
 
 

รายช่ือธุรกิจใหบริการโลจสิติกสที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 37 ราย 
กิจกรรมยกระดบัความเช่ือมั่นธุรกิจใหบริการโลจสิติกสดวยมาตรฐานสากล  

โครงการสรางศักยภาพและโอกาสทางการคาธุรกิจใหบริการโลจิสตกิสไทย ปงบประมาณ 2565 
 

ลำดับท่ี รายชื่อธุรกิจใหบริการโลจิ
สติกส 

ท่ีต้ัง จังหวัด ประเภทธุรกิจ โทรศัพท 

1 บริษัท เลมอนคารโก แมเนจ
เมนท จำกัด 

8 ซอยหัวหมาก 7 แขวง
หัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ตัวแทนรับจัดสง
สินคา 
ผูใหบริการขนสง
สินคา 
ใหเชาคอน
เทรนเนอร/คลังสินคา 

0 2028 8008 
 

2 หางหุนสวนจำกัด ภาคภมูิ โล
จิสติกส 

119/179 ซอย15 ถนน
สายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 660973059 

3 บริษัท กำแพงเพชรชนาพรท
รานสปอรต จำกัด 

449 ถนนอาจณรงค แขวง
คลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2249 6376 
 

4 บริษัท โกลบลิ้งค (ไทยแลนด) 
จำกัด 

1011 อาคารศุภาลัย แก
รนด ทาวเวอร หอง 1403 
ช้ัน 14 ถนนพระรามท่ี 3  
แขวงชองนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ตัวแทนรับจัดสง
สินคา 

0 2229 9890 
 

5 บริษัท เอชพีเอส เทรด จำกัด 42 อาคารคอนเนคทาว
เวอร ช้ัน 8 หองเลขท่ี 8 บี 
ซอยนราธิวาสราชนครินทร 
10 แขวงทุงวัดดอน เขต
สาทร กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ตัวแทนรับจัดสง
สินคา 

0 2223 3194 
 

6 บริษัท โชคสำราญทราน
สปอรต จำกัด 

14/215 ถนนมาเจริญ 
แขวงหนองแขม เขตหนอง
แขม กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

06 1414 2265 

7 บริษัท ซี.เอส.แอนด เอ็น ชิป
ปง จำกัด 

การทาเรือแหงประเทศไทย 
เลขท่ี 444 อาคารบี หอง
เลขท่ี 6/15 ช้ัน 5  
ถนนทาเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการดำเนินพิธี
การศุลกากร 

0 2743 8282 

8 บริษัท เอส เอส แอล โลจิ
สติกส จำกัด 

1/9 ซอยสุภาพงษ 1 ถนน
ศรีนครินทร แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ  

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2330 9312 

9 บริษัท 24 ฟาสต จำกัด 53 ซอย บางนา-ตราด 30 
แขวงบางนาใต เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2050 6575 



 
 

ลำดับท่ี รายชื่อธุรกิจใหบริการโลจิ
สติกส 

ท่ีต้ัง จังหวัด ประเภทธุรกิจ โทรศัพท 

10 บริษัท ยัวร ชิปปง แอนด 
คอนซัลแทนท จำกัด 

53/235 หมูท่ี 5 ถนนแจง
วัฒนะ ตำบลบางตลาด 
อำเภอปากเกรด็ จ.นนทบุร ี

นนทบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา ใหเชาคอน
เทรนเนอร/คลังสินคา 

06 5416 9956 

11 บริษัท มะลิทอง โลจสิติกส 
จำกัด 

29/73 หมูท่ี 2 ต.คลองหา 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ปทุมธานี ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2117 0002 

12 บริษัท บ๊ิกโฟร ทรานสปอรต 
จำกัด 

75/1 ถนนเหนือวัง ต.ลำ
พยา อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม 

นครปฐม ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 3421 7589 

13 บริษัท บูลเล็ท อินเตอรเนช่ัน
แนล โลจสิติกส (ประเทศไทย) 
จำกัด 

91/129 หมูท่ี 2 ต.บาง
กระทึก อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

นครปฐม ตัวแทนรับจัดสง
สินคา 

0 2482 1184 

14 บริษัท ช.อยูสถาพร จำกัด 9 หมูท่ี 8 ตำบลลำพยา 
อำเภอเมืองนครปฐม จ.
นครปฐม 

นครปฐม ผูใหบริการขนสง
สินคา 

08 1944 8322 

15 บริษัท แปซิฟค โลจสิติกส โปร 
จำกัด 

47/19 หมู 2 ตำบลนาดี 
อำเภอเมือง 
 จ.สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 3483 4224 

16 บริษัท เอเชีย ชิปปง เซอรวิส 
(ไทยแลนด) จำกัด 

489/170 ตำบล บาน
คลองสวน อำเภอพระ
สมุทรเจดีย จ.
สมุทรปราการ  

สมุทรปราการ ผูใหบริการดำเนินพิธี
การศุลกากร 

0 3411 7899 

17 หางหุนสวนจำกัด ทองเพชร 
ทรานสปอรต 

225/53 หมูท่ี 1 ต.บาน
คลองสวน อ.พระสมุทร
เจดีย จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2406 3057 

18 หางหุนสวนจำกัด กำพล 
บุศรินทร ขนสง 

248/75 หมูท่ี 5 ตำบล แพ
รกษา อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ  

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

08 6127 4945 

19 หางหุนสวนจำกัด ตรีณา 
ทรานสปอรต 

8/321 หมูท่ี 6 ตำบล
ศีรษะจรเขใหญ อำเภอบาง
เสาธง จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2185 9553 
 

20 บริษัท ท็อป ทรานสปอรต 
แอนด โลจสิติกส จำกัด 

945 หมูท่ี 15 ถนน
เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 5311 5540 

21 บริษัท บางพลีใหญขนสง 
จำกัด 

88/8 หมู 6 ถนนสุวรรณ
ภูมิ 3 ตำบลบางโฉลง 
อำเภอบางพลี จ.
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2386 6167 

22 บริษัท สยามไทยชิปปง 
(ประเทศไทย) จำกัด 

205/330 หมู 10 ถนน ศรี
นครินทร ตำบล บางเมือง 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการดำเนินพิธี
การศุลกากร 

0 2386 6167 



 
 

ลำดับท่ี รายชื่อธุรกิจใหบริการโลจิ
สติกส 

ท่ีต้ัง จังหวัด ประเภทธุรกิจ โทรศัพท 

23 บริษัท ส.พันธมิตร โลจสิติกส 
จำกัด 

88/8 หมูท่ี 6 ถนนสุวรรณ
ภูมิ 3 ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2703 0637 
 

24 บริษัท อลิตา ทรานส จำกัด 138/8 หมูท่ี 2 ตำบลดอน
หัวฬอ  
เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี

ชลบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 3818 5232 

25 บริษัท ที.ที.ทองทิพย เซอรวิส 
จำกัด 

129/55 หมูท่ี 1 ตำบล
หนองขาม อำเภอศรีราชา 
จ.ชลบุร ี

ชลบุร ี ผูใหบริการการขนสง
และขนถายสินคา 
และคนโดยสารทาง
บกภายในประเทศ 

0 3805 8083 

26 หางหุนสวนจำกัด ธนบุตร 
ทรานสปอรต 

149/155 หมูท่ี 8 ตำบลบึง 
อำเภอศรรีาชา จ.ชลบุร ี

ชลบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา 

06 4946 4997 

27 บริษัท กฤตพงศขนสง จำกัด  98/14 ตำบลตะเคียนเตี้ย 
อำเภอบางละมุง จ.ชลบุร ี

ชลบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา 

09 8262 8691 

28 บริษัท ธนชาต โลจสิติกส 
แอนด ออย จำกัด 

66 หมูท่ี 1  ตำบลพาน
ทอง  
อำเภอพานทอง จ.ชลบุร ี

ชลบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 3300 0921 

29 บริษัท ซันกรุป โลจิสติกส 
จำกัด 

5/19  หมูท่ี 2 ตำบลทับมา 
อำเภอเมืองระยอง จ.
ระยอง 

ระยอง ผูใหบริการขนสง
สินคา 

08 1577 5193 

30 บริษัท แดน ผักกาด จำกัด 9/10 หมูท่ี 10 ตำบลทา
ชาง  
อำเภอเมืองจันทบุรี จ.
จันทบุร ี

จันทบุร ี ผูใหบริการขนสง
สินคา  
ผูใหบริการดำเนินพิธี
การศุลกากร 

0 3946 0383 

31 บริษัท สหโชคพัฒนาทราน
สปอรต (1987) จำกัด 

99 หมูท่ี 1 ถนนเอเชีย ต.
หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระ
นครศรีอยุทธยา 

พระนครศรีอยุธยา ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 5421 7826 

32 หางหุนสวนจำกัด ศรีพงษ
ทรานสปอรต 

18 ซอยอุดมสุข 15 แขวง
บางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2747 7162 

33 บริษัท เอ.เอส. โลจสิติคส 
จำกัด 

39/147 อาคารโพสเท็น
เฮาส ซอยลาดพราว 23 
ถนนรชัดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ผูใหบริการขนสง
สินคา 

063-3933318 

34 หางหุนสวนจำกัด หริัญทราน
สปอรต 

385 หมูท่ี 10 ตำบลหัว
ทะเล เมืองนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสีมา 

นครราชสมีา ผูใหบริการขนสง
สินคา ใหเชาคอนเทน
เนอร/คลังสินคา 

0 4426 4140 

35 บริษัท ปยราช ขนสง จำกัด 170 หมูท่ี 9 ตำบลหนอง
กระทุม อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

นครราชสมีา ผูใหบริการขนสง
สินคา 

06 2896 2916 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&sxsrf=ALiCzsaMYT3Y48rQdc9kmJ9S6gxh8kuZGw%3A1660071221888&ei=Na3yYtPvNaibseMPvtK6gAg&ved=0ahUKEwiT3u2bt7r5AhWoTWwGHT6pDoAQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQwAhYwAhgtg5oAnAAeACAAYgBiAGIAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz


 
 

ลำดับท่ี รายชื่อธุรกิจใหบริการโลจิ
สติกส 

ท่ีต้ัง จังหวัด ประเภทธุรกิจ โทรศัพท 

36 บริษัท คิงสโลจสิติกส จำกัด 596 หมูท่ี 16 ถนนมะลิ
วัลย ตำบลบานเปด เมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ขอนแกน ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 4321 8088 

37 บริษัท พาวเวอรฟูลทรานส
ปอรต จำกัด 

113 หมูท่ี 9 ต.โนน
สมบูรณ อ.บานแฮด จ.
ขอนแกน 40110 

ขอนแกน ผูใหบริการขนสง
สินคา 

0 2448 6475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97++%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&sxsrf=ALiCzsYthYfxjyfMz7nHPc3KVOEWFsVt2A%3A1660052920502&source=hp&ei=uGXyYqmZG43hz7sP7oaaoA4&iflsig=AJiK0e8AAAAAYvJzyL1gCATwtiEY5L2C0ISQ4ibTJCvH&ved=0ahUKEwip1YaF87n5AhWN8HMBHW6DBuQQ4dUDCAc&uact=5&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97++%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECdQqQVYqQVg5wtoAXAAeACAAb4BiAG-AZIBAzAuMZgBAKABAqABAbABCg&sclient=gws-wiz

