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1 0105532081661 บริษัท 127 จ ำกัด 127 หมู่ท่ี 11 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
2 0755554000146 บริษัท กฤษณำบ ำรุงขนส่ง จ ำกัด 159/4 ถนนสมุทรสงครำม-บำงแพ  ต ำบลแม่กลอง เมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม
3 0505561011664 บริษัท เคดีอำร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 184/235  อำคำรฟอร่ัมทำวเวอร์ ช้ัน 36 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
4 0105553010321 บริษัท เคเอ็นเอ็น ไดนำมิค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 47/394  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
5 0105548100687 บริษัท แคธเทอร่ิงไลน์ จ ำกัด 120/81 หมู่ท่ี 6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
6 0255552000321 บริษัท ชลิตำรุ่งเรือง จ ำกัด 46 หมู่ท่ี 10  ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
7 0205558019091 บริษัท เชมส์ ทรำนส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 93/220  หมู่ท่ี 10 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
8 0105550025484 บริษัท ซันไรส์ โลจิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 116/68 อำคำรเอสเอสพี 2 ช้ัน 19 ถนน ณ ระนอง  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
9 0125536006605 บริษัท ซี-แอร์ เอ็กซ์เพรส คำร์โก้ จ ำกัด 3 ซอยประชำนิเวศน์ 3 ซอย 8/4 ต ำบลท่ำทรำย เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 0115556008638 บริษัท ดับเบ้ิลวี โลจิสติกส์ จ ำกัด 142/10  หมู่ท่ี 10 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
11 0745559001353 บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 99/2 หมู่ท่ี 3  ต ำบลท่ำทรำย เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
12 0105562108517 บริษัท แดนดำรูญโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1/1  ซอยแฮปป้ีเพลส4 แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

13 0135547010692 บริษัท ทียู โลจิสติกส์ จ ำกัด 38 ซอยบำงนำ-ตรำด 19  แขวงบำงนำ เขตบำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
14 0105554047407 บริษัท เทพประสิทธ์ิ ทรัค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 403/47  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
15 0125549010908 บริษัท ธันย์ แอนด์ ธี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 25/4 หมู่ท่ี 7  ต ำบลคลองข่อย อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
16 0305546001761 บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ำกัด 130 หมู่ท่ี 8 ต ำบลอรพิมพ์ อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
17 0105558138989 บริษัท นันทสำร ขนส่ง จ ำกัด 1181 ซอยหมู่บ้ำนสินธร ถนนแฮปป้ีแลนด์  แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
18 0505546001424 บริษัท น่ิมซ่ีเส็งห้องเย็น จ ำกัด 368/7 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง  ต ำบลฟ้ำฮ่ำม เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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19 0105558094809 บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ำกัด 6  ถนนแสมด ำ แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
20 0105561073540 บริษัท เบิร์ด อินเตอร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 99/99  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
21 0205556038510 บริษัท ประภำกรทรำนสปอร์ต จ ำกัด 333 หมู่ท่ี 10  ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
22 0105537006315 บริษัท ฟินมอร์ จ ำกัด 111/77  หมู่ท่ี 13 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
23 0245557000311 บริษัท ภัทรพล ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 52/9 หมู่ท่ี 1  ต ำบลสองคลอง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
24 0135550000520 บริษัท วำย.วำย.เอส อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด 62/46 หมู่ท่ี 15  ต ำบลคลองสอง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
25 0105540044974 บริษัท วี.คำร์โก้ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 9/233-234 หมู่ท่ี 8 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
26 0135551006122 บริษัท ศิริวรรณำ แอร์ แอนด์ ซี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 739 ซอยรังสิต-นครนำยก 21  ต ำบลประชำธิปัตย์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
27 0135557011365 บริษัท ศิวพร เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 1159/145  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
28 0115556024056 บริษัท สยำม ไอยรำ เซอร์วิส จ ำกัด 7/70 พำร์ควิว วิลล่ำ  ซอย9 ถนนบำงนำ-ตรำด ซอย 43 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
29 0195557001238 บริษัท สระบุรี เอ็กสเพรส จ ำกัด 33 ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม  ต ำบลปำกเพรียว เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
30 0105557068316 บริษัท สิงห์โตทอง โลจิสติกส์ จ ำกัด 75 ถนนหนองระแหง  แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
31 0215552002006 บริษัท อิมเมจโลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 123 หมู่ท่ี 4  ต ำบลกระแสบน อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
32 0105550003031 บริษัท เอฟเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด 75/25 อำคำรริชมอนด์ ช้ันท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
33 0115561006826 บริษัท เอ็มเค ไลน์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 55/115 หมู่ท่ี 15  ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
34 0115555019253 บริษัท เอ็มเอสแอล ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 888/1  หมู่ท่ี 7 ต ำบลบำงปูใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
35 0105555071522 บริษัท เอสแอลดี โลจิสติกส์ จ ำกัด 798  ถนนนิมิตใหม่ แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
36 0105538072109 บริษัท ไฮ แม็กซ์ ขนส่ง จ ำกัด 99/78 ถนนนำงล้ินจ่ี  แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
37 0525564001511 บริษัท เกษมรุ่งเรืองขนส่ง จ ำกัด 57 ถนนล ำปำง-เชียงใหม่ ต ำบลชมพู เมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง
38 0103549032594 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐิตะฐำน ทรำนสปอร์ต 17/7  หมู่ท่ี 5 ต ำบลลำดหลุมแก้ว อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
39 0623551000306 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยประสพสุข 364 หมู่ท่ี 2  ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร
40 0143553001487 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.จินดำทรัพย์ไพศำล ทรำนสปอร์ต 240/49 หมู่ท่ี 4  ต ำบลพยอม อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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41 0733546001323 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุดมทัศนวิศิฐ 103 ถนนยิงเป้ำใต้ ต ำบลสนำมจันทร์ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
42 0133553008015 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอคร่ี โลจิสติกส์ 29/16 หมู่ท่ี 13  ต ำบลคลองสอง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี


