
สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

30,000.00 21/02/25543112454000001
21/02/2554

3310500032043
3112454000001

เสริมสวยนิด
นาง มณีรัตน์  คงอุดม

1 จัดตั้งใหม่จำหน่ายเครื่องสำอางค์ บริการเสริมสวย

500,000.00 07/03/25543112454000002
07/03/2554

3110102423028
3112454000002

ฮันนี่อินเตอร์เน็ต
นาย อัษกรานต์  เสนาจอหอ

2 จัดตั้งใหม่ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ให้บริการเกมส์
บริการคอมพิวเตอร์ และบริการอินเตอร์เน็ต

20,000.00 15/03/25543112454000004
15/03/2554

3310500184421
3112454000004

นายยศ
นาย ยศ  ทิศกระโทก

3 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

20,000.00 15/03/25543112454000005
15/05/2554

3309900543574
3112454000005

สำรอง
นาง สำรอง  กลางสวัสดิ์

4 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 17/03/25543112454000006
17/03/2554

3310500040194
3112454000006

สมัน
นาย สมัน  ป้อมกระโทก

5 จัดตั้งใหม่รับปะยาง

20,000.00 17/03/25543112454000007
17/03/2554

3310500188612
3112454000007

บุญส่ง
นาย บุญส่ง  พระโบราณเมือง

6 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

35,000.00 18/03/25543112454000008
18/03/2554

1310500108990
3112454000008

จุรีรัตน์
น.ส. จุรีรัตน์  อินทรกำแหง

7 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 18/03/25543112454000009
18/03/2554

3310500097102
3112454000009

นวลลดา
นาง นวลลดา  หากระสัง

8 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

20,000.00 21/03/25543112454000010
21/03/2554

3310500186679
3112454000010

สัมพันธุ
นาย สัมพันธุ  ปานกลาง

9 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

30,000.00 21/03/25543112454000011
21/03/2554

3310500191893
3112454000011

สุนทร
นาย สุนทร  กู่พิมาย

10 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

หน้าที่ 1/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

10,000.00 22/03/25543112454000012
22/03/2554

3310500066916
3112454000012

ยายหลงมา
นาง หลงมา  ระวังกลาง

11 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 23/03/25543112454000013
23/03/2554

3310500068242
3112454000013

ประเกศ
นาง ประเกศ  คุณวงค์

12 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

15,000.00 24/03/25543112454000014
24/03/2554

3310500192270
3112454000014

พล
นาย พล  ปานกลาง

13 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

30,000.00 25/03/25543112454000016
25/03/2554

3310500045803
3112454000016

ปรเสริฐ
นาย ประเสริฐ  บ้วนกระโทก

14 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 25/03/25543112454000017
25/03/2554

3310500044246
3112454000017

ฉลอม
นาย ฉลอม  เทศกระโทก

15 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

3,000.00 31/03/25543112454000018
31/03/2554

3310500070808
3112454000018

ร้านไฝ
นาง ไฝ  โอนกระโทก

16 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

35,000.00 01/04/25543112454000020
01/04/2554

3310500070395
3112454000020

พีเค มินิมาร์ท
น.ส. ขนิษฐา  ซ้ายกระโทก

17 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 05/04/25543112454000021
05/04/2554

3302200156482
3112454000021

ธนพร
นาง ธนพร แตงกระโทก

18 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 05/04/25543112454000022
05/04/2554

3310500064549
3112454000022

พงศธร
นาง ดวงรัตน์  พรมกระโทก

19 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 08/04/25543112454000023
08/04/2554

3302200154064
3112454000023

ลำใย
นาง ลำใย  จันทร์ขุน

20 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ และขายน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้าที่ 2/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

420,000.00 20/04/25543112454000024
20/04/2554

3310500185478
3112454000024

ร้านสกุลเพชร
นาง เฟื่องจิตร  เย็นเพชร

21 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิง

20,000.00 26/04/25543112454000025
26/04/2554

1310500023382
3112454000025

เจ.เค.แมก
นาย ธงชัย  เนียมพลอย

22 จัดตั้งใหม่การจำหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
และบริการให้เช่าวีซีดี ดีวีดี ซีดีเพลง
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

5,000.00 11/05/25543112454000026
11/05/2554

3310500069354
3112454000026

เทวิน
น.ส. เทวิน  จันฝักมะดัน

23 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

100,000.00 22/06/25543112454000027
22/06/2554

1309900376761
3112454000027

ทรัพย์แสงทอง
นาย สุรพงษ์  ติยะวานิช

24 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตร
และการขนส่งสินค้าทางถนน

350,000.00 20/07/25543112454000028
20/07/2554

3310500183351
3112454000028

ส.เจริญชัยพาณิชย์
นาย บุญส่ง  ประจวบกลาง

25 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก และสัตว์อื่นๆ
รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์

20,000.00 29/07/25543112454000029
29/07/2554

3310500190668
3112454000029

ไอเดียร์พาณิชย์
นาง ณัฐกานต์  แดงกระโทก

26 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ วัสดุสำนักงาน
ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง
เครื่องสังฆภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าสำเร็จรูป
และสินค้าเบ็ดเตล็ด

500,000.00 02/08/25543112454000030
02/08/2554

33105001833360
3112454000030

ส.เจริญชัยพาณิชย์
นาง บัวลอย  ประจวบกลาง

27 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายพืชผลท
างการเกษตรและขายปุ๋ยขี้ไก่

หน้าที่ 3/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

150,000.00 19/08/25543112454000031
19/08/2554

3310500069885
3112454000031

ฤทธิกุลการเกษตร
นาย ฤทธิกุล  เชิญกลาง

28 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
ย่าฆ่าแมลง ยาบำรุงพืช
ยาป้องกันและรักษาโรคในสัตว์

30,000.00 10/10/25543112454000033
10/10/2554

1319800051444
3112454000033

อนุชา
นาย อนุชา  แก้วกระโทก

29 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 28/11/25543112454000034
28/11/2554

1101500199840
3112454000034

นิวช๊อป
น.ส. รมย์วดี  เจ้ยเปลี่ยน

30 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

600,000.00 16/01/25553112455000001
16/01/2555

1309900229407
3112455000001

หนองมันการเกษตร
น.ส. สาวิตรี  ทองพระพักตร์

31 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยาปราบวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
เมล็ดพันธุ์พืช อุปกรณ์ทางการเกษตร สุรา เบียร์
บุหรี่ เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขายอาหารสัตว์ ยาบำรุง
ยาป้องกันและรักษาโรคในสัตว์

20,000.00 08/02/25553112455000002
08/02/2555

3310500183416
3112455000002

ปุ้ยรุ่ง
นาย เรณู  ดำนา

32 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 14/02/25553112455000003
14/02/2555

3300200817665
3112455000003

นิวมอเตอร์ไซด์
นาย ธานินทร์  พุดจะโป๊ะ

33 จัดตั้งใหม่ปะยางรถมอเตอร์ไชด์

100,000.00 17/02/25553112455000004
17/02/2555

3310500187845
3112455000004

น้องต่อ
นาง อังคณา  วัดกลาง

34 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

หน้าที่ 4/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

100,000.00 08/03/25553112455000005
08/03/2555

33105000044718
3112455000005

จากการค้า
นาย จาก  สุขกูล

35 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

100,000.00 08/03/25553112455000006
08/03/2555

3670500114136
3112455000006

พิมพ์ชนก พาณิชย์
นาง พิมพ์ชนก  ทานกระโทก

36 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ ขายวัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเพาะชำ ดินปลูก และซ่อมแซมยานยนต์

100,000.00 08/03/25553112455000007
08/03/2555

3310500064603
3112455000007

วนิชาการค้า
นาง กนกอร  พุฒสุข

37 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 22/03/25553112455000008
22/03/2555

3310500097234
3112455000008

ออมสิน
นาย เอนก  หยวกทองหลาง

38 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 03/05/25553112455000010
03/05/2555

3310500188361
3112455000010

อุยการค้า
นาย ชัยธวัช  มวยคล่อง

39 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

100,000.00 24/05/25553112455000011
24/05/2555

3310500067998
3112455000011

ร้านศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกหนองหิน
นาย ถวิล  เอื้อมเก็บ

40 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 06/06/25553112455000012
06/06/2555

3310500072908
3112455000012

ร้านสมายด์ ช็อป
น.ส. ดวงใจ  ซึ่งเกษม

41 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บุหรี่ และยาเส้น วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
พันธุ์ไม้ และปุ๋ยอินทรีย์

50,000.00 18/06/25553112455000014
18/06/2555

5101200006631
3112455000014

อ้อยการค้า
น.ส. อ้อย  มุ่งเฝ้ากลาง

42 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

หน้าที่ 5/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

200,000.00 18/06/25573112455000015
18/06/2555

3160100089724
3112455000015

หนองมันพืชผล
นาย ภคจีร  เข็มรัมย์

43 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยาปราบวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
เมล็ดพันธุ์พืช อุปกรณ์การเกษตร
และจำหน่ายอาหารสัตว์

150,000.00 29/06/25553112455000016
29/06/2555

3160100089724
3112455000016

พรแก้วท็อพคาร์
นาย ภคจีร  เข็มรัมย์

44 จัดตั้งใหม่การขายปลีกชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

200,000.00 28/09/25553112455000017
28/09/2555

3310500039285
3112455000017

อู่เดชาเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ยนตร์
นาย เดชา  เจียงกระโทก

45 จัดตั้งใหม่ซ่อมรถ ปะยางรถ

20,000.00 08/02/25553112455000036
08/02/2555

33105000183416
3112455000036

ปุุ้ยรุ่ง
น.ส. เรณู  ดำนา

46 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

30,000.00 23/01/25563112456000001
23/01/2556

3310500035492
3112456000001

เส็งมอเตอร์ไซค์
นาย เส็ง  เอียงกระโทก

47 จัดตั้งใหม่การขายปลีกจักรยานยนต์
อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

100,000.00 04/12/25553112456000002
23/01/2556

3102400618511
3112456000002

จีเฟชตี้  คอสเมติก
น.ส. ละมัย  สีโชติ

48 จัดตั้งใหม่การขายปลีกเครื่องสำอาง

20,000.00 14/03/25543112456000003
14/03/2554

5160900010746
3112456000003

ดวง
น.ส. ดวงใจ  คำไพล

49 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ
การให้บริการเครื่องคอ
มพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

30,000.00 14/05/25563112456000004
14/05/2556

3310500181774
3112456000004

ร้านสตางค์
นาง สดสี  หาญศรี

50 จัดตั้งใหม่การขายของชำ (Grocery Store)

หน้าที่ 6/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

100,000.00 17/06/25563112456000005
17/06/2556

3310500183190
3112456000005

ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
นาย สมศักดิ์  ทานกระโทก

51 จัดตั้งใหม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

500,000.00 08/07/25563112456000006
21/11/2556

3310500184277
3112456000006

ค้าขายของชำ
นาง ประคอง  ไซทส์

52 จัดตั้งใหม่การขายของชำ (Grocery Store)

100,000.00 26/08/25563112456000007
21/11/2556

3310500071898
3112456000007

ร้านขายของชำ
นาย บุญสม  หากระสัง

53 จัดตั้งใหม่การขายของชำ (Grocery Store)

30,000.00 14/10/25563112456000008
21/11/2556

3310500070034
3112456000008

ร้านขายของชำ
นาง สกุณา  ซ้ายกระโทก

54 จัดตั้งใหม่การขายของชำ (Grocery Store)

50,000.00 30/10/25563112456000009
21/11/2556

3300600036601
3112456000009

ร้านขายของชำ
นาง บุญสม  จันขุน

55 จัดตั้งใหม่การขายของชำ (Grocery Store)

700.00 24/12/25563112456000011
24/12/2556

3360101144832
3112456000011

ร้านจันจิรา
นาย เด่นชัย  กรุงสันเทียะ

56 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

20,000.00 03/02/25573112457000001
03/02/2557

3310300612721
3112457000001

กวักเงิน
นาย ชำนิ  กลีบม่วง

57 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 06/03/25573112457000002
28/01/2558

5302901002119
3112457000002

ถังทองมาร์เก็ต
นาง ธัญญรัตน์  ไรท์มาเยอร์

58 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

500,000.00 13/03/25573112457000003
13/03/2557

3410401058779
3112457000003

ร้านโรงกลึงแสงนำชัย
นาย ประเทือง  ศิริดล

59 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์
และขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

300,000.00 24/03/25573112457000004
28/01/2558

3320600350756
3112457000004

ร้านครกทอง
นาง บัวคำ  แวน รีน

60 จัดตั้งใหม่การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
และขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

หน้าที่ 7/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

10,000.00 24/04/25573112457000005
28/01/2558

3310500074773
3112457000005

ร้านแอน
นาง อำนวย  แป้นบรรจบ

61 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

20,000.00 09/04/25573112457000006
09/04/2557

3310500069311
3112457000006

ร้านสุนี
นาง สุนี  จันฝักมะดัน

62 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

2,000,000.00 19/05/25573112457000007
19/05/2557

3190100194951
3112457000007

มานะอะไหล่หนองกี่
น.ส. ปพิชญา  แจ้งกระจ่าง

63 จัดตั้งใหม่การขายส่งและขายปลีกชิ
้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์

10,000.00 02/06/25573112457000008
02/06/2557

3310500031454
3112457000008

สมเกียรติ
นาง สมเกียรติ  พรมธิดา

64 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

3,000,000.00 18/07/25573112457000009
18/07/2557

5310500003741
3112457000009

สมคิดการเกษตร
นาย สมคิด  ทองพระพักตร์

65 จัดตั้งใหม่การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
ขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ
ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประภทไว้ในที่อื่น
ขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
และขายส่งวัสดุก่้อสร้างอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น

100,000.00 19/08/25573112457000010
19/08/2557

3302200047802
3112457000010

โจ้การช่าง
นาง นกน้อย  กิสูงเนิน

66 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

6,000.00 14/11/25573112457000011
14/11/2557

3310500094855
3112457000011

ร้านสิทธิโชค
นาย สิทธิโชค  โสพันธ์

67 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

100,000.00 17/11/25573112457000012
17/11/2557

3300700582543
3112457000012

โรงเหล้าสายชล
นาย ปัญญา  เปรียงกระโทก

68 จัดตั้งใหม่
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สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

ประกอบกิจการขายอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และกิจกรรมความบันเทิง
และนันนทนาการอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น

100,000.00 08/03/25553112458000001
14/06/2555

3670500114136
3112455000006

พิมพ์ชนก พาณิชย์
นาง พิมพ์ชนก  ทานกระโทก

69 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ ขายวัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเพาะชำ ดินปลูก และซ่อมแซมยานยนต์

100,000.00 08/03/25553112458000002
24/10/2555

3670500114136
3112455000006

พิมพ์ชนก พาณิชย์
นาง พิมพ์ชนก  ทานกระโทก

70 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ ขายวัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเพาะชำ ดินปลูก และซ่อมแซมยานยนต์

20,000.00 02/02/25523112458000003
04/02/2552

3310600194487
3151552000108

วิไลพร คาราโอเกะ
นาง ยืนยงค์  อาศัยบุญ

71 เปลี่ยนแปลงขายอาหารและเครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

50,000.00 06/06/25553112458000004
16/02/2558

3310500072908
3112455000012

ร้านสมายด์ ช็อป
น.ส. ดวงใจ  ซึ่งเกษม

72 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บุหรี่ และยาเส้น วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
พันธุ์ไม้ และปุ๋ยอินทรีย์

20,000.00 12/05/25523112458000005
15/06/2552

3860400336020
3151552000519

น้องคาราโอเกะ
นาย ยิ่งโชติ  อิทธิยง

73 เลิกประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

300,000.00 25/08/25513112458000006
16/02/2558

3440900001616
3151551001093

แหม่มเกมส์
น.ส. กุหลาบ  สร้อยเพชร

74 เปลี่ยนแปลง
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สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
ขายเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุไฟฟ้าทุกชนิด และขายของชำ

300,000.00 25/08/25513112458000007
22/07/2552

3440900001616
3151551001093

แหม่มเกมส์
น.ส. กุหลาบ  สร้อยเพชร

75 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
ขายเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุไฟฟ้าทุกชนิด และขายของชำ

50,000.00 09/10/25513112458000008
25/11/2551

3401500124274
3151551001304

ก.วรรณาพานิช
นาย ณัฐกร  เฉียบแหลม

76 เปลี่ยนแปลงร้านขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่

50,000.00 09/10/25513112458000009
08/01/2552

3401500124274
3151551001304

ก.วรรณาพานิช
นาย ณัฐกร  เฉียบแหลม

77 เลิกร้านขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่

45,000.00 08/12/25513112458000010
24/12/2551

3310500044831
3151551001547

ศักดิ์ทอง
นาย นิพล  มีนอก

78 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

300,000.00 25/08/25513112458000011
05/10/2554

3440900001616
3151551001093

แหม่มเกมส์
น.ส. กุหลาบ  สร้อยเพชร

79 เลิกประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
ขายเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุไฟฟ้าทุกชนิด และขายของชำ

25,000.00 02/07/25523112458000012
24/03/2554

1320600109084
3151552000742

เพียงเรา
น.ส. บุปผา  ใจแม่น

80 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

หน้าที่ 10/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

100,000.00 17/11/25573112458000013
20/11/2557

3300700582543
3112457000012

โรงเหล้าสายชล
นาย ปัญญา  เปรียงกระโทก

81 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และกิจกรรมความบันเทิง
และนันนทนาการอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น

150,000.00 19/08/25543112458000014
18/10/2555

3310500069885
3112454000031

ฤทธิกุลการเกษตร
นาย ฤทธิกุล  เชิญกลาง

82 เลิกประกอบกิจการขายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
ย่าฆ่าแมลง ยาบำรุงพืช
ยาป้องกันและรักษาโรคในสัตว์

35,000.00 01/04/25543112458000015
07/11/2556

3310500070395
3112454000020

พีเค มินิมาร์ท
น.ส. ขนิษฐา  ซ้ายกระโทก

83 เลิกร้านขายของชำ

50,000.00 23/02/25583112458000016
23/02/2558

3310500040895
3112458000016

เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์
นาย ปัณฑ์  จิตราณุภักดี

84 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขาย-ซ่อมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
เครื่องใช้สำนักงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระบบร้านอินเตอร์เน็ต ระบบสำนักงาน
ออกแบบโฆษณา ผลิตสื่อมัลติมีเดียทุกประเภท
รับทำการ์ด นามบัตร สติ๊กเกอร์
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

50,000.00 04/02/25583112458000017
23/02/2558

3310500440656
3112458000017

ธิชานันต์อะไหล่แต่ง
นาย อดินันต์  ยนสันเทียะ

85 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์และบริการซ่อมรถจักรยานยนต์

2,000,000.00 19/05/25573112458000018
05/03/2558

3190100194951
3112457000007

มานะอะไหล่หนองกี่
น.ส. ปพิชญา  แจ้งกระจ่าง

86 เลิกการขายส่งและขายปลีกชิ
้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์

หน้าที่ 11/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

2,000,000.00 05/03/25583112458000019
05/03/2558

3190100178174
3112458000019

มานะอะไหล่-หนองกี่
นาย มานะ  หมวดทรัพย์สิน

87 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการซื้อ-
ขายอะะไหล่รถยนต์ใหม่-เก่าทุกชนิด
พร้อมติดตั้งแก้ไขรถยนต์

200,000.00 12/03/25583112458000020
12/03/2558

5300600024855
3112458000020

อิทธิพลเพ้นท์
นาง กริ่งแก้ว  ประสาทนอก

88 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายสีรถยนต์
และรับผสมสีรถยนต์

50,000.00 27/03/25583112458000021
27/03/2558

1310500142811
3112458000021

อังคารโฆษณา
นาย อังคาร  ประดับ

89 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายสติ๊กเกอร์ เสื้อพร้อมสกรีน
และอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายไวนิล

100,000.00 30/03/25583112458000022
30/03/2558

1300200026637
3112458000022

เบิร์ดการยาง
นาย ปฐมพงษ์  วัฒนบุญธรรม

90 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยางรถยนต์

20,000.00 30/04/25583112458000023
30/04/2558

3310500041441
3112458000023

ช่างน้อยมอเตอร์ไซด์
นาย มนัส  หยวกทองหลาง

91 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่ของรถจักรยานยนต์

10,000.00 21/05/25583112458000024
21/05/2558

3310500183017
3112458000024

ร้านนวพร
นาง นวพร  โพธิ์ศรี

92 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น และยาสามัญประจำบ้าน

20,000.00 08/06/25583112458000025
08/06/2558

3310500073815
3112458000025

กลอยเขียงหมู
น.ส. กลอย  ติดกระโทก

93 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเนื้อสุกรชำแหละ
เนื้อไก่และอาหารสด

40,000.00 18/06/25583112458000026
18/06/2558

3301701135291
3112458000026

แก้วมณีรัตน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
น.ส. นพมาตย์  เขตคาม

94 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ และขายบุหรี่

100,000.00 13/07/25583112458000027
13/07/2558

3471000315186
3112458000027

เจริญชัยค้าเหล็ก
นาย ชัยธวัฒน์  สายพิมพ์

95 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง

หน้าที่ 12/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

20,000.00 29/07/25543112458000028
24/07/2558

3310500190668
3112454000029

ไอเดียร์พาณิชย์
นาง ณัฐกานต์  แดงกระโทก

96 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ วัสดุสำนักงาน
ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง
เครื่องสังฆภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าสำเร็จรูป
และสินค้าเบ็ดเตล็ด

40,000.00 03/08/25583112458000029
03/08/2558

1331000039337
3112458000029

ร้านแจ่วฮ้อนสารคาม (หนองกี่)
นาง ศรีสุดา  ไทยอมร

97 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
สุรา เบียร์

60,000.00 03/08/25583112458000030
03/08/2558

3310500187578
3112458000030

โตโต้พาณิชย์
น.ส. สำราญ  กิจจา

98 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
และยาเส้น

50,000.00 06/08/25583112458000031
06/08/2558

3102101842941
3112458000031

พรพ่อแม่ยิ่งเจริญการเกษตร
นาง ภรษร  ศรีฟ้า

99 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งปุ๋
ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

50,000.00 06/06/25553112458000032
09/09/2558

3310500072908
3112455000012

ร้านสมายด์ ช็อป
น.ส. ดวงใจ  ซึ่งเกษม

100 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บุหรี่ และยาเส้น วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
พันธุ์ไม้ และปุ๋ยอินทรีย์

5,000.00 24/04/25513112458000033
07/10/2558

3310400873097
3151551000511

ร้านอาหารวันดี
นาง วันเพ็ญ  นิ่มกลาง

101 เลิกประกอบกิจการขายอาหาร และเครื่องดื่ม

500,000.00 29/10/25583112458000034
29/10/2558

3310500092810
3112458000034

ลบพืชผล
นาย ลบ  โต๊กพุทซา

102 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งข้า
วเปลือกและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

หน้าที่ 13/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

500,000.00 29/10/25583112458000035
29/10/2558

3720300056930
3112458000035

ธัญภัทร์
นาย ณรงเดช  ยอดทองดี

103 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งข้า
วเปลือกและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

500,000.00 29/10/25583112458000036
06/11/2558

3310500092810
3112458000034

ลบพืชผล
นาย ลบ  โต๊กพุทซา

104 เลิกประกอบกิจการขายส่งข้า
วเปลือกและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

400,000.00 10/11/25583112458000037
10/11/2558

1330500223926
3112458000037

บอยการยาง
นาย บุญญฤทธิ์  ช่วงโชติ

105 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยางนอก ยางใน
และอุปกรณ์เกี่ยวกับยางรถยนต์

40,000.00 18/11/25583112458000038
18/11/2558

1309901010000
3112458000038

บุษยาพาณิชย์
น.ส. บุษยา  แตงกระโทก

106 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
และยาเส้น

10,000.00 27/11/25583112458000039
27/11/2558

3310500062651
3112458000039

หมวยซาลอน
น.ส. สุกัญญา  มากกระโทก

107 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

10,000.00 04/12/25583112458000040
04/12/2558

3310500076555
3112458000040

ปันนา ปันสุข
นาย สุทิน  เข็มรัมย์

108 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตร

35,000.00 18/03/25543112458000041
21/12/2558

1310500108990
3112454000008

จุรีรัตน์
น.ส. จุรีรัตน์  อินทรกำแหง

109 เลิกร้านขายของชำ

30,000.00 21/12/25583112458000042
21/12/2558

3310500097129
3112458000042

ร้านรัชนัน
น.ส. รัชนัน  บัวชุมแสง

110 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
และยาเส้น

80,000.00 04/01/25593112459000001
04/01/2559

3300100856251
3112459000001

อู่ช่างดุลย์
นาย อดุลย์  นาคทะเล

111 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายปลีกชิ
้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

200,000.00 05/01/25593112459000002
05/01/2559

3101800041377
3112459000002

วิโรจน์การยาง
นาย วิโรจน์  ศุภดำรง

112 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยางรถยนต์ และล้อแม็กซ์

หน้าที่ 14/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

20,000.00 16/02/25593112459000003
16/02/2559

1209700526557
3112459000003

บีมช็อป
น.ส. เกวลิน  กรินท์ธัญญกิจ

113 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเครื่องสำอาง

20,000.00 08/06/25583112459000004
25/03/2559

3310500073815
3112458000025

กลอยเขียงหมู
น.ส. กลอย  ติดกระโทก

114 เลิกประกอบกิจการขายเนื้อสุกรชำแหละ
เนื้อไก่และอาหารสด

10,000.00 19/04/25593112459000005
19/04/2559

3310500100103
3112459000005

ร้านโจ๊กเกอร์
น.ส. สมพิศ  สายพิมพ์

115 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

50,000.00 18/05/25593112459000006
18/05/2559

1301100057175
3112459000006

คลอง 7 อะไหล่ยนต์
น.ส. นภาวรรณ  พิมพ์กลาง

116 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่
รถยนต์มือสองทุกชนิด

500,000.00 28/06/25593112459000007
28/06/2559

3310500073572
3112459000007

โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองทำนบ
นาย วัชระ  นินนานนท์

117 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายน้ำดื่ม

80,000.00 05/07/25593112459000008
05/07/2559

3310500094995
3112459000008

ร้านสุคนธ์
นาย สุคนธ์  โฮนกระโทก

118 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

50,000.00 25/07/25593112459000009
25/07/2559

1310500026438
3112459000009

ชาญณรงค์การค้า
นาย ชาญณรงค์  พัดทอง

119 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน
วัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสังฆภัณฑ์

50,000.00 02/08/25593112459000010
02/08/2559

3310500093034
3112459000010

ปรยาพานิชย์
นาย จิระ  ปุ๊กมะเริง

120 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเครื่องสำอาง ยาสมุนไพร
เสื้อผ้า อาหารสดและอาหารแห้ง สินค้าโอท็อป
และสินค้าเบ็ดเตล็ด

500,000.00 28/06/25593112459000011
05/08/2559

3310500073572
3112459000007

โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองทำนบ
นาย วัชระ  นินนานนท์

121 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายน้ำดื่ม

หน้าที่ 15/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

50,000.00 06/06/25553112459000012
07/09/2559

3310500072908
3112455000012

ร้านสมายด์ ช็อป
น.ส. ดวงใจ  ซึ่งเกษม

122 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บุหรี่ และยาเส้น วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
พันธุ์ไม้ และปุ๋ยอินทรีย์

10,000.00 12/09/25593112459000013
12/09/2559

3310500061884
3112459000013

ปิ่น & ปลื้ม บิวตี้
นาง มนต์นภา  แสงทอง

123 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
และเครื่องสำอาง

50,000.00 29/09/25593112459000014
29/09/2559

1309900759520
3112459000014

ช.เอ นครหนองโบสถ์
นาย ธวัชชัย  สมันรัมย์

124 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์

100,000.00 03/10/25593112459000015
03/10/2559

1319800043611
3112459000015

ร้านสมบูรณ์ดี
นาย ชาติชาย  ปลั่งกลาง

125 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

10,000.00 24/11/25593112459000016
24/11/2559

3302200260671
3112459000016

ร้านเหมียว โก้ เก้ง
นาง สุลัดดา  บุ้งกระโทก

126 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่ง และเครื่องดื่ม

10,000.00 24/11/25593112459000017
24/11/2559

3310500042910
3112459000017

ร้านพี่อชิกับน้องตาล
น.ส. ภัทรชรีพร  บุ้งกระโทก

127 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

100,000.00 30/03/25583112459000018
20/12/2559

1300200026637
3112458000022

เบิร์ดการยาง
นาย ปฐมพงษ์  วัฒนบุญธรรม

128 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายยางรถยนต์

10,000.00 22/12/25593112459000019
22/12/2559

1730600057862
3112459000019

ร้านเสริมสวยคุณอ๋อม
นาย จตุพร  เกียงกระโทก

129 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
และเครื่องสำอาง

20,000.00 29/07/25543112460000001
10/02/2560

3310500190668
3112454000029

ไอเดียร์พาณิชย์
นาง ณัฐกานต์  แดงกระโทก

130 เปลี่ยนแปลง

หน้าที่ 16/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

ประกอบกิจการขายของชำ วัสดุสำนักงาน
ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง
เครื่องสังฆภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าสำเร็จรูป
และสินค้าเบ็ดเตล็ด

60,000.00 15/02/25603112460000002
15/02/2560

3310500069826
3112460000002

วรุฒพาณิชย์
นาย วรุฒ  พรมมาแสง

131 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

1,200,000.00 24/03/25603112460000003
24/03/2560

3300700375238
3112460000003

ยิ่งเจริญพืชผล
นาย สมบัติ  ซุกกระโทก

132 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายสินค้าทางการเกษตร

15,000.00 05/04/25603112460000004
05/04/2560

5310590004296
3112460000004

พีแอนด์เอ็น
น.ส. นิตยา  ศรีชูชาติ

133 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภั
ณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้า

100,000.00 02/06/25603112460000005
02/06/2560

3310500187926
3112460000005

กชกรลาบเป็ด
น.ส. สุบรรณ  ม่วงไทย

134 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
สุรา เบียร์ และบุหรี่

20,000.00 12/07/25603112460000006
12/07/2560

2319800001534
3112460000006

ออนิวคาร์ออดิโอ
นาย เอกนิว  มิติวณิชชากร

135 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเครื่องเสียงติดรถยนต์
และอุปกรณ์ประดับยนต์

100,000.00 08/03/25553112460000007
17/08/2560

3670500114136
3112455000006

พิมพ์ชนก พาณิชย์
นาง พิมพ์ชนก  ทานกระโทก

136 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายของชำ ขายวัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเพาะชำ ดินปลูก และซ่อมแซมยานยนต์

หน้าที่ 17/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

20,000.00 03/10/25603112460000008
03/10/2560

1310500111532
3112460000008

สมสุข มีทส์ สาขา 2 บุกระสัง
นาย พีระศักดิ์  พรมธิดา

137 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งหมูปิ้งนมสด

10,000.00 11/10/25603112460000009
11/10/2560

3310500591433
3112460000009

ณิชากรการค้า
นาง ณิชากร  หากระสัง

138 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

10,000.00 17/10/25603112460000010
17/10/2560

1730600057862
3112460000010

นัดชิว
นาย จตุพร  เกียงกระโทก

139 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม สุรา
เบียรฺ บุหรี่

1,000,000.00 09/10/25603112460000011
09/11/2560

0125557027032
3112460000011

บริษัท สมสุข มีทส์ จำกัด สาขา 2 (บุกระสัง)
บริษัท สมสุข มีทส์  จำกัด

140 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งหมูปิ้งนมส่ง

20,000.00 03/10/25603112460000012
09/11/2560

1310500111532
3112460000008

สมสุข มีทส์ สาขา 2 บุกระสัง
นาย พีระศักดิ์  พรมธิดา

141 เลิกประกอบกิจการขายส่งหมูปิ้งนมสด

15,000.00 13/11/25603112460000013
13/11/2560

3310500185605
3112460000013

ร้านสีส้ม
น.ส. จิราภา  อุตส่าห์ดี

142 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

100,000.00 14/11/25603112460000014
14/11/2560

1101500462303
3112460000014

อัง กล้วยซิ่ง
น.ส. ชโลธร  นาอ้อม

143 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายกล้วยอบแผ่น

100,000.00 14/11/25603112460000015
14/11/2560

1101500462303
3112460000014

อัง กล้วยซิ่ง
น.ส. ชโลธร  นาอ้อม

144 เปลี่ยนแปลงประกอบกิจการขายกล้วยอบแผ่น

5,000.00 21/11/25603112460000016
21/11/2560

3302200239078
3112460000016

ฉลองการช่าง
นาย ฉลอง  เปลี่ยนกลาง

145 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องของจักรยานยนต์

หน้าที่ 18/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

100,000.00 18/01/25613112461000001
18/01/2561

3310500183939
3112461000001

ร้านธีรดนย์
นาย ธีรดนย์  วัดกลาง

146 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายปลีกเน
ื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

20,000.00 26/01/25613112461000002
26/01/2561

3310500192661
3112461000002

อัน อัน แฮร์ คัท
น.ส. สุภัคศรี  ดอนขุนทด

147 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

30,000.00 08/02/25613112461000003
08/02/2561

1319800072051
3112461000003

ร้านตัดผมชาย
น.ส. จิตต์อารีย์  เชิดกิ่ง

148 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายผลิตภั
ณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง

10,000.00 27/03/25613112461000004
27/03/2561

5310590009531
3112461000004

กองทุนหมู่บ้านหนองโบสถ์
นาย ลือชัย  ถึงอินทร์

149 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการปั๊มน้ำมันตู้หยอดเหรียญ

50,000.00 01/03/25613112461000005
30/03/2561

1310500111532
3112461000005

หมูปิ้งนมสด สาขาบุรีรัมย์
นาย พีระศักดิ์  พรมธิดา

150 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งหมูปิ้งนมสด

40,000.00 30/03/25613112461000006
30/03/2561

1431000082665
3112461000006

SR หนองกี่ไม้แบบก่อสร้างพลาสติก
น.ส. ณัฐภาสรณ์ ใจดี

151 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายไม้แบบก่อสร้างพลาสติก

20,000.00 19/06/25613112461000007
19/06/2561

3302200217911
3112461000007

ร้านนุช
น.ส. นงนุช ศรีนาคา

152 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

30,000.00 22/08/25613112461000008
22/08/2561

1103700246959
3112461000008

ร้านคลอง 7 อะไหล่ยนต์ สาขา 2
น.ส. พิมลนาฏ  สุทธา

153 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอะไหล่
รถยนต์มือสองทุกชนิด

50,000.00 12/09/25613112461000009
12/09/2561

3100201148629
3112461000009

โชคเจริญการยาง
น.ส. เอมอารี  สุนทรารักษ์

154 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายยางรถยนต์
และขายเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และบุหรี่

30,000.00 21/09/25613112461000010
21/09/2561

3310500189023
3112461000010

วิชัยค้าของเก่า
นาย วิชัย  คุ้มสุข

155 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายส่งของ
เสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

หน้าที่ 19/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

50,000.00 01/11/25613112461000011
01/11/2561

3310500184463
3112461000011

มาดาม มินิมาร์ท
น.ส. ราณี  เพ็ชรจำรัส

156 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายของชำ สุรา เบียร์ บุหรี่
ยาเส้น

100,000.00 08/05/25493151549000365
08/05/2549

3300400170207
3151549000365

โรงสีบุตรละคร
นาย ทองอินทร์  คำเฮียง

157 จัดตั้งใหม่การขายส่งข้าวและผลิตภ
ัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

6,000.00 19/07/25493151549001818
19/07/2549

3310500096424
3151549001818

จิรภัทร์
นาง จิรภัทร์  คำเฮียง

158 จัดตั้งใหม่การขายส่งข้าวและผลิตภ
ัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

100,000.00 29/06/25503151550000641
29/06/2550

3240300404886
3151550000641

สไมด์ ดีไซด์
นาย วรพล  เกิดแก้ว

159 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

10,000.00 20/07/25503151550002067
20/07/2550

3310500185672
3151550002067

สุขขี
นาย ทัน  วาทะสิทธิ์

160 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

1,000.00 20/07/25503151550002068
20/07/2550

3310500192652
3151550002068

ภคเดช
นาย ภคเดช  ดอนขุนทด

161 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการทำโรงสีข้าว

10,000.00 20/07/25503151550002069
17/02/2558

3310500182142
3151550002069

ประเสริฐ พาณิชย์
นาย ประเสริฐ  แจ้งสมบูรณ์

162 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

5,000.00 24/04/25513151551000511
24/04/2551

3310400873097
3151551000511

ร้านอาหารวันดี
นาง วันเพ็ญ  นิ่มกลาง

163 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร และเครื่องดื่ม

500,000.00 27/06/25513151551000821
27/06/2551

3102401106735
3151551000821

เอส ดี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
นาย ศุภกิต  แดงสุวรรณ

164 จัดตั้งใหม่

หน้าที่ 20/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

ประกอบกิจการขายวัสดุครุภัณฑ์สำนักาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องเคหะภัณฑ์
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

15,000.00 28/07/25513151551000968
28/07/2551

1310500023480
3151551000968

เอ บูติก
น.ส. นภาวรรรณ  วิเศษรัมย์

165 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

300,000.00 25/08/25513151551001093
25/08/2551

3440900001616
3151551001093

แหม่มเกมส์
น.ส. กุหลาบ  สร้อยเพชร

166 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
ขายเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุไฟฟ้าทุกชนิด และขายของชำ

20,000.00 07/08/255131515510012023
07/08/2551

3310500189970
31515510012023

ร้านรอด
นาย รอด  ทองโพธิ์

167 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเนื้อหมู
เนื้อวัวที่ชำแหละแล้ว

50,000.00 09/10/25513151551001304
09/10/2551

3401500124274
3151551001304

ก.วรรณาพานิช
นาย ณัฐกร  เฉียบแหลม

168 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่

45,000.00 08/12/25513151551001547
08/12/2551

3310500044831
3151551001547

ศักดิ์ทอง
นาย นิพล  มีนอก

169 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

200,000.00 11/06/25513151551002059
11/06/2551

3310500092909
3151551002059

พี เอ็น ดี
น.ส. พนิดา  เสาว์โร

170 จัดตั้งใหม่

หน้าที่ 21/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

จำหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าห่ม
วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และเคมีภัณฑ์

10,000.00 11/06/25513151551002060
11/06/2551

3310500065812
3151551002060

ร้านฉอ้อน
นาย ฉอ้อน  แก้วกระโทก

171 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 08/01/25523151552000014
08/01/2552

3310500069265
3151552000014

ก.วรรณาพาณิช
นาง วรรณา  เฉียบแหลม

172 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

20,000.00 02/02/25523151552000108
02/02/2552

3310600194487
3151552000108

วิไลพร คาราโอเกะ
นาง ยืนยงค์  อาศัยบุญ

173 จัดตั้งใหม่ขายอาหารและเครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

20,000.00 25/02/25523151552000212
25/02/2552

3302200216329
3151552000212

มาริน  คาราโอเกะ
นาง มาริน  ปล้องงูเหลือม

174 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

100,000.00 03/04/25523151552000408
03/04/2552

3310500182827
3151552000408

หนองมันเกมส์
น.ส. พนม  เปลี่ยนกลาง

175 จัดตั้งใหม่บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
และเครื่องเล่นเกมส์

100,000.00 28/04/25523151552000476
08/04/2552

3300400222347
3151552000476

วัฒนาดีซี
นาง ณิชกานต์  ประเสริฐ

176 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายน้ำมัน
เชื้อเพลิงประเภทเบนซิน และดีเซล

20,000.00 12/05/25523151552000519
12/05/2552

3860400336020
3151552000519

น้องคาราโอเกะ
นาย ยิ่งโชติ  อิทธิยง

177 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

หน้าที่ 22/23



สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.บุกระสัง
รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน   1 มกราคม 2549  ถึงวันที่   1 พฤศจิกายน 2561
[RCR030100_1]

ลำดับที่ เลขที่คำขอ
วันที่รับจด

ทะเบียนเลขที่
เลขที่คำขอจัดตั้ง ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ประเภทคำขอวันที่เริ่มกิจการ
วันที่เลิก

จำนวนเงินทุน
(บาท)

เวลา : 14:10:21
วันที่ : 01/11/2561

50,000.00 15/06/25523151552000663
15/05/2552

3310500187250
3151552000663

น้องปิ่น คาราโอเกะ
น.ส. จันเพ็ญ  สาหร่ายกลาง

178 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

25,000.00 02/07/25523151552000742
02/07/2552

1320600109084
3151552000742

เพียงเรา
น.ส. บุปผา  ใจแม่น

179 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม
และบริการร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

100,000.00 14/07/25523151552000791
14/07/2552

3310500070271
3151552000791

สนองศักดิ์
นาย สนองศักดิ์  ระวังกลาง

180 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

200,000.00 27/07/25523151552000840
27/07/2552

1309900130435
3151552000840

เอส พี เฟอร์นิเจอร์
นาง กัลยา  สมพินิจ

181 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายเฟอร์น
ิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้าน+

600,000.00 29/03/25533151553000516
29/03/2553

3310500074692
3151553000516

หนองมันการเกษตร
น.ส. วรางคณา  ทองพระพักตร์

182 จัดตั้งใหม่การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
และสินค้าเบ็ดเตล็ด

100,000.00 03/08/25533151553001098
03/08/2553

3310500073572
3151553001098

วัชระการค้า
นาย วัชระ  นินนานนท์

183 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ
และบริการเครื่องคอมพิ
วเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์

100,000.00 06/08/25533151553001116
06/08/2553

3300200012578
3151553001116

เฟรมมินิมาร์ท
น.ส. เนตรนภา  แซ่เออว

184 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

10,000.00 20/07/255031515550002073
20/07/2550

3311300074568
31515550002073

ร้านน้องส้ม
นาง สมาน  นมัสไธสง

185 จัดตั้งใหม่ร้านขายของชำ

50,000.00 30/09/2547861/2547
17/02/2558

0317114708619
861/2547

ทรัพย์ไพศาล พืชผล
นาย ภาสกร  ติยะวานิช

186 จัดตั้งใหม่ประกอบกิจการขายมันสำปะหลังแปรรูป

รวมทั้งหมด 186 รายการ

หน้าที่ 23/23
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