเคล็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
86 ซอยชัยพฤกษ์ 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
ประกอบกิจการขายจักรยานยนต์

บจ.ดัชนียะสหภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
151/21 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการจำ�หน่ายและบริการซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
เครื่องจักร

บจ.เอเชีย เมดิเทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
259/67 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
10170
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์

บจ.จตุจักรสาย 2 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
80 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อจำ�หน่ายสินค้า
บจ.ดีเซิร์ท คิทเช่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
250/131 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 32 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการ ขายขนมหวาน
บจ.ชกาณณ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/80 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้า จัดหาสินค้า
เช่น ข้าว พืชไร่ และสินค้าทางการเกษตร
บจ.เจริญศิลป์ ทวีวัฒนา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/12 หมู่ที่ 8 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมส
พน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง

บจ.แอล เค แอล สไมล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/478 หมู่บ้าน ลดาวัลย์ปิ่นเกล้า ซอยบรมราชชนนี
115/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170
บจ.รักษาความปลอดภัย บุญอินทร์ การ์เดียน จำ�กัด
ประกอบกิจการคลีนิกทันตกรรม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
289 หมู่บ้าน กฤษดานคร 18 ซอยอัญมณี 23 ถนน
บจ.คิงส์ คอลเลคชั่นส์ (1989) จำ�กัด
พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
บจ.เอสเอสซี.อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/104 ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขต
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน โรงงาน
7 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน กทม. 10170
ห้างร้าน บริษัท ไซด์งาน
กทม. 10170
ประกอบกิจการ ผลิต ออกแบบ จัดจำ�หน่าย เสื้อผ้าและ ประกอบกิจการค้า สินค้าเบ็ดเตล็ด ตามคำ�สั่งซื้อและ
ของชำ�ร่วมทุกชนิด
ความต้องการของผู้ซื้อ
บจ.รัศมีแกรนิต พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มากิน ฟู้ด จำ�กัด
92/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
บจ.ทรัพย์รุ่งเรือง (1991) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10170
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
296 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต 52/24 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายศาล ศาลเจ้าที่ ตี่จู้ ศาล
ทวีวัฒนา กทม. 10170
พระพรหม
วัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการร้านอาหาร และจำ�หน่ายอาหารสด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บจ.พร็อพเพอร์ตี้ดีบี จำ�กัด
บจ.เวฬุวัน คอนแมท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจริญทรัพย์ รีเทล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59 ซอยบรมราชชนนี 63 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/19 ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์ 49/150 ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
กทม. 10170
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ให้คำ�ปรึกษาและบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศน์และ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
นำ�เข้า-ส่งออกและเป็นตัวแทนจำ�หน่ายวัสดุและอุปกรณ์ ซอฟแวร์
ตั้งธุรกิจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บจ.เค แอนด์ เค อพาร์ทเมนท์ นครสวรรค์ จำ�กัด
บจ.ที บิวท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.บุญภิญโญ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2 หมู่ที่ 11 ซอยดุษดีวรรณ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
73/1 หมู่ที่ 14 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
26 ซอยราชพฤกษ์ 33 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. กทม. 10170
10170
การบริการที่พักอาศัย สำ�หรับบุคคลชั่วคราว การบริการ
10170
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถมดิน ซ่อมแซมอาคาร ประกอบกิจการผลิต รับจ้างและจำ�หน่ายสบู่ทุกชนิด
ที่พักอาศัยกึ่งถาวรในบอร์ดดิ้งเฮ้าส์
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หจ.พรีราน่า พรีเชียสแพค
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
35/4 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน
บจ.นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า จูเนียร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
62 ตรอกนาวา ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขต
พระนคร กทม. 10200
ประกอบกิจการรับจ้างทำ�และจำ�หน่าย อาหารที่ปรุงขึ้น
เพื่อบริโภค
บจ.เพชรนพรัตน์ ออนไลน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
40 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย เพชร พลอย เงิน ทอง
นาค

ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

บจ.มิตร อินโนเวชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
178/62 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ ตกแต่งภายในและต่อเติมบ้าน
อาคาร อพาร์เม้นท์ คอนโดโรงแรม อื่นๆ ทุกประเภท

บจ.สยามเอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57/33 ซอยประชาชื่น 14 แยก 2-1 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ซื้อ ขาย สินค้าประเภทของ
ชำ�ร่วย ของแถม เพื่อใช้ ในงานเทศกาลตางๆ

บจ.โลแดช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
201/270 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจัดทำ�เว๊ปไซต์เพื่อโฆษณา

บจ.พิคแพ็คช้อป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
219/169 หมู่บ้าน ชัยพิทักษ์ ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก
6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

บจ.เอพี เรโวลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
355/53 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
บริการสถานเสริมความงาม รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง

บจ.มิตรรานี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
419 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายผ้าทุกชนิด

บจ.โฮมสมาร์ทเซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/293 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบธุรกิจบริการรับตรวจบ้าน คอนโด อาคาร ทาวน์
เฮ้า ที่พักอาศัย

บจ.นำ�สว่าง วอทช์ พระราม 9 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
72 ถนนบำ�รุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กทม. 10200
จำ�หน่ายนาฬิกาทุกประเภท ขายอุปกรณ์ อะไหล่นาฬิกา
ทุกชนิด

บจ.แบงกุทีเฮ้าส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

บจ.วิสดอม เวิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/20 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ให้บริการจัดทำ�หนังสือเดินทางรวมทั้ง วีซ่า ทุกประเภท
บจ.ฮิว แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
301/222 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-21 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุน เครื่อง
ตรวจค้นอาวุธ เครื่องตรวจวัตถุระเบิด อาวุธ ยุทธภัณฑ์
บจ.ไดนามิค3 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
ผลิต จำ�หน่าย และสั่งเข้ามาจำ�หน่าย จากต่างประเทศ
ซึ่งระบบประปา ไฟฟ้า และ เครื่องกล

บจ.สะเต็ม เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/132 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-23 (ชินเขต
1/43) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
บจ.ไดนามิค โฟร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำ�หน่าย หนังสือ สื่อสาร ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
การเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
หจ.สามชัย2017 คอนสตรัคชั่น
บจ.ครีเอท คอน จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย สั่งเข้ามาจำ�หน่ายจากต่าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประเทศ ซึ่งสินค้าระบบประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
553/797 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 319 ถนนเดชะตุงคะ แขวง 48/45 หมู่บ้าน เดอะพาราไดซ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14
สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานโยธา
ประกอบกิจการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
บจ.โฮมแคร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
339/146 หมู่บ้าน แกรนด์คาเนล ถนนเชิดวุฒากาศ
บจ.อินฟินิกซ์ ไวร์เลส จำ�กัด
บจ.เอซี 89 จำ�กัด
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กิจการให้เช่าและขายเครื่องมือแพทย์
99/349 อาคารณ นคร ชั้นที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง 8/58 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
กทม. 10210
จำ�หน่าย ขายปลีก-ส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องมือ ประกอบกิจการ จัดอบรม สัมนา เป็นที่ปรึกษา
บจ.คุณัชญ์ กรุ๊ป จำ�กัด
สื่อสารโทรคมนาคม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
75/172 หมู่บ้าน เศรณี ซอยวัดเวฬุวนาราม18 ถนน
บจ.เอ็น.วี.สแตนเลส จำ�กัด
วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
บจ.เจ.อาร์.พี.แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10210
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
250 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2-2 แขวง
ประกอบกิจการขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
172/11 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับทำ�ติดตั้งประตูสแตนเลส เหล็กดัด
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำ�บัญชีและการตรวจสอบ
มุ้งลวด
บัญชี การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
บจ.ฟิน มีเดีย เอเจนซี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แอร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
314/490 ซอยสรงประภา 16 ถนนสรงประภา แขวง
บจ.ไลฟ์ บริลเลี่ยนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ผลิตและจำ�หน่าย ส่งออก
16/1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง เขต
กทม. 10210
สินค้าจำ�พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก แบ่งออก จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง
เวชสำ�อางทุกชนิด
บจ.มายด์เทค อินเตอร์ จำ�กัด
บจ.ซี้ด สตอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนน
บจ.โมชิ ยัมมี่ จำ�กัด
34/134 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาด
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
353/13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง และเวชสำ�อางค์ทั้งใน 10210
ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย และสั่งเข้ามาจำ�หน่ายจาก
10210
ประเทศและต่างประเทศ
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าระบบประปา ไฟฟ้าและเครื่องกล
ปลีก ส่ง อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์
บจ.ช.ธนวัต กรุ๊ป จำ�กัด
บจ.ยูทูเอ็กซ์ จำ�กัด
บจ.สยาม คอสเมดิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/109 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แยก 8 แขวงดอนเมือง
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนน
18 ซอยนาวงประชาพัฒนา 9 ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง กทม. 10210
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
10210
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต และจำ�หน่ายอาหาร
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้าสินค้าประปา ไฟฟ้าและเครื่องกล
อาหารเสริม ยา
หจ.ซูม่า อินโนเวชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
153 ซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-3 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
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รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ซิปเปอร์ เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
242/206 ซอยสรณคมน์ 9 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการค้าและให้เช่าบริการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์

บจ.ไรส์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/295 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
ให้บริการให้คำ�ปรึกษาการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน
ให้กับนิติบุคคลและบุคคลโดยทั่วไป

บจ.เอเนอร์จีไรช์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/147 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า

หจ.หัสดินทร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29 ซอยวัชรพล 1/1 แยก1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

บจ.เป่าซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/53 คอนโดถนอมมิตรพาร์ค อาคาร 13 ซอย
รามอินทรา 55/8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
นำ�เข้าและส่งออกเห็ดถั่งเช่า ทั้งในและต่างประเทศ

บจ.บ้านรังนก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
22/80 ซอยโกสุมรวมใจ 40 แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการผลิต รับซื้อ ขาย รังนก รังนกแปรรูป ทั้ง
ในและต่างประเทศ

หจ.ซีด พาร์ท ช็อพ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
65/2-3 ซอยสายไหม 56/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
จำ�หน่ายอุปกรณ์และอะไหล่แต่งรถจักรยานยนต์

บจ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
102/82 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจัดหา นำ�เข้าเพื่อจำ�หน่าย และขาย
สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ยุทธปัจจัย

หจ.วรินทร์พัชร์
บจ.เหรียญทอง ซุปเปอร์บิ๊ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/315 หมู่บ้าน อัมรินทร์ฯ3ผัง1 ซอยสายไหม 13
110 ซอยโกสุมรวมใจ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
กทม. 10210
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย ขายปลีก-ขายส่ง สินค้า
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค
เบ็ดเตล็ด สินค้าแฟชั่น

บจ.สิริ สิริ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11/150 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-9 (ชินเขต 1/29)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกอบกิจการขายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำ�นักงาน

หจ.มิตรแท้สองล้อ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
244 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการ ขายรถจักรยานยนต์

บจ.พีพี อลูกลาส 69 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
47 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานกระจก
บจ.โลเวล เทค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
43/145 ซอยพหลโยธิน 59 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
กิจกรรมจัดทำ�โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้

บจ.แบล็กบ็อกซ์ เอดูเคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/116 ถนนสายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
บริการสนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา

บจ.ทีเค โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
67/708 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
ให้บริการรับจ้างออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์

หจ.แมกเนติค มาร์เก็ตติ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137/318 ซอยคู้บอน 27 แยก 21 ถนนคู้บอน แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย ขายปลีก-ส่ง สินค้า วัสดุ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

บจ.โปรลีฟวิ่งฟิต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
395 ศูนย์การค้า แฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง ชั้นที่ 4
ห้องเลขที่ 401 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ให้บริการสถานออกกำ�ลังกายมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก

หจ.บียอนด์เซฟ
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/52 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า จำ�หน่ายตู้เซฟ กล้องวงจรปิด
และอุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงานต่างๆ

บจ.ไท่โยว (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
69/116 ถนนสายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึกที่
ขายสินค้าหลายชนิดรวมกัน

บจ.ชุติธัญญ์ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
167/1 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก ตัวแทนจำ�หน่าย ปลีก-ส่ง เครื่อง
สำ�อาง อาหารเสริมทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

หจ.แอโร่ เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
33/94 ซอยเพิ่มสิน 21 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท

บจ.อัฏฐา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/434 หมู่บ้าน แมกไม้-วัชรพล หมู่ที่ 1 ซอยวัชรพล
ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการผลิต และจำ�หน่ายสินค้าเกษตร

บจ.โมบิอุส ไดนามิสช์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
52/87 หมู่ที่ 5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม อะไหล่
และชิ้นส่วนทุกชนิด

บจ.เอพีซี.แมนเนจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/1 ซอยพหลโยธิน 63 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการที่ปรึกษาและก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าพื้นที่อาคาร

บจ.เอส.อี.พี.12 คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17 แขวงบางเขน เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ดี-พลาสวูด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
100/436 ซอยกำ�แพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 (โกสุม
นิเวศน์) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ค้าแผ่นหลังคาไวนิล แผ่นพลาสวูด
บจ.ฟากิน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/100 หมู่บ้าน รสาแกรนด์วิลล์ ซอยพหลโยธิน 73
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
บจ.เอสเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1669/777 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210
ประกอบกิจการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
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บจ.วีรภัทร เคมีภัณฑ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5/63 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-34 (เชื้อแก้ว 2)
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาวางระบบสระว่ายน้ำ� น้ำ�พุ น้ำ�ตก
และดูแลระบบสระว่ายน้ำ�
บจ.ทริปเปิล พี โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
333/401 หมู่บ้าน ซิลค์วิลเลจ ซอยสายไหม 54 ถนน
สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บจ.รางทองอินทีเรีย ดีไซน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/436 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บจ.ครอสเล่ย์ เอฟ แอนด์ บี กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10/30-31-32 ซอยรามอินทรา 8 แยก 18 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ผลิต จัดจำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูป อาหารพร้อมปรุง

บจ.โปรโป้ โคโค่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/260 หมู่บ้าน ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ซอยรามคำ�แหง
23 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
นำ�เข้า ส่งออก ผลิต และจำ�หน่าย อาหารเสริม
บจ.แต้มต่อ ออร์กาไนเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับจัดสัมมนา ดูงาน จัดประชุม จัด
แข่งขันกีฬา และการแข่งขันอื่นๆ ทุกประเภท
บจ.วริทธิ์เพิ่มพูนทวีชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1 ซอยรามอินทรา 39 แยก 12 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ สถาน
ที่ทำ�การ ถนน สะพาน เขื่อง อุโมงค์
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บจ.ฟูลเฟเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/69 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

บจ.3 เศรษฐีนี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/174 ซอยสายไหม 55 (หมู่บ้านลานมณี) แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหาร ขนม ทั้งภายใน
และต่างประเทศ

บจ.ฟินิกซ์ซิสเต็มส์ โอเปอร์เรชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1/119 ซอยวัชรพล 2/7 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำ�
ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บจ.ทรัพย์ โสภาทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
36/32 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-25 (ม.มณฑล)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า ทุกประเภท

บจ.เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/597 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
บริการเคลื่อนย้าย/รับ-ส่ง ผู้ป่วยบาดเจ็บภายในประเทศ
และต่างประเทศ

บจ.มีกัณโปรดักส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
509 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่งสินค้าประเภทอาหารเสริม
เวชภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม

บจ.เปรม คอนเซ้าท์แตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/655 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทุก
ประเภท ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนี่ยม

บจ.ดวง ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/100 หมู่บ้าน บ้านกลางเมืองพหลโยธิน 50 ซอย
พหลโยธิน 50 แยก 11-15 แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง (ซื้อมาขายไป)

บจ.ฤทธิพร ทราฟฟิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
13/9 ถนนเพิ่มสิน 36 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

บจ.ริช พรีเชียส ออแกไนซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
56/14-15 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการด้านงานโฆษณา ออกแบบ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย แสดงสินค้า งานบันเทิง
บจ.เดอะ เดสทินี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/303 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรุับปรุง ใช้

บจ.หมูหวาน17 จำ�กัด
บจ.ไทรทองเพ้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
244/4 ซอยเพิ่มสิน 11 แยก 1-2 (ถมยาสามัคคี) แขวง บางเขน กทม. 10220
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
รับเป็นผู้จัดหานักแสดงศิลปินรับเป็นผู้จัดการดูแลผล
รับจ้างทาสี รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ประปา
ประโยชน์เก็บผลประโยชน์
บจ.รวมตัวสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
61 ซอยรามอินทรา 5 แยก 43 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.โซดริ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
188/14 หมู่บ้าน วรินทร ซอยวัชรพล 1/6 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง เครื่องดื่มทุกประเภท บุหรี่

บจ.ครอปฟาร์ม อะโกรเคม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/211 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
การขายส่งวัตถุทางการเกษตร

บจ.ที เอส คอสเมติก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/385 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
และอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิด

บจ.แอบโซลูท ออลล์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/564 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายนำ�เข้า ส่งออก หุ่นยนต์ แขนกล
อุปกรณ์ทุกชนิดสำ�หรับระบบอัตโนมัติพร้อมระบบติดตั้ง
และโปรแกรมควบคุม

บจ.เอไอ โกลเบิล บิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14/53 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการบริการโฆษณา โปรโมทธุรกิจ ให้กับบริษัท
ห้างร้าน บุคคล และผู้ประกอบการทั่วไป

บจ.เอส พลัส คอมพลีท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/12 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
นำ�เข้า ส่งออก รถยนต์ อะไหล่ยนต์
บจ.แอดวานซ์สายไหม อินสเปคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
บริการตรวจสภาพรถ การดำ�เนินการเกี่ยวกับตรวจสอบ
สภาพรถ ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถจาก
กรมการขนส่งทางบก
บจ.ไม้เพิ่มทรัพย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
137/95 หมู่บ้าน บดินทรรักษา 3 ซอยคู้บอน 27 แยก
21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการธุรกิจโรงงานค้าไม้แปรรูป รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปและธุรกิจต่อเนื่องอุตสาหกรรม
ผลไม้
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บจ.บิ๊กเอ็กซ์เปิร์ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 17 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน
บจ.ฟิวเจอร์ อินเทรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
44/533 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
จำ�หน่ายยาสัตว์ แชมพูสัตว์และอาหารเสริมสัตว์
บจ.อนันตศิลป์ การดนตรี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
89/42 หมู่บ้าน ลานมณี ซอยสายไหม 55 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า จำ�หน่ายและให้เช่า เครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท
บจ.นิว บิวตี้ โคเรียน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/123 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
ให้คำ�ปรึกษาด้านความงาม ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

บจ.เอซ อีโวลูชั่น คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/231 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220
การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

บจ.กู๊ด ออกัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
238/2 ซอยพหลโยธิน 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
บริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิด
หยอดเหรียญ)
บจ.สุรินทร์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/34 หมู่ที่ 2 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการขายชิ้นส่วนนาฬิกาและเครื่องประดับ
บจ.วรรณ์รัฐชาติ วิศวกรรม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/6 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงออเงิน เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง
ทุกชนิด
บจ.เคทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/59 หมู่บ้าน ชวนชื่นวัชรพล หมู่ที่ 8 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบการค้าเครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เสริมความงาม
บจ.เซลิน คอสเมติคส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
708/3 ซอยหมู่บ้านพลายรัตนะ แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำ�อาง
บจ.ไวท์ ไลน์ ยักษ์ ไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/631 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการ ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ งานอีเว้นท์ งาน
โพสสินค้าทางออนไลนื งานโชว์ตัว งานละคร
บจ.เอคซ์เซล โวยาจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/685 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 11-1 แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
บจ.มาสเตอร์ซันวีเก้น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
295 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-2 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่าย ผลิต นำ�เข้า ส่งออก แปรรูป
เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า ผัก ผลไม้ อาหาร
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บจ.บีแฟคต์ อินสตรูเมนต์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/652 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ดำ�เนินกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำ�ปรึกษาทาง
ด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

บจ.อะบัตเทอฟลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/196 หมู่บ้าน ลลิน อินเดอะพาร์ค ซอยวัชรพล 3 แยก
3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ความงาม เครื่องสำ�อาง เวชสำ�อาง

บจ.เอ.วาย.เอ.อิมเพรสชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
8/240 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
10220
ประกอบกิจการให้บริการนำ�เข้า-ส่งออก ขายปลีก-ส่ง
หัวน้ำ�หอม ส่วนประกอบต่างๆ ของน้ำ�หอม

บจ.มาสเตอร์ แอสเซท ไรท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/98 หมู่บ้าน ทองสถิตย์วิลล่า 9 ถนนวัชรพล แขวง
คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
ให้คำ�ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

บจ.เอ็น เอส เคมีเกษตร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/18 ซอยเพิ่มสิน 60 (ซอยสงวนบุญ) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กทม. 10220
ผลิต และจำ�หน่ายอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์การเกษตร

บจ.เอสเอ็มซี คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
111/1018 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้คำ�แนะนำ�ฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษา
เชิงวิชาการ และจัดประชุมด้านการขาย

บจ.เอสพีเอส อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/49 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ค้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�ความเย็น เครื่องใช้
ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด ฯลฯ

บจ.เอ็กซ์-ลิ้งค์ เมดิคอล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
49/147 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 56 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

บจ.นาคราช เค พาวเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 6 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ปนะกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจำ�นวนมาก และส่ง
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่าย

บจ.ฟีนอิทิ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
101/24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ทำ�การตลาดและการจัดจำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม
พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545

บจ.อยุธยาสเตเบิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
225/14 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 33 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้และคำ�แนะนำ�
ด้านการขาย บริหารงานและพัฒนาคุณภาพบุคคลากร

บจ.ทรัพย์ ไพลิน 189 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
166/626 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 11-1 (ม.ณัฐกานต์)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านบริหารจัดการ บริหาร
งานบุคคล รับจ้างงานกรรมกรทั่วไป(มิใช่กิจการจัดหา
งาน)

บจ.ณัฐกร เลเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
39/42 หมู่ที่ 3 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับบริการงานกลึงทุกชนิด ไส เจียร์ งาน
สร้างแม่พิมพ์ และบำ�รุงรักษา
บจ.พีพีพี บิซ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
279 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการ บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
บจ.เอส เทรด 69 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
169/63 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บจ.ดีที แอนด์ ที ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการขนส่งทางบก รับส่งผู้ โดยสาร ขนส่ง
สินค้า
บจ.เอ็น.เอ.เอส.แลบบอราทอรี่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
98/4 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค

บจ.เอ็มแอลบี อินเตอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/52 ซอยลาดปลาเค้า 89/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเสริม
บจ.ณคมนักสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
580/10 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 44 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา
บจ.อรุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/10 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์
บจ.เอสเค พระราม9 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
29/92 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-2-2 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220
กิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล
บจ.มนตรา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/76 ซอยสายไหม 22 (หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า) แขวง
สายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง
บจ.วอล์คแมน ไอที แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
173/18 ซอยเพิ่มสิน 28 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการ รับติดตั้ง เดินสาย อินเตอร์เน็ต โดยใช้
สายไฟเบอร์ออฟติก รวมทั้งเดินสายระบบแลน เคเบิ้ล
บจ.วัฒนชาญสิน เทรดดิ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
299/30 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป สินค้า
อุตสาหกรรม น้ำ�ยาเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์
บจ.รักษาความปลอดภัย เดอะ สเตทการ์เดี่ยน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
444 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.
10220
รับจัดการเฝ้าดูแล และคุ้มครองทรัพย์สิน และบุคคล
ภายในประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ� และทางอากาศ
บจ.ฟรีแลนซ์ แอพพาเรล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18/25-28 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220
ประกอบกิจการผลิตจำ�หน่ายส่ง-ปลีก อุปกรณ์ตัดเย็บ

บจ.แพลนท์ เออเบิ้น ฟาร์มมิ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
94/2 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
บจ.บิลเลี่ยนรีฟายเนอร์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจ ขายอาหาร และเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สยามเจริญ ดริ้ง จำ�กัด
5/335 ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เพลย์สเปซ จำ�กัด
10220
19/118 ซอยคู้บอน 27 แยก 39 แขวงท่าแร้ง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ให้บริการเกี่ยวกับงานพิมพ์ อิงค์เจ็ท บอร์ด เลเซอร์
บางเขน กทม. 10220
56/212 ซอยรามอินทรา 34 แยก 23 แขวงท่าแร้ง เขต
ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
บางเขน กทม. 10220
บจ.ทีเคที อินโนเวชั่น จำ�กัด
ให้บริการ เครื่องเล่นเกมส์ และ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ณัฐเสฐ ดับเบิ้ลยู103 จำ�กัด
85/1 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เบลลี่ บีม จำ�กัด
บางเขน กทม. 10220
18/9-10 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ จำ�หน่าย เต็นสื ผ้าใบ ผ้าร่ม โครงเหล็ก
กทม. 10220
9/67 ซอยวัชรพล 3 แยก 3 แขวงคลองถนน เขต
โครงหลังคา ร่มกันแดด
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรมรับจัดการ สายไหม กทม. 10220
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและขยายตลาด
ประกอบกิจการค้าผลิต และจำ�หน่ายชุดกีฬาทุกประเภท บจ.บี แฮ็ปปี้ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ฟิฟตี้ ไนน์ แอสซายเม้นท์ จำ�กัด
บจ.เบาท์เฮลธ์ จำ�กัด
244/541 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน เธียรสวน ถนนรามอินทรา
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ซอยรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
14/22 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 2 แขวงท่าแร้ง 86 ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 13 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 10220
เขตบางเขน กทม. 10220
กทม. 10220
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า ส่งออก เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์
ผลิต และจำ�หน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าหยอดเหรียญทุกชนิด การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
อาหารเสริม อุปกรณ์เสริมความงาม และเครื่องดื่ม
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บจ.เจดับบลิว พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนที่ดิน
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

บจ.สยาม คีน ดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
81/45 หมู่ที่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือชนิดนำ�ไปใช้ทำ�งานได้ด้วยตัวเอง

บจ.อินเวนเทค ดีเวลล๊อปเมนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยรามอินทรา 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220
ประกอบกิจการค้ารับเหมา งานก่อสร้างทุกประเภท รวม
ถึงงานโครงการวิศวกรรมโยธาและงานเตรียมสถานที่

บจ.ซีซีแอล โฮม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
26 ซอยลาดพร้าววังหิน 83 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้านำ�เข้าและส่งออก

บจ.ไนน์ ไอพี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28/27 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 18 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการวิจัย และพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิศวกรรม

บจ.อินไซเดอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
41/297 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
บริการติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยทุกชนิด

บจ.เอสโซ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/69 ซอยรามอินทรา 60 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า ส่งออก อาหารทะเลและพืชไร่
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินทราย อุปกรณ์จัดสวน

บจ.ซีเอชเอ็มวาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119/9 หมู่บ้าน เพล็กซ์ วัชรพล ถนนร่วมมิตรพัฒนา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ตัวแทน นายหน้า จัด
จำ�หน่าย อาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
บจ.ฟรอม วัน ทู เท็น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
18 ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กทม. 10220
ประกอบกิจการนำ�เข้า ตัวแทน จัดจำ�หน่าย สินค้า
ประเภทอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

บจ.ทูเกตเตอร์ วี โกร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
253 ซอยนวธานี 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
เป็นตัวแทนนายหน้าจัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

บจ.เอส เอ็ม เอส แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เจอาร์ สเปเชียลตี้ จำ�กัด
98/110 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
44/3 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์วงแหวนรามอินทรา ซอย01 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้า ประเภท เครื่องสำ�อาง
กาญจนาภิเษก5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
อาหารเสริม
10220
ประกอบกิจการขายส่งอาหาร
บจ.โกอิ้ง ออน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ภวัต และ จารุภา พลัส จำ�กัด
25/202 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
9/146 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 72 แขวงออเงิน เขต
ประกอบธุรกิจบริการรับปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
สายไหม กทม. 10220
ประกอบกิจการค้า ให้บริการ เป้นนายหน้า ตัวแทน จัด บจ.แอคทีฟ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ของยูนิเวอร์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58/482 ซอยรามอินทรา68 แขวงคันนายาว เขต
บจ.เอฟที ริช อัส จำ�กัด
คันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการบำ�รุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์
1/160 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 41 แขวงออเงิน เขต
และชิ้นส่วนยานยนต์
สายไหม กทม. 10220
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่าย สินค้า อุปโภค บริโภค
บจ.ไอเน็กซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.มา รุ ติ ส.การช่าง จำ�กัด
442 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
122 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
บางเขน กทม. 10220
กล เครื่องทุ่นแรง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และงานก่อสร้างอย่าง ดังกล่าวทุกชนิด

บจ.พัฒนาถาวรการก่อสร้าง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/30 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ ซอยเสรีไทย 81 แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท

บจ.วีลีฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
28 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้ปริการรับทำ�สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตและออนไลน์
บจ.เดอะ ไวน์ เมอร์แชนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/18 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
บจ.เจพีเอ็น โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
131/167 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร
บจ.เอส ที ยู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77 ซอยเสรีไทย 34 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการทำ�ความสะอาด และทำ�การซ่อมท่อแอร์
เครื่องดูดควัน โบเวอร์ดูดอากาศทุกชนิด
บจ.ควีน มอลล์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
70/20 ซอยกาญจนาภิเษก 07 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายนำ�เข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกชนิด
บจ.ทีซีไอ ออโต้ ไทร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
60/163-165 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายปลีก-ส่ง ยางรถยนต์ ล้อแม๊กซ์
รถยนต์ น้ำ�มันเครื่อง แบตเตอรี่ ผ้าเบรค และชิ้นส่วน

หจ.บีแอนด์ที สมาร์ทคิดส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
118/15 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ผลิตอาหารปรุงสำ�เร็จบรรจุในภาชนะปิดสุญญากาศ

บจ.แจนยัวรี่ มัสแตง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
42/4 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการซื้อ-ขายคอมพิวเตอร์

หจ.ทรัพย์วิโรจน์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
17/40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 8 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ผลิตและติดตั้งแผ่นพรีคาสท์

บจ.บ้านมีรัก พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
264 ซอยคู้บอน 6 แยก 2-1 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

บจ.ไฮเทค ไฟเบอร์ 2000 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
11 ซอยนาคนิวาส 57 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย ซ่อมแซม ชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์

หจ.แอร์เทคพลัส ซีซเท็ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
212/2 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กทม. 10230
ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ย้าย ล้าง เครื่องปรับอากาศ

บจ.เค.ซี.อินเตอร์เพรส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
222 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์

บจ.อีเค แกรนด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
508/118 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ขายแฟรนไชส์ทองม้วน ไอศกรีม กาแฟสด

หจ.ซีเอ็นบีเอส เทรดดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/302 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการจำ�หน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำ�นักงาน และสินค้าอื่นๆ

บจ.พี แอนด์ เค ฟู๊ด เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/27 ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจกการผลิต จำ�หน่ายอาหาร

บจ.แอคโคโซ่ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
38 ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บริการบัญชี การทำ�บัญชีและการตรวจสอบบัญชีและ
การให้คำ�ปรึกษาด้านภาษี
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ไทยแลนด์ พอคเก็ต

เพจเจส

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บจ.ฟิโลคาลี บิวเต้ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/20 ซอยนวลจันทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกชนิด

บจ.พีพี กรีน อินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
6/3 หมู่บ้าน ปรัชญาโฮมทาวน์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิตน้ำ�ปรุงรสผัดไทย

บจ.ยูนิค ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
122/125 ซอยรามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการออกแบบและรับเหมา
ก่อสร้าง ตกแต่ง ภายใน-ภายนอก

บจ.ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-13 ถนนนวมินทร์ แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่
กระทำ�โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

บจ.เจบี เนเจอรัล ซัพพลาย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
901/86 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการผลิต และจัดจำ�หน่าย สินค้าทั้ง
ปลีกและส่ง ที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพร

บจ.เอสสาม อินเวนท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยรามอินทรา 67 แยก 10 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ดำ�เนินกิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการจัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

บจ.จีเอฟ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
888/5 โครงการพรีเมียมเพลส ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกบกิจการขายปลีก-ส่ง สินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และ
ทางการแพทย์

บจ.กงถิง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
602/237 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บจ.อีสเทินซัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เทรดดิ้ง
กทม. 10230
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำ�อาง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
66 ซอยนวมินทร์ 90 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
บจ.ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก ซื้อ-ขาย ทองคำ�แท่ง
9 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทองคำ�ในตลาด
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายสินค้าโดยการขายส่งและปลีก
บจ.มัม พรูฟเว่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอ็มพีอี โซล จำ�กัด
46 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คันนายาว กทม. 10230
49/178 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6 แขวงนวลจันทร์
ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่ง ตัวแทน หรือนายหน้า
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
จำ�หน่าย รถเข็นเด็กที่นั่งติดรถยนต์สำ�หรับเด็ก
ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบอีเลคทรอนิค และที่เกี่ยวข้อง
บจ.โอ โซ ชิค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.พี.พี.เอส.17 คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
42/36 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ (เอกมัย-รามอินทรา) ถนน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
21 ซอยคู้บอน 6 แยก 5 แขวงรามอินทรา เขต
ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับ
คันนายาว กทม. 10230
กิีฟช็อฟ และสินค้าตามแฟชั่นทุกชนิด อาทิเช่น ต่าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัย หูแฟชั่น

บจ.เคบี อินโนเวชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/144 โซนดี ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
รับออกแบบ ผลิต และจำ�หน่ายแม่พิมพ์ทุกชนิด
บจ.โซลไทย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
119 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า
บจ.วิชวรชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24 ซอยโชคชัย 4 ซอย 74 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการบริการ รับออกแบบ สื่อ สิ่งพิพม์
รวบรวมจัดพิมพ์ รับทำ�แบบบล็อค ตรายาง
บจ.บิ๊ก วอเทอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
46/148 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำ�ประปา งานก่อสร้างวางท่อ
ส่งน้ำ�ประปา และงานระบบผลิตน้ำ�ประปาครบวงจร
บจ.กรุงเทพพัฒนากร จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
168/14 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมา ค่าแรงงาน

บจ.กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
15/19 ซอยนวมินทร์ 94 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการด้านกฎหมาย แพ่ง อาญา ฟ้องคดีฯ
บจ.เค แอนด์ ซี มัลติมีเดีย เซอร์วิส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
77/151 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐ
มนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเล่น
คาราโอเกะ ทุกชนิดทุกประเภท

บจ.อาชา มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/144 โซนพี ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า การผลิต
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

บจ.ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/12 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำ�การจัดสรรที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง การจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือทำ�การ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนที่ดินนั้น

บจ.โจเรสซ่า ฟอร์ม 1982 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
572,574 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า

บจ.พรีเชียส พรูฟ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
429/73 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก ซึ่งสินค้าตามที่กำ�หนดไว้ ใน
วัตถุที่ประสงค์ ในร้านค้าทั่วไป

บจ.ทำ�ให้รุ่งเรือง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
599/229 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบรับจ้างจัดทำ�ป้าย รวมทั้งให้เช่าป้ายโฆษณา

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th

บจ.เอ็มแอนด์เอ็ม โปรดักชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
58 (105/157) หมู่บ้าน เลิศอุบล 5 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์

บจ.เลมอน ฮอลิเดย์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
50/181 ซอยคลองลำ�เจียก2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการจัดหาที่พักทั้งในและต่าง
ประเทศ
บจ.ฟาสต์ ไทร์ พลัส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/7 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะทุก
ประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไข
บจ.เบบี้ ไพรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/37 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า จำ�หน่าย ซ่อมบำ�รุง คาร์ซีท
ที่นั่ง รถเข็นเด็ก

บจ.อัตลักษณ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106 ถนนลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบธุรกิจรับออกแบบโฆษณา โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์
นิตยสาร และกราฟฟิคดีไซน์
บจ.เกิดวิเศษชัย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
91/118 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ และงานก่อสร้าง
บจ.ซิกไนน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
16/23 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 10 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า นำ�เข้า และจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า
บจ.เชโก สเตดี้ริช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
106 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กทม. 10230
นำ�เข้าเครื่องกรองน้ำ�ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บจ.กันร์นา กรุ๊ป 2017 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
68/239 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
การขายปลีกผักและผลไม้ การขายส่งผักและผลไม้
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

511
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บจ.เอ็ดการ์ด กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
10 ซอยลาดพร้าววังหิน 42 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำ�อาง อุปกรณ์เครื่องมือ และ
เครื่องใช้เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว สารสกัด
จากพืช น้ำ�มันสกัดจากพืช

ไทยแลนด์ พอคเก็ต
บจ.สิริเฟื่องฟู จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
21/19 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และจำ�หน่าย ผลไม้อบกรอบ

บจ.เตียจิงฮ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.ไฮโดรเจน แมกซ์ จำ�กัด
491 หมู่ที่ 10 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ลาดพร้าว กทม. 10230
197 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ลาดพร้าว กทม. 10230
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ สิ้นเปลือง ภายใน
ประกอบกิจการนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เพื่อแช่น้ำ�อาบ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่อง
บจ.ซิสเทค อินดัสเทรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บจ.กตัญญูอินเตอร์เทรด จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
79/236 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขต
37/219 หมู่บ้าน เลิศอุบล ซอยนาคนิวาส 48 แยก
คันนายาว กทม. 10230
14-13 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
กทม. 10230
จำ�หน่ายอุปกรณ์การเกษตร น้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับ
บจ.มิสเตอร์ คิมบ๊อบ จำ�กัด
เครื่องยนต์ทุกชนิด อะไหล่เครื่องยนต์ วัสดุก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
เครื่องมือและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
1 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 27 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บจ.สิริรัมภา จำ�กัด
ประกอบกิจการจำ�หน่ายอาหารเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
59/84 ซอยนาคนิวาส 4 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว บจ.ไปไหนไปกัน จำ�กัด
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุม รับเหมา เป็นที่ปรึกษา 126/216 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์
เกี่ยวกับบำ�บัดน้ำ�เสีย
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและบริการงานด้านพาณิช
บจ.สากล เวิลด์ จำ�กัด
ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำ�หน่าย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
24/1 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-12 แขวงรามอินทรา
บจ.มีค่าเทรดดิ้ง จำ�กัด
เขตคันนายาว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการ ออกแบบ ประกอบติดตั้ง เครื่องเสียง 181/47 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
วิทยุ
กทม. 10230
นำ�เข้า ส่งออก จำ�หน่ายสินค้าสำ�หรับเด็ก อุปกรณ์กีฬา
บจ.แบล็คแอนด์ ไวท์ เอ็นเทอร์ ไพรซ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แบคสตรีท บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
599/144 ซอยเนเจอร์ โซนอาร์ ถนนลาดปลาเค้า แขวง ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
77 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ประกอบกิจการค้าอาหารและเครื่องดื่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการ นำ�เข้า ผลิต และจัดจำ�หน่าย ยา อาหาร
บจ.อีเทอร์เนอจี สยาม ทีม จำ�กัด
เสริม เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริมสมุนไพร
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
45 ซอยโชคชัย 4 ซอย 28 ถนนโชคชัย 4 แขวง
บจ.ไนน์แบรนด์ดิ้ง จำ�กัด
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับด้านบริหารงานวิเคราะห์
62/119 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ออกแบบ ตรวจสอบ สำ�หรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบธุรกิจจัดงานและให้คำ�ปรึกษาในการจัดกิจกรรม
บจ.ทีเอที 2016 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.แลนด์เบส(ไทยแลนด์) จำ�กัด
357 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
343/328 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า
กทม. 10230
ประกอบกิจการค้าผลิตนำ�เข้า ส่งออกสินค้าทางเกษตร
บจ.บลูดอตคอนซัลติ้ง จำ�กัด
แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร น้ำ� น้ำ�มันมะพร้าว
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/142 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 25 แขวงลาดพร้าว เขต
บจ.ฮัลโล โฮม ไอ แอนด์ แอล สไตล์ จำ�กัด
ลาดพร้าว กทม. 10230
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการติดตั้งคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์
14 ซอย01 กาญจนาภิเษก 9 แขวงคันนายาว เขต
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม้
คันนายาว กทม. 10230
บริการรับตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อสร้างอาคาร
บจ.เดฟท์ซัน บอน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เค.คอน 960 จำ�กัด
121 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10230
105 หมู่บ้าน รังสิยา ซอยรามอินทรา 64 ถนน
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ใชในการก่อสร้างทุกชนิด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทำ�การ
บจ.วรรณรี แอนด์ ซัน จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.สิบสองสองยี่สิบสี่ จำ�กัด
22 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-4 ถนนโชคชัย 4
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
3 ซอยรามอินทรา 44 แยก 6 แขวงรามอินทรา เขต
ประกอบกิจการจัดจำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุงระบบไฟฟ้า คันนายาว กทม. 10230
ไฟตกแต่ง ไฟแออีดี
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ขายสินค้า และ บริการ
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บจ.พีดี โปรบิลด์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
388/78 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัยและงานก่อสร้างอื่นๆ
บจ.ใจดีธรรมดี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
7/7 ซอยสวนสยาม 24 (อมรพันธ์นคร 7) แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ประกอบกิจการแปรรูปและจำ�หน่ายพืชผลทางการเกษตร
บจ.จันธรา อินเตอร์เนชั่นนอล คอมเมิร์ซ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
51/168 หมู่บ้าน เสนา88 ซอยนวลจันทร์17 แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ประกอบกิจการผลิต นำ�เข้า ส่งออก และจัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค
บจ.ชิปปิ้ง มาร์ค จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
464 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ประกอบกิจการนายหน้า และตัวแทน ขนส่งสินค้า ทาง
บก ทางน้ำ� ทางอากาศ และพิธีการศุลกากร นำ�เข้า ส่ง
ออก สินค้า อุปโภค บริโภค
บจ.เพตต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
55 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 แยก 8-1 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ประกอบกิจการเป็นผู้จัดจำ�หน่าย ผู้นำ�เข้า ผู้ส่งออก ซึ่ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บจ.พาวเวอร์ มี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
313 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
ดำ�เนินกิจกรรมด้านความบันเทิง
บจ.สมาร์ท ซีต้า อินเตอร์เช้นจ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
388/39 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
ประกอบกิจการเกี่ยวกับรับจำ�นองทรัพย์สินโดยมิได้รับ
ฝากเงิน รับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงิน
บจ.ภัทรวิชญ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31 ซอยเสรีไทย 48 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
ประกอบกิจการรับเหมาอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทำ�การ โรงงาน
บจ.ปริ้นท์ ดีดี อิงค์เจ็ท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23 ซอยนาคนิวาส 4 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บริการพิมพ์ป้ายโฆษณา ติดตั้งป้ายโฆษณา
หจ.บุญเย็นเนิร์สซิ่งโฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
5 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 54 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการบ้านพัก ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
หจ.บ้าน รักรุ่งเรือง เนอร์สซิ่งโฮม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
2/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 4 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการบ้านพักดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ
หจ.บูรพา อิเล็คทริค โปรดักส์
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
138 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
จำ�หน่าย ทอง นาก เพชร พลอย อัญมณีทุกชนิด
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หจ.พรมสวย
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1213 ซอย42 (การเคหะฯ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย พรมปูพื้น พรมอัดเรียบ พรม
ลูกฟูก พรมบาง อุปกรณ์ติดตั้งพรม
หจ.ลีโอ คาร์เปท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
1213 ซอย42 (การเคหะฯ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่าย พรมปูพื้น พรมอัดเรียบ พรม
ลูกฟูก พรมบาง อุปกรณ์ติดตั้งพรม

รวมรายชื่อธุรกิจนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
บจ.รักษาความปลอดภัย สเปเชี่ยล อีเว้นท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
48/34 ซอยเสรีไทย 33 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บจ.ชูก้า เอ็ม จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
57 ซอย58 (การเคหะแห่งชาติ) ถนนสุขาภิบาล 1 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
จำ�หน่าย เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

บจ.แฮชแท็กเกอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
64 หมู่บ้าน ศิขริน ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 30 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจัดทำ�สื่อ ทั้งภาพ และเสียง

บจ.แมกโนเลีย โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
31/20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่งภายในและต่างประเทศโดยเรือ

บจ.เอ็มที โวยาจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.แอลแอนด์เอ็นมอนเตสซอรี่
66/2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวง
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
12 ซอยรามคำ�แหง 118 ตรอก13 แขวงสะพานสูง เขต ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ จัดงานแสดงสินค้า
สะพานสูง กทม. 10240
การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.โฮป กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
หจ.ทีเค เฮลท์ อินโนเวชั่น
48/134 ซอยเสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
กทม. 10240
88/70 ซอยรามคำ�แหง 94 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน
สูง กทม. 10240
บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ อาหารแห้ง อาหาร
ขายสินค้า อุปโภค บริโภค
สำ�เร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุง และเครื่องบริโภค
บจ.ซินโนไซ แล็บบอราทอรี่ โซลูชั่น จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
300/277 หมู่บ้าน พาทิโอ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิ
ใด้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
บจ.มานพ 59 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
88/10 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จัดจำ�หน่าย สินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

บจ.ไอบีอี โกลบอล บิสซิเนส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
178/4 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
นำ�เข้า ส่งออก สินค้า อุปโภค บริโภค ผักและผลไม้
บจ.ประภายนต์ 999 จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
99/489 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการเหมืองแร่ สำ�รวจแร่ ทำ�เหมือง ธุรกิจ นำ�
เข้าและส่งออกแร่

บจ.เลควิปเป้ สามหกห้า จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
14 ซอยศรีนครินทร์ 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์
และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ประกอบกิจการบริการ
ทางกฎหมาย และ ทางบัญชี
บจ.เอชเจ ไลฟ์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
25 ซอยรามคำ�แหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก เครื่องนอน ได้แก่
ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง ที่ปิดตา ที่ทำ�จากสิ่งทอ
บจ.เดย์ออฟ สตูดิโอ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
660 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ โสตวัสดุภาพยนตร์
บจ.เอสเค โปรแท็กซ์ แอนด์ แอคเคาท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
110 ซอยรามคำ�แหง 48 (สรณคมน์) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการให้บริการบัญชี การทำ�บัญชี การให้คำ�
ปรึกษาด้านภาษี ทางธุรกิจและการจัดการ

บจ.เอ็นเค กิ๊ฟท์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
301/84 หมู่บ้าน กิตตินิเวศน์ ซอยรามคำ�แหง 68 แขวง บจ.บีจี แอนด์ บี คอนสตรัคเตอร์ จำ�กัด
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก
805/406 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กทม. 10240
ประกอบกิจการนำ�เข้า-ส่งออก จัดซื้อ จัดหา จำ�หน่าย
บจ.ปานตะวัน เชน จำ�กัด
ปลีก-ส่ง สี PU Epoxy (พียู อีพ็อกซี่) สีทาภายใน
บจ.เจอร์นีย์ออฟมีทส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
23/377 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
9 ซอย20 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10240
บจ.มาสเตอร์ เอาท์ซอร์ซ จำ�กัด
กทม. 10240
ขาย ส่งของ ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ที่ทำ�
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบธุรกิจ การบริการด้านอาหารและ เครื่องดื่มทุก จากเปลือกหอยมุก
19/138 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขต
ชนิด ในภัตตาคารและร้านอาหาร
สะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขาย โอน จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และ
บจ.ปลาบลาบลา จำ�กัด
จำ�หน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
บจ.ชาร์ป แอดไวเซอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
9/1 ซอยหัวหมาก 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
67 ซอยรามคำ�แหง 21 (นวศรี) แขวงหัวหมาก เขต
10240
บจ.ออกัสโต้ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
บางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการจำ�หน่ายแผ่นเสียงและเทป ตลอดจน
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน
เครื่องเสียงทุกชนิด
51/99 ซอยรามคำ�แหง 96 ถนนรามคำ�แหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการขนส่ง สินค้า
บจ.ฟีลกู้ด ฮอลิเดย์ จำ�กัด
บจ.เอ็นเอ็นซีแอนด์ณิชา จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
159/5 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น 95 หมู่บ้าน นลินวิลล์ ซอยราษฎร์พัฒนา 19 ถนน
บจ.เคห้าสิบหก ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ประกอบกิจการดำ�เนินงานการจัดหาข้อมมูลการเดินทาง 10240
193/21 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
และเป็นตัวแทนจัดการทางท่องเที่ยว
ประกอบกิจการรับเหมาทำ�ความสะอาดทุกประเภท
สูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย
บจ.ทองมงคล (ประเทศไทย) จำ�กัด
บจ.มูร่าห์ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บจ.เอเชี่ยน เวิลด์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
56/130 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 9 แขวงคลองกุ่ม เขต 211/3/8 ซอยรามคำ�แหง 112 แขวงสะพานสูง เขต
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
บึงกุ่ม กทม. 10240
สะพานสูง กทม. 10240
22 ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
ประกอบกิจการนำ�เข้า ส่งออก พืชผลทางการเกษตร
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำ�มาจากนมสัตว์ทุกชนิด 10240
ปศุสัตว์ ฟาร์มไก่หมู ยา ยารักษาโรค
ประกอบกิจการให้คำ�ปรึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์
บจ.พรอสเพอร์ โปร จำ�กัด
บจ.สกอร์ ไนน์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
**อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจาก
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
273/196 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
19/124 ซอยโพธิ์แก้ว 4 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น สะพานสูง กทม. 10240
www.dbd.go.th**
เขตบางกะปิ กทม. 10240
ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้งวางระบบงานไฟฟ้า
รับทำ�งานวิจัยการตลาด จัดกิจกรรมการตลาด
สื่อสารและไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท
บจ.วิษณุ กรุ๊ป จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท
63/1599 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานโยธาทุกชนิด

อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th
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กก

หน้า ทิป ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก............................................................62
ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก..................................................63
ก.วีรภา หจก..................................................................................136 ที.เอส.เอ็ม. โลหะภัณฑ์ บจก.......................................................213
กรีนเทค เอ็มเอ็ม บจก.................................................................164 ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ บจก...........................................................130
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดทองหล่อ บ๊วยโภชนา............................................181 ที.แอล.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง บจก......................................................162
กัญญาภัทร คลีน...........................................................................134 ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก....................................................196
ก้าวทอง สตีล บจก.......................................................................216 เทคนิคอล ลิฟท์-ออล บจก.........................................................182
กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.............................................................215 เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก....................................................219
กิติวัฒนาพลาสเทค บจก.............................................................121 เทมป์เมกเกอร์ บจก........................................................................82
กิม เส่ง ฮวด..................................................................................102 เทอร์มอล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) บจก................................184
เทิดทูล การช่าง............................................................................211
หน้า
ค
เทียน เหยียน แมชีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) บจก.....106
คงธนา เซอร์วิส บจก.....................................................................58 ไทย ไอโซนอล บจก........................................................................43
คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ บจก..........................................................37 ไทยเจนท์ บจก.................................................................................65
คลองหลวงค้าเหล็ก บจก............................................................216 ไทยประดิษฐ์ โฆษณา บจก..........................................................150
คุณากร คอนกรีต บจก................................................................200 ไทยโมบายยูนิต.............................................................................137
เคเคซี แบริ่งเซอร์วิส บจก..........................................................110 ไทยเวิลด์แวร์ โพรดักส์ บจก........................................................154
จิตต์ไฟเบอร์กลาสซัพพลาย บจก...............................................162 ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย) บจก...................................................54
จี เอ พี บี รับเหมาก่อสร้าง...........................................................39
หน้า
ธ
เจ เอส ไดคาสติ้ง บจก................................................................169
เจเอ็มเค สแปร์พาร์ท หจก..........................................................204 ธนสยามการทอ บจก....................................................................102
หน้า ธนเสริม บจก.................................................................................110
ฉ
ธนาพล ค้าเหล็ก...........................................................................127
ฉะเชิงเทราคอนกรีต บจก...........................................................195
หน้า
น
หน้า
ช
นพดลศิลป์ บจก............................................................................150
ช.ชัชชัยค้าเหล็ก หจก..................................................................216 นันทวันดีไซน์ หจก........................................................................106
ชาญสะอาด เอ็นจิเนียริ่ง บจก......................................................39 นำ�สินสปริง บจก...........................................................................186
ไชยเรืองอุตสาหกรรม..................................................................103 นิปปอน เคมิคอล บจก...................................................................78
นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.....................................................................159
หน้า
ซ
นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) บจก..............................................154
ซ่งกังพานิช....................................................................................111 เนาวรัตน์การสำ�รวจ บจก...............................................................91
ซันชายน์เปเปอร์ทิ้ว หจก..........................................................3, 50
หน้า
บ
ซิตี้กลาส แอนด์ อลูมิเนียม บจก..................................................36
ซี.พี.โมเดล แอนด์ ซายน์ บจก...................................................185 บริรักษ์ ประชานันท์ บจก............................................................134
บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ บจก....................................123
หน้า
ด
บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ บจก......................................................112
ดราก้อน อลูมิเนียม อินเตอร์ กรุ๊ป บจก...................................218 บิ๊ก.ที.เซฟ (ประเทศไทย) บจก......................................................79
เดอะโมบิล่า บจก..........................................................................194 บีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1999) บจก.......................................152
หน้า บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก..............................................................39
ต
บุญเยี่ยมและสหาย บจก.............................................................209
ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง บจก........................................................125 เบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก...................................................................99
ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก....................................................155 โบนัสซัพพลาย หจก.....................................................................158
โตไซ-ทสึโช แมททีเรียล (ประเทศไทย) บจก...............................5
หน้า
ป
หน้า
ท
ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.................................................197
ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี่ บจก..............................................................78 โปรเกรส อิเล็กทรอนิกส์ หจก...........................................131, 115
ทรู ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก....................................................93 โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.............................................................62
ทักษ์สินมาร์เก็ตติ้ง บจก.................................................................86 โปรเท็ก เพ้นท์ บจก......................................................................192
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โปรแมช (ประเทศไทย) บจก...........................................................4
พ

หน้า

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก..........................................................................127
พิสิษฐ์การแพทย์ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.............................................88
พี.พี.พี.รีไซเคิล บจก......................................................................180
พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก....................................................7
พีดีเอ็น แพ็ค บจก..........................................................................83
พูลแอนด์การเด้นเซอร์วิส บจก...................................................187
เฟิร์ส ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก........................................119

ส

หน้า

ส.เจริญการช่าง.............................................................................180
สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.........................................................9
สยามกิจ อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.......................146
สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.........................................118
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