
92 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว 
ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี 
จ านวนสาขา 299 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 419 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข 4/19  

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี 12000 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณธัลวัลย์  เดชทวีเหมโรจน์ 
085-484-4899 

 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นหมู 
ระยะเวลาด าเนนิการ 20 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 5,000 – 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 43/16-17 ถนนบรมไตรโลกนารถ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณธนิตศักดิ์  อิงคะกิตติโรจน์ 

089-708-8406 

1 

2 



 
 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นทอด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 9 ปี 
จ านวนสาขา 2,000 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 7,990 - 68,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 95/4 หมู่บ้านทานตะวัน ซอยท่าอิฐ  

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอนพ  วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ แหม่ม ซาลาเปาลาวา 
ประเภทกิจการ ซาลาเปาลาวา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 19,900 - 39,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 139 ถนนธรรมวิถี ต.ปากน้้าโพ  

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกนกลักษณ์  ศรีลา 

086-679-2565 

3 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ต้าระวิง มินิ 
ประเภทกิจการ ส้มต้า ย้า 
ระยะเวลาด าเนนิการ 17 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 – 160,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 23 ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ10140 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกันตพัฒน์โภคินวัฒนาทัศน์ 

099-181-6611 
 
 
 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ Argo Coffee & Tea 
ประเภทกิจการ กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 13,900 - 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 44/22 หมู่ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเพ็ญพิมล  ทองค้า 

086-793-9099 
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แบรนด ์

 

 

ชื่อกิจการ JUNIOR COFFEE BY LOVE 
ประเภทกิจการ ธุรกิจกาแฟครบวงจร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 11 ปี 
จ านวนสาขา 72 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 – 59,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 99/2 หมู่ที่ 5 ต.ท่าทราย  

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณปวณีา  นิยมรัตน์ 

083-096-1895 ถึง 97  
 
 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ เปา เหล่า กง 
ประเภทกิจการ ซาลาเปา-ขนมจีบ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 44/22 หมู่ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณศุภวิชญ์  ทัศนศร 

089-833-4378 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ หมูหม้อเทพ 
ประเภทกิจการ หมูทอดเพื่อสุขภาพ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 35,000 – 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 119 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอภิชาต  สถิตเกษมสานต์ 

081-854-5867 
 
 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลา 2 หม้อ 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นปลาทอด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 200 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 7,990 - 68,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 95/4 หมู่บ้านทานตะวัน ซอยท่าอิฐ  

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

 

9 

10 



แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นหมูทอด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 200 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 7,990 - 68,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 95/4 หมู่บ้านทานตะวัน ซอยท่าอิฐ  

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ชาบังนันปัตตานี 
ประเภทกิจการ ชา กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 12 ปี 
จ านวนสาขา 148 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 - 450,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 101/09-10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณฉัตปณิดาศ์  โชคเกษมศานติ ์

095-419-9555 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ งามดีช้อปปิ้ง 
ประเภทกิจการ น้้าหอมกัลยา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 6 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 40,220 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 36/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 7 ถ. พระรามที่ 

6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 
10400 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณวาทิต  ประสมทรัพย์ 
081-443-7434 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ กิมซุน หมูปิ้ง 
ประเภทกิจการ หมปูิ้ง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 300 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 16,900 – 200,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 36 ถนนราษฏร์บ้ารุง ต.พิกุลออก  

อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณปรีชา คล่องจิตร์ 

037-349-948 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ แชมป์ เขย่านม 
ประเภทกิจการ เครื่องดื่มจากนม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 43 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 30,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 16 ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 

74 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณณรงค์ชัย  เตชนธิิกุล 

089-140-0314 
 

 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ บัวบางแก้ว 
ประเภทกิจการ ชา กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ป ี
จ านวนสาขา 90 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 25,000 - 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 8/1 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 10540 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณภัคกร  สอดศรี 

064-298-8883 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ เปิ่นกาแฟโบราณ 
ประเภทกิจการ เครื่องดื่ม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 100 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 41,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 4 หมู่ 2 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง  

จ.สุพรรณบุรี 72220 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณวีวัฒน์ ใบบัว 

081-293-5424  
 

 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ 
ประเภทกิจการ กาแฟโบราณ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 18 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 - 189,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 43/25 ถนนอุดมศิริ ต.หน้าเมือง  

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณณัฐฐิญา เทพลิบ  

089-918-5186 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ The hen Noodle 
ประเภทกิจการ ก๋วยเตี๋ยว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 15 ปี 
จ านวนสาขา 80 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 39/18 ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่  

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชญาพัณณ์ จิราจินต์  

081-406-1944 
 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ Hug bee (bee honey café) 
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์จากน้้าผึ้ง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 70 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 9 ซอยเพชรเกษม 46 แยก 1  

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กทม 10160 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณลัทธพล เลิศลบศิริ   
087-799-7115 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ อินเตอร์ เน็ทเวิร์ค มีเดีย 
ประเภทกิจการ เต้าหู้ คิ้มมาม็อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 25,000 – 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 10 ซ.31/1 แยก 3 ถ.โชคชัย 4 

ลาดพร้าว กทม 10230 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณศศินา ธนากุลวิตรา  

091-465-1459 
 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ Balloon Beary 
ประเภทกิจการ บอลลูน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 25 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 45,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 289/2 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.

พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กทม 10250 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณภูมิใจ โลหะพรหม  
090-010-1103 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ Rhino Espresso Bar 
ประเภทกิจการ กาแฟสด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กทม 10900 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณศศิวิมล บูรณรักษ์  

080-424-4659 
 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ สุขอุทัย ผัดไทสุโขทัย 
ประเภทกิจการ ผัดไทสุโขทัย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 8 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 – 250,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 26/1301 หมู่บ้านชุมชนเคหะธนบุรี 

ซอย 18 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณขันติ สุขไพร่  
099-446-6364 
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แบรนด ์
 
 
 

ชื่อกิจการ อร่อยจัง 
ประเภทกิจการ แกงเลียง แกงเห็ด แกงส้ม ต้มย้า  

อร่อยจัง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี 
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 25,000 – 39,500 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 39/231 หมู่บ้านธารารมณ์ ถ.สุขาภบิาล 5

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กทม 10510 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณธนาชัย ไชยบูรณพินิจ  
088-553-5056 

 

 

แบรนด ์

 

 
ชื่อกิจการ BODY GLO 
ประเภทกิจการ ขายเครื่องส้าอางค์ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 24 ปี 
จ านวนสาขา 100 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 108/2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ10110 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ตามประทีป  
081-484-2928 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ชาตันหยง 
ประเภทกิจการ เครื่องดื่มชา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 1,000 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ ซอยโชคชัย 4/70 ถนนโชคชัย 4  

แขวงแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ10230 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณวลัยลักษณ์ วณชิชาภิวงศ์  
086-380-7418,081-920-1874 

 

 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ Box Bog หม่าล่า 
ประเภทกิจการ ปิ้งย่าง ทานเล่น 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 29,900 - 70,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 23/15 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้้าโพ อ.เมือง

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกฤติยา ไทยเจริญดี  

061-239-4962 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ มาคัพ คอฟฟี่ by Coffee boy 
ประเภทกิจการ เครื่องดื่มกาแฟสด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 6 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 164 แขวงบางบอน เขตบางบอน  

กรุงเทพฯ10150 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสลักฤทัย ลุประสงค์  

080-456-5351 
 

 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ร้านประจ้า Delivery 
ประเภทกิจการ Delivery อาหาร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 13 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 34/37 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางศรีเมือง 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณวราภรณ์ เทพประสิทธิ์  

084-751-0000 
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แบรนด ์
 
 
 

ชื่อกิจการ รสโบราณ 
ประเภทกิจการ กาแฟถุงกระดาษ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ป ี
จ านวนสาขา 100 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 28/12 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย- 

บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กทม 10150 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณขนิษฐา  ทัดกลาง  
080-5619990 

 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ลูกชิ้นทิพย์ 
ประเภทกิจการ ก๋วยเตี๋ยว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 12 ปี 
จ านวนสาขา 400 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 2,990 – 30,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 299,331 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรงุเทพ10160 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณจรรยา แซ่ว่อง  

02-808-7575 ต่อ 111-1118 
063-204-9971 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ แฮปปี้ ไอติมทอด 
ประเภทกิจการ ไอศรีม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 17,500 บาท 
 ที่อยู่กิจการ โครงการทรัพย์ทวี 3 โฮมแฟคทอรี่ 

190/73  ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทร์เจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
10290 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกฤตภาส ตั้งสมบูรณ์  
081-612-0621 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ M.Win Coffee 
ประเภทกิจการ ร้านกาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 7 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 35,000 – 150,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 99/432 ซ.คลองหลวง 10 ต.คลองหนึง่  

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณมาวินดี  หงษ์พันธ ์

089-222-9402 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นปลาทอดกรอบ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 8 ปี 
จ านวนสาขา 1,000 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 7,990-68,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 95/4 หมู่บ้านทานตะวัน ซอยท่าอิฐ  

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577,085-253-5588 

 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ บริษัท แม็กไซเคิล จ้ากัด 
ประเภทกิจการ ตู้เติมลมรถจักรยานยนต์,รถยนต์ 

หยอดเหรียญ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 14 ปี 
จ านวนสาขา 11 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 9,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 89/39 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเลิศฤทธิ์ พ่ึงพระเกียรติ 

086-378-6234 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ร้านปฏิพันธ์ 
ประเภทกิจการ โอทอปสมุนไพร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 449/98 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์5 หมู่9  

ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณปฏิพันธ์ เสริมศกัดิ ์

088-595-4624 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ บริษัท รักบิ้วตี้ จ้ากัด 
BCO (Beauty Center Online) 

ประเภทกิจการ เครื่องส้าอาง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 112 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 5,900 - 9,900 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 801/150-151 ซอยพหลโยธิน 72 

ต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเจริญทรัพย์ สุขภิรมย์สกุล 
095-869-7979 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ 
ประเภทกิจการ ก๋วยเตี๋ยว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ป ี
จ านวนสาขา 129 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 19,900 - 99,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 48/96 ซอยอดุลยาราม 1 ถ.มิตรภาพ  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเกษมพงษ์ ห่วงจริง 

097-2614690 
 

แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ ผึ้งยิ้ม 
ประเภทกิจการ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ป ี
จ านวนสาขา 18 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 12,000 - 30,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 5/45 ถ.บางกรวย ไทรน้อย ต.บางม่วง 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสรัลภัค จิรโรจน์วัฒน 

085-2432445 
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แบรนด ์
 

 ชื่อกิจการ เหนียวหม ู
 ประเภทกิจการ ข้าวเหนียวหมูทอด 
 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
 จ านวนสาขา 5 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 49,000  - 150,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 18/10 ม.จามจุรีพาร์ค สุขาภิบาล 5 

ซอย 5 แยก 15 ท่าแร้ง บางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณนชนาฏ ศุภเตชนาถ  
097-424-2956 

 

แบรนด ์

 

 ชื่อกิจการ สเต็กขั้นเทพ 
 ประเภทกิจการ สเต็ก 
 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
 จ านวนสาขา 14 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 48,880 - 200,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 592/18 หมู่บ้านอารียา ถนนลาดปลาเค้า 

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพฯ 10230 

 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณยุมลรัตน์ ค้าเหลา   
02-570-4585, 086-992-3863 

41 

42 



 

แบรนด ์

 

 

 ชื่อกิจการ เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง (Egg Hunt) 
 ประเภทกิจการ เบเกอร่ี 
 ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 
 จ านวนสาขา 25 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 21,300 – 45,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 7/3 ถ.สุขุมวิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

22110 
 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกัลยรัตน์ สาธุกิจชัย 

098-378-8380 
 
 

แบรนด ์
 

 ชื่อกิจการ cyber2fix 
 ประเภทกิจการ ซ่อม แมคบุ๊ค ไอโฟน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
 จ านวนสาขา 5 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 50,000 – 350,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 109/45 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพ 10110 

 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณครองหทัย มุขพรหม 
091-782-4565 , 089-232-6144 
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แบรนด ์
 

 ชื่อกิจการ Laundry Care 
 ประเภทกิจการ ซักแห้ง 
 ระยะเวลาด าเนินการ 22 ปี 
 จ านวนสาขา 3 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 48,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 14 สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่  

เขตบางคอแหลม กทม 10120 
 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสมรัก รุจิมณีพงศ์ 

081-446-2354 
 
 

แบรนด ์

 

 ชื่อกิจการ ร้านสรินทร์ทิพย์ขนมเบี้องไทย ตลาดพลู 
 ประเภทกิจการ ขนมเบื้องไทย 
 ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี 
 จ านวนสาขา 3 สาขา 
 งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 57/64 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม 

เขตหนองแขม กรุงเทพ 10150 
 ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกัมพล ดิฐภาสโภคิน 

089-4518788 
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แบรนด ์

 

ชื่อกิจการ บริษัท น้้าอ้อยไร่ไม่จน จ้ากัด 
ประเภทกิจการ น้้าอ้อย 
ระยะเวลาด าเนนิการ 14 ปี 
จ านวนสาขา 100 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 - 129,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 203 ม.6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง  

จ.ราชบุรี 70190 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณปภัสราภรณ์ เหรียญทอง 

087-998-9982 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรือนภาวดี 
ประเภทกิจการ ดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องประดับ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 – 85,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 40/34 ถ.อิสรภาพ 29 แขวงวัดท่าพระ  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสุภาวดี แย้มงามเหลือ 

089-047-4960 
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แบรนด ์

 
 
 
 

 

ชื่อกิจการ บริษัท ไอเดียพ่อ จ้ากัด / โกวนัน 
ประเภทกิจการ ร้านอาหาร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี 
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 
 ที่อยู่กิจการ 429/17 ถ.ลาดพร้าววังหิน  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณภาวี กุลจันทร ์  
086-534-9222 

 
 

แบรนด ์  

ชื่อกิจการ winsent vending เครื่องหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ 

ประเภทกิจการ เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 14 ปี  
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 41 ซอยรามค้าแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพฯ 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณจิรภทัร ส้าเภาจันทร ์

094-926-1455 

49 

50 



 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ มณีสกินแคร ์
ประเภทกิจการ ยาสีฟันมณี แก้เสียวฟัน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 14 ปี  
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 29,000 – 400,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 99/18 หมู่ 12 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว 

บางพลี สมุทรปราการ 10540 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณมณีรัตน์ ประสพเมต 

081 – 565-4515 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ชานมไข่มุก ชาโบบา 
ประเภทกิจการ ชานมไข่มุก ชาโบบา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี  
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,000 – 125,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 436 ม.7 ถ.น้้าพอง-กระนวน อ.กระนวน 

จ.ขอนแก่น 
Thailand 40170 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณนันทิศ พยัคฆพงษ ์
085-748-5550 
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แบรนด ์

 

 
ชื่อกิจการ วอฟเฟิลบางกอก 
ประเภทกิจการ ขนมและเครื่องดื่ม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 เดือน 
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 45,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 481/800 ซ.จรัญสนิทวงค์ 37 แขวงบาง

ขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณพรพิมล สวัสดีผดุงกิจ 

097-135-0801 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ คิง ซอสเซจ ไส้กรอกบางแค 
ประเภทกิจการ ไส้กรอก 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี  
จ านวนสาขา 157 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 2,999 – 8,999 บาท 
ที่อยู่กิจการ 41/7 หมู่ 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ 

จ. นนทบุรี 11140 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณรัตนพล เจรจาศิลป 

081-777-5705 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ขนมครกเข้าวัง 
ประเภทกิจการ ขนมครก 
ระยะเวลาด าเนนิการ 30 ปี 
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 – 85,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 102/122 ถ.เทศบาลสังเคราะห์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสกล ฐาปนะกิจไพบูลย์ 

081-916-0974 
 
 

แบรนด ์
 

 

ชื่อกิจการ ชิกกี้ชิก 
ประเภทกิจการ ไก่ทอด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 12 ปี 
จ านวนสาขา 250 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 19,000 – 59,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 1 อาคารพรหมธาราวงศ์ ชั้น 2 แขวง

หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณพิญญาพัชญ์ เอื้อชัยกาญจน์ 

085-656-5789 
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แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ ดร.ซูชิ  
ประเภทกิจการ อาหารญี่ปุ่นและเครื่องครัว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 6 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 – 200,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 86/201-4 ซ.ท่าข้าม 28/1 แสนค้า บาง

ขุนเทียน กทม. 10150 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ ดร. วิโรจน์ กุศลมโนมัย 

097-220-0574 
02-416-5700 

 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ ร้านสเต็กลุงใหญ่ 
ประเภทกิจการ ร้านอาหาร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี  
จ านวนสาขา 109 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 – 150,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 26/349-351 เขตสายไหม แขวงสาย

ไหม กทม.10220 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชลดา สุทธิโชติ 

094-556-0206 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ พิซซ่าอาหมวย 
ประเภทกิจการ พิซซ่า 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 40 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยู่กิจการ 59 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม 

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
10160 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณวรนิษฐ์  โภคินมณีโรจน์ 
086-512-5212 

 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ หจก.เจบีโกล เบเกอร่ี (ประเทศไทย) 
ประเภทกิจการ การผลิต โรตี/มะตะบะ/โรตีกรอบ/ฯลฯ 

(ต้นต้าหรับอาหารใต้ยะลา) 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี  
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 289/137 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพาน

สูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอับดุลเลาะ (เลาะ) 

089-299-5009 
 
 
 

59 

60 



แบรนด ์

 

 
ชื่อกิจการ หม่าล่ากวนอู 
ประเภทกิจการ อาหารจีนจีนเสียบไม้ปิ้ง , หม้อไฟหม่า

ล่า 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 30,000 – 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 79/298 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชัยพันธุ์ ไวยพันธุ์  

062-594-9993 
 
 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ โกนาย  
ประเภทกิจการ เครื่องดื่มกาแฟ ชา โบราณ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี  
จ านวนสาขา 556 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,500 บาท 
ที่อยู่กิจการ 20/1 คอนโดกลางกรุงรีสอร์ท ตึก A2 

ซ.กิจการ ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณกานต์ ดีสุวรรณ 
097-464-6465 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ Fulload Waffle 
ประเภทกิจการ ผลิตและจ้าหน่ายปลีก-ส่ง วัตถุดิบ และ

อุปกรณ์การท้าวาฟเฟิล เบอร์เกอรี่ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี  
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 19,900 – 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 48/1 ซ.วังหลัง ถ.อรุณอัมรินทร์เขต

บางกอกใหญ่ แขวงศิริราช กรุงเทพฯ 
10700 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณภัทรวดี หล่อนวกิจเจริญ 
094-6636245 

 
 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ ปังอั้ยยะ ปังปิ้งไส้เยิม้ 
ประเภทกิจการ ขนมปังปิ้งไส้เยิ้ม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 7 เดือน 
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,999 บาท 
ที่อยู่กิจการ 14/35 ซ.ราษฏร์พัฒนา 13 ถ.

รามค้าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพา
นาสูง กทม. 10240 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณรณชัช พลากรกิตติ  
089-0240245 
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แบรนด ์

 

 
ชื่อกิจการ โซดา 168 
ประเภทกิจการ อิตาเลียนโซดา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี  
จ านวนสาขา 216 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 4,900 – 29,500 บาท 
ที่อยู่กิจการ 59/223 หมู่บ้านศุภาลัยเบลล่า รังสิต

คลองสอง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสุมิตรา ขาวส้าอางค์  
089-924-6559 

 
 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ น้องแชมป์กล้วยอบน้้าผึ้งทอดสูตรต้น
ต้ารับ (เจ้าแรกแม่กลอง) 

ประเภทกิจการ อาหารเกษตรแปรรูป กล้อยอบน้้าผึ่ง
ทอด 

ระยะเวลาด าเนนิการ 9 ปี  
จ านวนสาขา 19 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 35,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 45/6 หมู่ 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.

สมุทรสงคราม 75000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณคงเดช ทองเรือง 087-066-4406 

คุณน้้าทิพย์ ทองเรือง 098-940-9561 
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แบรนด ์

 

 

ชื่อกิจการ บริษัทเกรช มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด  
ประเภทกิจการ ทาโกยากิจ โอโคโนะมิยากิ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9 ปี  

จ านวนสาขา 84 สาขา 
งบประมาณการ
ลงทุน 

49,900 บาท 

ที่อยู่กิจการ 161/103 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเกศริน สุพรรณ 
086-922-6431 ,099-269-9144 
www.moshimoshitakoyaki.blogspot.com 

 
 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ ปังปังลาวา 
ประเภทกิจการ นมสด ขนมปังปิ้งไสท้ะลัก 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 เดือน 
จ านวนสาขา 8 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,000 
ที่อยู่กิจการ 18 ม.7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.

สุรินทร์ 32000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอารีรัตน์  ภาคะ 

0823744788 
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แบรนด ์

 

 

ชื่อกิจการ บริษัท ฟู้ดฟอร์เวลเนส จ้ากัด 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นปลาสูตรแคลเซียมสูง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี 
จ านวนสาขา 4 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 47,700 บาท 
ที่อยู่กิจการ 599/1 อาคารนวมินทร์พลาซ่า ห้อง G9 

ถนนสีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี 
กรุงเทพ 10510 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณพรรณพร ชาญภิญโญ  
089-203-8751 

 
 
 
 

แบรนด ์

 

 

ชื่อกิจการ ทาโกชิ เวิลด์ฟู๊ด 
ประเภทกิจการ อาหารญี่ปุ่น (ทาโกะยากิ, ราเมน, ซูชิ) 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 11 สาขา  
งบประมาณการลงทุน 19,900 – 69,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 60/2 หมู่ 4 สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณณัฏฐณัทร์ จรัตธนภัทร์ 

081-614-2010 
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แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ ผัดไทยชาววังตะวันดา 
ประเภทกิจการ ผัดไทย/หอยทอด/ขนมผักกาด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 
ที่อยู่กิจการ 95/222หมู่5 บางใหญ่ บางแม่นาง 

นนทบุรี 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสุภาดา ตะวันดา  

087-6935454 
 

แบรนด ์

 

 
 

ชื่อกิจการ ร้านจากใจ 
ประเภทกิจการ สุขภาพ ความงาม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี  
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,999 บาท 
ที่อยู่กิจการ 227 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสิริกร พันปี  

082-334-8061 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ เรโอน่า 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้น ลวก ปิ้ง ทอด  
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ป ี
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 30,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 920/73 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง 

จ.นครสวรรค์ 60000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณศศิกาณฑ์ ดวงดี (ยะ) 

โทร & Line : 098-786-5126 
 

แบรนด ์  

ชื่อกิจการ รสเด็ดก๋วยเตี๋ยวต้มย้าน้้าขลุกขลิก 
ประเภทกิจการ ก๋วยเตี๋ยว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 8 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 25,900 บาท 
ที่อยู่กิจการ 181 หมู่5 ต้าบลสวนส้ม อ้าเภอบ้าน

แฟ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอภิวิชญ์ บุญส่งกิจ 

081-9154985 
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แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ หมสูะเต๊ะอาซ้อ 
ประเภทกิจการ หมู่สะเต๊ะพร้อมรับประทาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี  
จ านวนสาขา 8 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,500 บาท 
ที่อยู่กิจการ 54/74-75 ม.5 ต. บางกระสอ อ. เมือง 

จ. นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณมนทิสา จังพงศกร 

082-356-5496 
 
 

แบรนด ์

 
 

 

ชื่อกิจการ ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส 
ประเภทกิจการ ร้านสารพัดบริการงานขนส่ง ไปรษณีย์

เติมเงิน จุดช้าระเงิน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 15 ปี  
จ านวนสาขา 1500 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 95/288 หมู่ที่ 3 ต้าบล/แขวง บ้านสวน 

อ้าเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชลบุรี 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชัยภูมิ แจ้งโพธิ์นาค 

081-3442788 
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แบรนด ์

 
 

 

ชื่อกิจการ กาแฟสดไร่ซ่อลดา 
ประเภทกิจการ กาแฟสด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี 
จ านวนสาขา 200 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 16,900 – 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 1212/376 ถนนเลยีบคลองรังสิต  

แขวง ประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี ปทุมธานี 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเชิดศักดิ์ แสงอรุณรักษ์ 

099-2854919 
 
 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ กาแดง กาแฟโบราณ 
ประเภทกิจการ กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี 
จ านวนสาขา 300 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 38,900 บาท 
ที่อยู่กิจการ 10 ถนนบางนา-ตราด ซอย 4  

แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10270 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชลเทพ  ลีธนาเศรษฐ 
081-808-2112 
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แบรนด ์

 

                             
ชื่อกิจการ หจก. พัชชาอาหาร 
ประเภทกิจการ ของว่างประเภทลูกชิ้นปลาทอด 
ระยะเวลาด าเนนิการ 9 ปี 3 เดือน 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 7,000 บาท  
ที่อยู่กิจการ 78/251 ซ. พระยาสุเรนทร์ 19  

ถ. พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน  
เขตคันนายาว กทม. 10510 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชวลักษณ์ เวียงวิเศษ  
089-113-6226 

 

แบรนด ์
 

ชื่อกิจการ เชค ซี คอฟฟี ่
ประเภทกิจการ แฟรนไชส์กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ป ี
จ านวนสาขา 80 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 12,900 บาท 
ที่อยู่กิจการ 74/174 ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอรวรรณ การปัญญา 

096-8154900 
www.shakeccoffee.com 
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ชื่อกิจการ เอ็ม กาแฟนมสด 
ประเภทกิจการ แฟรนไชส์กาแฟ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ป ี
จ านวนสาขา 1,250 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 17,900 บาท 
ที่อยู่กิจการ 74/174 ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสามารถ  รัตนตานนท์ 

089-2084001 
www.mcoffeeandmilk.com 

 

 
 
 

 

ชื่อกิจการ หมูฉึกฉึกต้นต้าหรับ Original by boy Fon 
ประเภทกิจการ อาหาร 
ระยะเวลาด าเนนิการ 8 ปี 
จ านวนสาขา 8 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 30,000 – 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 9/210 หมู่บ้านภูเก็ตธานี3 ต.ตลาด

เหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณน้้าฝน ฟุ้งขจร 

088-760-9567 
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ชื่อกิจการ Kowloon Noodle 
ประเภทกิจการ บะหมี่เกี้ยวหมูแดง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ปี  
จ านวนสาขา 3 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 45,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 20/1 คอนโดกลางกรุงรีสอร์ท ตึก A2 

ซ.กิจการ ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชุติมณฑ ์รัตนเศรษฐ์ยุทธ 
097-465-4465 

 

 
 
 

 

ชื่อกิจการ Dr.Fah chicken 
ประเภทกิจการ ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า 
ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี  
จ านวนสาขา 9 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,999 – 99,999 บาท 
ที่อยู่กิจการ 95/287-8 หมู่ที่ 3 แขวงบ้านสวน เขต

เมือง ชลบุรี 20000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสง่า ปราบพรานไท 

081-3442-788 
092-137-9888 
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ชื่อกิจการ กล้วยปิ้งขาวมณ ี
ประเภทกิจการ กล้วยปิ้ง 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ป ี
จ านวนสาขา 10 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 19,000- 39,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 143 ลาดพร้าววังหิน 25 ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ10230 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณพิชชา บุนนาค 

062-671-7798 
 

 
 
 

 

ชื่อกิจการ แอน แอนท์ ขนมโตเกียว 
ประเภทกิจการ ขนมโตเกียว 
ระยะเวลาด าเนนิการ 2 ป ี
จ านวนสาขา 17 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,000 – 49,000 
ที่อยู่กิจการ 39/1 หมู่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง 

จ.อ่างทอง 14000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณชนาภา แสนบุตร 

088-296-1372 
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ชื่อกิจการ หจก.บิ๊กการ์เด้น 
ประเภทกิจการ ร้านสเต็ก 
ระยะเวลาด าเนนิการ 7 ปี  
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 400 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.

เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณหทัยทิพย์ พัชรไกรโรจน์ 

081-452-1062 
 

 
 
 

 

ชื่อกิจการ ท้าเงิน by ฅนวัง 
ประเภทกิจการ หอยครกคนวัง ขนมครกชาวัง ธัญพืช 9 

หน้า ขนมจีนสมุนไพ 7 สี น้้ายา 4 ภาค 
ย้าขนมจีน 7 สี ผัดไทยเส้นข้าวไรซ์เบอรี่ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี 
จ านวนสาขา 50 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 3,900 – 40,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 522 อาคารโอพี ห้อง 802-804 ซ.ตลาด

ศรีวานิส ถ.ดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพ 10400 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ เขียวมีส่วน 
095-901-7146 , 085-118-5921 
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ชื่อกิจการ เดลิเซียส คอฟฟ่ี 
ประเภทกิจการ ผลิตและจ้าหน่ายกาแฟและชา 
ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี  
จ านวนสาขา 20 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท  
ที่อยู่กิจการ 27/142 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ ฟรีเว่ ถ.

รัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสาวิตตรี ซิ้มสมบูรณ์ 
086-3749216 

 

 
 
 

      โดย                       

ชื่อกิจการ ปังโหลกโฮมเมด 
ประเภทกิจการ ขนมปังกระโหลกสอดใส้ทะลัก 
ระยะเวลาด าเนนิการ 30 ปี  
จ านวนสาขา 5 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 5/22 ถ.ศรีโสธร ต.หน้าเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณสันชัย ทรงชัยวัฒนา 

084-865-6666 
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ชื่อกิจการ ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ ๊
ประเภทกิจการ ก๋วยจั๊บญวน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ปี 
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยู่กิจการ 11/29 หมู่บ้านสัมมากรนครอินทร์ 

ถนนนครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย 
นนทบุรี 11130 

ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณอุบลวรรณ ตั้งวัฒนพูลผล 
064-456-6459 , 064-662-4459 

 
 

 
 
 

 

ชื่อกิจการ บริษัทสะเต๊ะยิ้มสยาม จ้ากัด 
ประเภทกิจการ สะเต๊ะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 8 ปี 
จ านวนสาขา 2 สาขา 
งบประมาณการลงทุน 39,500 บาท 
ที่อยู่กิจการ 123/292  ถ.สายไหม แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 
ชื่อ / เบอร์ติดต่อ คุณพิธาน อิมราพร 

081-806-3556 
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