
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล ท่ีอยู่ส ำนักงำนใหญ่

1 0905545002431 บริษัท 11 วงจร เทรดด้ิง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จ ำกัด 34  ซอย 3  ถนนสงขลำพลำซ่ำ ต ำบลบ่อยำง เมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 0105555054466 บริษัท 555 โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 79/213 หมู่บ้ำนศุภำลัยวิลล์ หมู่ท่ี 10  ต ำบลบำงแม่นำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

3 0725555000255 บริษัท ๙ สำมัคคีขนส่ง จ ำกัด 110/2 หมู่ท่ี 4  ต ำบลเดิมบำง อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

4 0125553017164 บริษัท กรำวน์บิสซิเนส จ ำกัด 36/118  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

5 0205559008930 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 919/56  หมู่ท่ี 12 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

6 0105557018530 บริษัท จี โพรสเพอริต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ำกัด 2198/10-11  อำคำรอีเอ็มเอส ช้ัน 6 ซอยทวีวัฒนำ ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

7 0105556151317 บริษัท จุฑำมำศ โลจิสติก จ ำกัด 333/228 ซอยฉลองกรุง 44  แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

8 0205554008052 บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จ ำกัด 156/33  หมู่ท่ี 5 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

9 0205560004756 บริษัท เจเอสเค โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 101/181 หมู่ท่ี 10  ต ำบลบึง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

10 0105558183739 บริษัท ชิปป๊อป จ ำกัด ห้อง 601 ช้ัน 6  อำคำรเซนจูร่ี เดอะมูฟว่ี พลำซ่ำ เลขท่ี 15 ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

11 0205542001309 บริษัท ซัคเซส แหลมฉบัง ชิปป้ิง จ ำกัด 52/94 หมู่ท่ี 9  ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

12 0105555115295 บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จ ำกัด 168/44 ถนนประเสริฐมนูกิจ  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

13 0105545013716 บริษัท เดอะ คำร์โก้ ไฟล้ท์ส จ ำกัด 65/1 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

14 0205561017495 บริษัท เดอะ ฟ๊อกซ์ อินเตอร์ชิปป้ิง จ ำกัด 106/42  หมู่ท่ี 9 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

15 0345546000021 บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 325  หมู่ท่ี 11 ต ำบลหนองกอมเกำะ เมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย

16 0375548000028 บริษัท โตโยต้ำอ ำนำจเจริญ จ ำกัด 13 หมู่ท่ี 19 ถนนชยำงกูร ต ำบลบุ่ง เมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

17 0145556000696 บริษัท ทรัพย์สมใจ แอนด์ พีอี โลจิสติกส์ จ ำกัด 60 หมู่ท่ี 3  ต ำบลคุ้งลำน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

18 0205557018521 บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 52/42-43 หมู่ท่ี 9  ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

19 0815557001151 บริษัท ไทย โก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 36  หมู่ท่ี 2 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด ซอย 2 ต ำบลเหนือคลอง อ ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

20 0105551010511 บริษัท เนช่ันไวด์ แอนด์ โกลบอล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 19/48  อำคำรสุขุมวิท สวีท ช้ันท่ี 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

รำยช่ือธุรกิจผ่ำนกำรรับรองมำตรำฐำนสำกล ISO 9001
ประจ ำปี 2562

จ ำนวน 71 ธุรกิจ
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21 0105507000874 บริษัท บุญมำมูฟอิงแอนด์สโตเรจ จ ำกัด 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

22 0315555000127 บริษัท ปริญญำ โลจิสติกส์ จ ำกัด 31/2  หมู่ท่ี 19 ต ำบลนิคม อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

23 0145539000675 บริษัท พรอรุณ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 58/3 หมู่ท่ี 5 ต ำบลสำมเมือง อ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

24 0105545110584 บริษัท พินนำเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 69/178  ซอยรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

25 0255559000122 บริษัท พีบี รุ่งเรือง จ ำกัด 82  หมู่ท่ี 9 ต ำบลหนองโพรง อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

26 0715557001038 บริษัท พีอำร์ที โลจิสติคส์ จ ำกัด 16 หมู่ท่ี 4  ต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี

27 0105559111081 บริษัท พีอำร์เอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 42  อำคำรคอนเนคทำวเวอร์ ช้ัน 7 ห้อง 7บี ซอยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

28 0765561000296 บริษัท เพชรมำสเตอร์-ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 75  หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนองปรง อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี

29 0845560001484 บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3 หมู่ท่ี 2  ต ำบลสมอทอง อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

30 0205556018802 บริษัท ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ จ ำกัด 325/4 หมู่ท่ี 3  ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

31 0835542002491 บริษัท ฟักทองขนส่ง จ ำกัด 115 หมู่ท่ี 5  ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

32 0115554018393 บริษัท ฟิวช่ัน โลจิสติกส์ จ ำกัด 17/73 หมู่บ้ำนวินด์มิลล์พำร์ค หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำตรำด  ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

33 0105561028854 บริษัท ฟีดเดอร์ เทนเนอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 77/90-91  อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ช้ัน 22 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

34 0115560014361 บริษัท ภักดีบดินทร์ ขนส่ง  จ ำกัด 66/10 หมู่ท่ี 7  ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

35 0115560003271 บริษัท มงคลศิริ ขนส่ง จ ำกัด 899 หมู่ท่ี 6  ต ำบลแพรกษำ เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

36 0105561190201 บริษัท เมดดิ-คิว จ ำกัด 1296/48  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

37 0105553056577 บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 662/29-32 ถนนพระรำม 3  แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

38 0105555015819 บริษัท ลิสเซิม โลจิสติกส์ จ ำกัด 364 ถนนพระรำมท่ี 2  แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

39 0205555014323 บริษัท วินวิน ทรำนส์ จ ำกัด 112/10 หมู่ท่ี 3  ต ำบลบึง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

40 0105556192650 บริษัท วี-เฟรนด์ โลจิสติคส์ จ ำกัด 818/89  ถนนอุดมสุข แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

41 0305548001652 บริษัท เวล ทรำนส์ จ ำกัด 88/11 หมู่ท่ี 8  ต ำบลหนองน้ ำแดง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

42 0105550002808 บริษัท เวล บำลำนซ์ จ ำกัด 20  ซอยวัชรพล 1/1 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

43 0105557046614 บริษัท สมำร์ท โฮลด้ิง จ ำกัด 2198/10-11 อำคำรอีเอ็มเอส ช้ัน6 ซอยทวีวัฒนำ ถนนจันทน์  แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

44 0105545064710 บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จ ำกัด 55/1 หมู่ท่ี 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
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45 0215560000840 บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จ ำกัด 66/27 หมู่ท่ี 3  ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง

46 0405558000861 บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 999/240-241  หมู่ท่ี 12 ต ำบลเมืองเก่ำ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

47 0105546035349 บริษัท หย่ัน หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 767  ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

48 0195551000159 บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จ ำกัด 24/2  หมู่ท่ี 2 ต ำบลตะกุด เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

49 0815558000310 บริษัท อัล อมีน โลจิสติก 2015 จ ำกัด 55 ซอย7 ถนนมหำรำช  ต ำบลปำกน้ ำ เมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

50 0105558133901 บริษัท อินเตอร์ไลน์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 388/56  ซอยรำมค ำแหง 53 (จันทร์ศรีชวำลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

51 0215560010314 บริษัท อีอีซี ไลน์ จ ำกัด 47/9  ถนนส ำนักอ้ำยงอน ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง

52 0105557099131 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 33/4 อำคำรเดอะไนน์ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 33ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

53 0205548001718 บริษัท เอกธนกฤต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 169/16 หมู่ท่ี 5 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

54 0745554004117 บริษัท เอ็น พี โอ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 18/3  หมู่ท่ี 4 ต ำบลกุฎโง้ง อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

55 0105542067602 บริษัท เอ็น วำย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 288 หมู่ 3 ท่ำเรือแหลมฉบัง ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

56 0305558002473 บริษัท เอ็น.เอส.เค.  โลจิสติก จ ำกัด 542 หมู่ท่ี 10  ต ำบลโคกสูง เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

57 0105561071962 บริษัท เอ็นพี96เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 111/474  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

58 0105539072081 บริษัท เอ็นเอ็นอำร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 89 ถนนมอเตอร์เวย์  แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

59 0205554029785 บริษัท เอ็นเอสที โลจิสติกส์ จ ำกัด 549/129  หมู่ท่ี 3 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

60 0905560001823 บริษัท เอพีเค  โลจีสติคส์ จ ำกัด 198  หมู่ท่ี 1 ต ำบลส ำนักขำม อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

61 0105530062066 บริษัท เอรำวัณมัลติโมเดิลเซอร์วิส จ ำกัด 77/38 สินสำธรทำวเวอร์ ช้ัน 12 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

62 0105560059233 บริษัท เอสเจ เทคโซลูช่ัน จ ำกัด 77/498 ถนนจตุโชติ  แขวงออเงิน เขตสำยไหม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

63 0105555021487 บริษัท แอพโซลูท มัลติโมดัล จ ำกัด 70/87  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 78 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

64 0105559111898 บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 95/9  หมู่ท่ี 8 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร

65 0273558000500 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจ. สปีด ชิปป้ิง 105/61 ถนนรำษฎร์อุทิศ  ต ำบลอรัญประเทศ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

66 0253549000063 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธงไทย ทรำนสปอร์ต 369 หมู่ท่ี 3  ต ำบลกรอกสมบูรณ์ อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

67 0115562012889 บริษัท นรินทร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 666/54  หมู่ท่ี 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

68 0113558005049 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีธรรม ทรำนสปอร์ต 652/31 หมู่ท่ี 5 ถนนพุทธรักษำ  ต ำบลแพรกษำใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล ท่ีอยู่ส ำนักงำนใหญ่

69 0133557005436 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักสุจริต ขนส่ง 27/6  หมู่บ้ำน เลอมำน ธัญญะ หมู่ท่ี 16 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

70 0103530003017 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนพิธำนขนส่ง 90/31 หมู่ท่ี 20 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

71 0513557000384 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทิพย์ ขนส่ง55 26  หมู่ท่ี 13 ต ำบลมะเขือแจ้ เมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน


