
ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

1 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด 9/9 หมู่ 6 ต าบลบ้านปทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 09 8269 6784 kannika.c@takuni.com

2 บริษัท เจ็ท เอท (ประเทศไทย) จ ากัด 73/297 อาคารบี เดอะฟิฟท์ อเวนิวคอนโดมิเนียม ชั้นที ่2 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

08 9858 8839 pitch@jet8cargo.com

3 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จ ากัด 223/112 หมู่ที ่2 ถนนปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ

08 9596 4814 metrans2011@yahoo.co.th

4 บริษัท เอส จี แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 77/90-91 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนกรุงธนบุรี 
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

08 9457 2527 ods@sgl-logistics.com

5 บริษัท เอสบีที เอเจนซ่ี จ ากัด 116/86-87 อาคารเอส.เอส.พ.ี 2 ถนนณ ระนอง คลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

08 1375 7399 prapan@seabra.co.th

6 บริษัท แอคชีฟ ทรานสปอร์ต จ ากัด 6/80 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 11 บางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร

08 4669 9449 achievetransport@gmail.co
m

7 บริษัท แอคเซส ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 23/74 อาคารสรชัย ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท 
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

08 5569 1624 ratiporn@accorp.co.th

8 บริษัท โอนิแมกซ์ จ ากัด 18/89 หมู่ 6 แฟคตอร่ีเฮ้าส์ ซอย 11 ต าบลคอกกระบือ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

08 1349 9887 pissamai@onimax.net

9 บริษัท ไอซีซีแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จ ากัด 24/14 เอชเคป บิซ พลัส อ่อนนุช-วงแหวน  ถนนสุขาภิบาล
 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

095-948-7362  
suneenart@icclexpress.co.t
h 
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10 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เชียงใหม่ โชคไพบูลย์ขนส่ง 360/1 หมู่ที ่5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ล าปาง ต าบล
ยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังเชียงใหม่

09 2182 7687 chokphaiboon_cm@hotmai
l.com

11 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคดีสุข ขนส่ง ลานจอดรถ ม. 10 ต าบลทุง่สุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

08 1985 2505 wat7993@hotmail.com

12 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคมณีขนส่งและการโยธา 49 ซอยร่มเกล้า 9 แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 09 7101 3102 chokmanee@gmail.com

13 บริษัท เฉลิมวงศ์ (กรุ๊ป) จ ากัด 187 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสด์ินิเวศน์ ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลปาก
คลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

08 8452 3456 mowmowya@hotmail.com

14 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นพมงคล ทรานสปอร์ต 1/1 หมู่ที ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

08 4775 0147 supan_wd@hotmail.com

15 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นารายณ์อันจูนทรานสปอร์ต 252 หมู่บ้าน สุนิสา ซอยคู้บอน6 ตรอก2-1 ถนนรามอินทรา
 รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

063 808 3713 naraitransport@gmail.com

16 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ.ีเอส.ขนส่ง 133 หมู่ที ่1 ถนนบรมราชชนนี ต าบลบางเตย อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม

08 1905 3688 bstransport_bkk@hotmail.c
om

17 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง 37/18ม.4.ต.หาดเล็กอ.คลองใหญ่ จ.ตราด 09 0991 2545 Linfahkupipat@gmail.com

18 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ป.รุ่งเรืองทรัพย์ทรานสปอร์ต 988 หมู่ที ่6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 08 4907 7228 P.rungruangsap2@hotmail.c
om

19 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง 108 หมู่ที ่5 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

08 3556 2624 nutchanat.watt@pkmt2002.
com



ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พีน่้อง ขนส่ง 224 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

08 1650 5776 pkspeenong@gmail.com

21 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง 466 หมู่ 7 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

08 1642 8195 pnyo2@hotmail.com

22 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 101 14 หมู่ที ่7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 08 8557 7313 rrt101transport@hotmail.co
m

23 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีนครคลองขลุงขนส่ง 888 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

08 9961 9664 srinakorn_skt@hotmail.com

24 บริษัท ชิป แพค จ ากัด 109 อาคารซีซีท.ี ชั้นที ่9 ห้องเลขที ่3 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

08 1340 1972 supawat@shippacific.com

25 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศศิญา 2017 199 หมู่ 12 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 09 3962 4263 sasiya2017@outlook.com

26 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หนองคายชฎาทอง (1993) 659/7-659/8 หมู่ที ่4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 08 9715 3999 chadathong@gmail.com, 
nk.chadathong@gmail.com

27 บริษัท ชุมพลเครน ขนส่ง จ ากัด 15/7 หมู่ 2 ต าบลบางแขยง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

09 3636 9429 chumpolcrane@gmail.com

28 บริษัท ซัคเซส เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จ ากัด 2198/10-11 อาคารอีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนน
จันทน์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

08 6533 3553 chalermpong.Jareonluk@g
mail.com, 
chalermpong.J@success-29 บริษัท ซิต้ี-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 41/19 หมู่ที ่5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ
09 2789 1738 chaiwat.t@citylink.co.th
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30 บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จ ากัด 48/82 หมู่ที ่14 ต าบล/แขวง คลองหนึ่ง อ าเภอ/เขต คลอง
หลวง จังหวัด ปทุมธานี

08 1713 4330 development.truck@ctibkk.
com

31 บริษัท ซี-โปร โลจีสติกส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 14 ซอยรามค าแหง 18 (แม้นเขียน 3) ถนนรามค าแหง 
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

08 9892 4238 ackathos.p@cprologistics.c
om

32 บริษัท ซีพีโอ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  81/1 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

086-782-9564  pichai@epo2000.com

33 บริษัท ซีย.ูดับบลิว.โลจิสติกส์ จ ากัด 111/4 หมู่ที ่1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09 2205 0570 acct.cuwlogistics@gmail.co
m

34 บริษัท จีเทค สเตชั่น จ ากัด 245 ซอยรามอินทรา 65 ท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

09 0198 7230 wanidai@g-techgroup.com

35 บริษัท ดับบลิว.เอ. โลจิสติกส์ จ ากัด 494 หมู่ที ่3 ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

08 1803 6545 krairin.h@gmail.com

36 บริษัท ดีโอเค จ ากัด 615/11 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร

08 1921 3133 topscoltd1999@gmail.com

37 บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จ ากัด 109 ซอยรามค าแหง 2 ซอย 14 ดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

09 6890 7174 service@thewinlogistics.co
m

38 บริษัท ทรัพย์ด ารงกิจ โลจิสติกส์ จ ากัด 87 หมู่ที ่13 ต.คชสิทธิ ์อ.หนองแค จ.สระบุรี 08 1555 4289 sapdamrongkit@hotmail.co
m

39 บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จ ากัด 90 หมู่ที ่4 ถนนอยุธยา-นครหลวง ต าบลปากจั่น อ าเภอ
นครหลวง จังหวัดอยุธยา

08 1809 7103 chalor@sathaporn.com
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40 บริษัท ทรานเทค แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ปส์ จ ากัด 74/1 หมู่ที ่1 ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 08 8449 5099 uma.pm92@gmail.com

41 บริษัท ทรี ทราน (ประเทศไทย) จ ากัด 444/9 หมู่ที ่2 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ

09 2262 9528 wuttichai.j@hotmail.com

42 บริษัท ที โอ พี เอส จ ากัด 615/11 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร

08 1172 8099 topscoltd1999@gmail.com

43 บริษัท ท.ีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2/8 หมู่ที ่2 ถนนหนามแดง-บางพลี ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

09 4859 8696 TKuipment@gmail.com

44 บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จ ากัด 306 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร

08 0068 2005 tocharoenpon.acc@gmail.c
om

45 บริษัท ก้องภพ ทรานสปอร์ต จ ากัด 555 หมู่ 4  ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  09 2121 9992 dktp@outlook.com

46 บริษัท ทีทีซี ก๊าซ ขนส่ง จ ากัด 266 หมู่ 2 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราสีมา 09 5394 3427 orraneeinkaew2535@gmail.
com

47 บริษัท เทียมเทพ ขนส่ง จ ากัด 99/1 หมู่ 4 ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 09 3335 5238 tiamthep@yahoo.com

48 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) 90 หมู่ที ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย ต.ส าโรง
กลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

09 72972694 jurairat.n@tstegroup.com

49 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ากัด 144/4,5 หมู่ที ่1 ถนนมิตรภาพ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

08 1878 7123 nasafire_nan@yahoo.com
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50 บริษัท บลูสกาย แมเนจเมนต์ จ ากัด 133 หมู่ที ่4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 08 1755 7876 p_manutsanun@hotmail.co
m

51 บริษัท บางกอกไบรท์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1571 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์  ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

062-564-5922  suree@bangkokbright.co.th 

52 บริษัท บางกอกเฟรทฟอร์เวิดเดอร์ จ ากัด 71/6 อาคารคลังสินค้า BAFSO ถนนเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง แขวงคลอง 3 ประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

09 5490 2803 safety-hr@bafcothai.com

53 บริษัท บี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนจันทน์ ทุง่วัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

08 1359 5897 oversea1.th@beelogistics.c
om

54 บริษัท บี แอนด์ เค เซอร์วิส จ ากัด 255/4 หมู่ 4 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 09 3124 5541 jittikorn@bksc.co.th

55 บริษัท บีทีแอล ลอจิสติกส์ จ ากัด 141 หมู่ที ่4 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 08 6465 7254 btllogistics@outlook.com

56 บริษัท เกษมทรัพย์ทรานสปอร์ต จ ากัด 99 หมู่ที ่1 ถนนสายเอเซีย ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

08 5123 6456 safetykss@kasemsub.com

57 บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ ากัด 274 หมู่ 2 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 08 5835 1941 panida_ta@mibholding.co
m

58 บริษัท บุตรฟ้าทอง จ ากัด เลขที ่7 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร

0 2895 0734-6 somkiat_autha@yahoo.co
m

59 บริษัท ป. ชัยสิทธิ ์จ ากัด 222/3 หมุ่ที ่4 ซอยคุ้มตะวัน ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08 5222 3414 pcs.chaiyasit@gmail.com

mailto:suree@bangkokbright.co.th
mailto:safety-hr@bafcothai.com
mailto:btllogistics@outlook.com
mailto:somkiat_autha@yahoo.com
mailto:somkiat_autha@yahoo.com


ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

60 บริษัท ป.สยาม ทรานสปอร์ต จ ากัด 11/53 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

08 5945 6245 psiam5@hotmail.com

61 บริษัท ปีนันชิน ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 731/32-33  ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120

091-750-0364  
phasutorn@penanshin.co.t
h 62 บริษัท โปรคอนเนค โลจิสติกส์ จ ากัด 118 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 08 1620 0675 wassana@proconnect.co.th

63 บริษัท พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จ ากัด 55/17 หมู่ที ่6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 09 0953 5391 Pongpiboonppb@gmail.co
m

64 บริษัท พรอสเพอรัส คาร์โก้ โลจิสติกส์ จ ากัด  1 อาคารมนต์พิชิต ชั้นที ่4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

097-449-5142  warut@prosperous.co.th 

65 บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จ ากัด 111 หมู่ 5 ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมือง จัวหวัดสมุทรสาคร 
74000

081-422-5608 arnata@yahoo.com

66 บริษัท พ.ี ท.ี พ.ี 2012 ทรานสปอร์ต จ ากัด 249 หมู่ที ่9 ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

08 3156 7879 sukunya2211@gmail.com

67 บริษัท โกลด์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 238/215 หมู่ที ่2 ถนนเทศสัมพันธ์ ต.บางขะแยง อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

08 9921 5957 goldexpresstransport@wind
owslive.com

68 บริษัท พ.ีเค.เอ็ม.ที (2002) จ ากัด 108 หมู่ที ่5 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

08 3556 2624 nutchanat.watt@pkmt2002.
com

69 บริษัท พ.ีเอส.แอล. เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 55/13 หมู่ที ่5 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 08 3054 5859 pslasia.company@gmail.co
m

mailto:phasutorn@penanshin.co.th
mailto:phasutorn@penanshin.co.th
mailto:phasutorn@penanshin.co.th
mailto:warut@prosperous.co.th
mailto:arnata@yahoo.com


ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

70 บริษัท พีเอส ซัน โลจิสติคส์ จ ากัด 54/77 หมู่ 2 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 08 7711 8350 pssunlogistics@gmail.com

71 บริษัท ไพร์มัส คัสตอม โบรคเกอเรจ (ประเทศไทย) จ ากัด223/83 คันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที ่16 ถนน
สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

089-814-1550  
primuscustoms@gmail.com 

72 บริษัท ไพลิน โชคชัย อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 99 หมู่ที ่1 ถนนสิงหวัฒน์ ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
 จ.สุโขทัย

08 7125 4336 top-tu@hotmail.com

73 บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 345 หมู่ 15 ซอย โรงเรียนบางกะสี ถนนคลองส่งน้ าสุวรรณ
ภูมิ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

08 6902 7373 pimnapat.c@pioneer.co.th

74 บริษัท ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์ จ ากัด 730 หมู่ที ่4 เขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู
 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

081-750-9005 Chayanit_L@hotmail.com

75 บริษัท ฟอร์เวิร์ด เฟรท แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 54/2 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

08 1819 0499 import@forward.co.th

76 บริษัท เฟรท เรนเจอร์ จ ากัด 776 หมู่บ้านไพโรจน์กิจจา โครงการ 4 ซอย 3 ซอยบางนา-
ตราด 27 ถนนบางนา-ตราด บางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร

08 3999 9809 m@rangers.co.th

77 บริษัท คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จ ากัด  81/1 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

098-496-2657  pongpipat@epo2000.com

78 บริษัท ภัทร โลจิสติกส์ จ ากัด 6/7 ถนนเทศบาลพัฒนา ต าบลพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

09 8271 7192 ptlogistics@hotmail.com

79 บริษัท มังกรทองสุรินทร์ขนส่ง จ ากัด 19 หมู่ที ่11 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 08 1955 3919 sucharat.mkt@gmail.com

mailto:primuscustoms@gmail.com
mailto:primuscustoms@gmail.com
mailto:top-tu@hotmail.com
mailto:Chayanit_L@hotmail.com
mailto:m@rangers.co.th
mailto:sucharat.mkt@gmail.com


ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

80 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8 ทางหลวงแผ่นดินสาย 363 ต าบลเนินพระ อ าเมือง 
จังหวัดระยอง

06 4935 0553 manus-p@megatrans.co.th

81 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ ากัด 279 หมู่ 9 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

08 7379 0264 anucha@mobilelogistics.co.
th

82 บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ ากัด 76 หมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 08 9035 4195 malee@rttgroups.com

83 บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ไลนส์ จ ากัด 898/22 ชั้น 14 เอสวี ซิต้ี อาคาร2 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

09 1123 9944 suchart@royalmarine.co.th

84 บริษัท รัตนสกุลกัลยา 5156 จ ากัด 63/2151 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 สะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร

0636434456, 020416501athipavin@rattanasakulkanl
aya5156.com

85 บริษัท รูฟซีเมนต์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 12 ถนนพหลโยธินสายใหม่ต าบลหนองแคอ าเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

08 1805 1110 kit_sada@hotmail.com

86 บริษัท ลินดาโฮมแคร์ จ ากัด 46/141 หมู่ที ่6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 09 4321 0099 hiranphan@gmail.com

87 บริษัท โลจิสติกส์ วัน เอ็กเพรส จ ากัด 1000/127 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

09 2196 1818 lakkana.t@logisticsoneexpr
ess.com

88 บริษัท งามลาภทรานสปอร์ต จ ากัด 46/6 หมู่ที ่13 ต.คชสิทธิ ์อ.หนองแค จ.สระบุรี 06 4934 5736 kamonwan.ngam@bumail.n
et

89 บริษัท โลจิสท์พลัส จ ากัด 9/3 ซอยร่มเกล้า 21/9 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

09 8276 4434 patcharaporn@logistplus.c
o.th



ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

90 บริษัท วิงเซิร์ฟ จ ากัด 222 (สนามบินดอนเมือง) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 (อาคารผู้โดยสาร 1 
เทียร์ 26 )

08 1175 4299 naomi_iv@hotmail.com

91 บริษัท วีระนันท์ จ ากัด 38/1 หมู่ที ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 08 9961 9741, 08 1887 0606sccc_veeranun@yahoo.co
m

92 บริษัท เวิลด์ล้ิงค์ ชิปปิง้ จ ากัด  1112/95 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110

085-100-5218  account@worldlink.co.th 

93 บริษัท สกายแอนด์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลทรานสปอร์ต จ ากัด1144/40-43 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

08 8954 6365 klungkling@gmail.com, 
skysea_walinda@hotmail.c
om  94 บริษัท สตาร์ล้ิงค์ โซลูชั่น จ ากัด 36 หมู่ที ่2 ซอยวัดมหาวงษ์ ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
08 6355 4644 starlinksolutions@hotmail.c

om

95 บริษัท สมาร์ท ทรัคแมน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จ ากัด650/2 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 09 3134 6938 Kesorn.1129@gmail.com

96 บริษัท สยามบิซโซลูชั่นส์ จ ากัด 556/8 หมู่บ้าน การ์เด้น วิว คลัสเตอร์ โฮม ซอย112 ถนน
ลาดพร้าว พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

06 4768 1735 sbs.siambizo@gmail.com

97 บริษัท สยามลัคกี้มารีน จ ากัด 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 33 ถนนราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

08 1828 4818 chartering@slm-th.com

98 บริษัท สวีทรานส์ จ ากัด 21/3-5 ซอยร่วมศิริมิตร จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

08 6555 4558 swe-trans@hotmail.com

99 บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จ ากัด 279  ซอย สุขสวัสด์ิ 27  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร

09 3554 1664 pimthada@jumbobt.com

mailto:account@worldlink.co.th


ล าดบั กิจการ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร E-mail

100 บริษัท สหออยล์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 224 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

09 4487 2662 hrmpeenong@gmail.com

101 บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิต้ี จ ากัด 703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

08 2495 2992 chakrit.u@ssmsmart.com

102 บริษัท อเมซซ่ิง โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จ ากัด2922/204 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที ่11 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

06 1635 5698 lek@amazing-lsc.com

103 บริษัท ออเร้นจ์ อินเตอร์เฟรท จ ากัด 499/19 หมู่ที ่13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1  ถนนกิ่งแก้ว ต าบล
ราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

089-815-1929  onnicha_o@orang-
trans.com 

104 บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จ ากัด 1519/71-72 ซอยลาดพร้าว41/1 ถนนลาดพร้าว สามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

06 1423 8181 hr@rtnlogistics.com

105 บริษัท อาร์ บี เอ็กซ์เพรส จ ากัด 514/14 รีเจนท์รัชดา ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) วัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

08 6375 3193 supoch@rboxexpress.com

106 บริษัท อาร์.บ.ี โลจิสติกส์ จ ากัด 89/15 หมู่ที ่3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 08 5040 1400 r.b.logistics@hotmail.com

107 บริษัท อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด60/19 ถนนส านักอ้ายงอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 08 9665 6955 natjaya@intertransport.co.t
h

108 บริษัท อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 988/114-116 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 08 6921 1293 dow@laemchabangimex.co
m

109 บริษัท อิสเทิร์น วินด์ เฟรท (ประเทศไทย) จ ากัด 54/2  ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แชวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

090-973-1031  freigjht@forward.co.th 

mailto:onnicha_o@orang-trans.com
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110 บริษัท เจ เอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 55 ซอยประปา 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

09 4993 2463 jatransport1@gmail.com

111 บริษัท อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ จ ากัด 335/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

09 2275 9777 supranee@eamechanics.co
m

112 บริษัท เอกรัฐทรานสปอร์ต จ ากัด 497,499 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร

08 6894 5820 kanitta_gc@hotmail.com

113 บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จ ากัด 222 อาคารคลังสินค้าที ่1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

08 1714 5356 sa-
ngaphon@asiagroundservic
e.com114 บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 375/444-45(1/15พลาซ่า) ซอย19 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่อง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
09 7140 1423 kipbkk-gpls@hotmail.com

115 บริษัท เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ตเทชั่น จ ากัด76 หมู่ 5 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 08 9982 2078, 09 5356 3926tik_siriphan@hotmail.com 
wutthikri37@gmail.com

116 บริษัท เอ็น.พ.ี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 54/2 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

09 1805 6814 nptransport.a@hotmail.co
m

117 บริษัท เอ็นพีอี เวิลด์วายด์ เซอร์วิส จ ากัด 81/1 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

081-359-6386  nathan@epo2000.com

118 บริษัท เอฟ โฟร์ โลจิสสติกส์ จ ากัด 166 หมู่ที ่4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 09 2606 7156 parnrada_k55@hotmail.co
m

119 บริษัท เอ็ม.อาร์.ท.ีบัสแอนด์ทรัคส์ จ ากัด 139 หมู่ที ่2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอ
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

06 1295 5590 worapath.aek@gmail.com


