รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

1

กรุงเทพมหานคร บจก.

บลูแอนด๑ไวท๑ โลจิสติกส๑

48 ซ.เจริญนคร 17 ถ.เจริญนคร แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

081 352 7796

2

กรุงเทพมหานคร หจก.

มํงเส็งบุรีรัมย๑ ขนสํง

566-568 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน๑ เขตทวีวัฒนา กทม.

081 878 8008

3

กรุงเทพมหานคร บจก.

เค. คอนเทนเนอร๑ ทรานสปอร๑ต

6/201 ม.3 ถ.พระยาสุเรนย๑ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

4

กรุงเทพมหานคร หจก.

การค๎าขนสํง วุฒิเจริญ

5

กรุงเทพมหานคร บจก.

6

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

กท.415/2559 นายศิริชัย วิรอด
กท.6/2559

โทรศัพท์มือถือ
081 352 7796

นายวรวิทย๑ เจริญวัฒนพันธ๑

081 878 8008

081 827 9252

กท.242/2556 นางสาวเบญจมาศ กลัดเข็ม

081 827 9252

132/2 ม.9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

089 990 0139

กท.240/2558 นายพิทักษ๑ รุํงเรืองวุฒิกุล

089 990 0139

ชัยวัฒน๑แกรนด๑ โลจิสติกส๑

588/221 ถ.รามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

089 670 8248

กท.129/2560 นายปิยวัฒน๑ อาจิตนิธิกูล

089 670 8248

กรุงเทพมหานคร บจก.

ประพัฒน๑พรจิตต๑ โลจิสติกส๑

3797/20-23 ชั้น 2 อ.บ๎านกล๎วยน้้าไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

087 002 5610

กท.107/2561 นายพิพัฒน๑ ฤทธิสิงห๑

087 002 5610

7

กรุงเทพมหานคร บจก.

แวลู ทรานสปอร๑ต

264 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

087 960 3456

กท.364/2560 นายยศสรัล การพานิช

087 960 3456

8

กรุงเทพมหานคร บจก.

ทรงยุทธโลจิสติกส๑

118 ซ.ลาปาล48 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

087 960 3456

กท.66/2558

นายยศสรัล การพานิช

087 960 3456

9

กรุงเทพมหานคร บจก.

ยูเอ็มดี. ทรานสปอร๑ต

251 ซ.ชุมชนรํมเกล๎าถนนอาจณรงค๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

081 732 0653

กท.22/2560

นางสาวนภัสนันท๑ พูลมา

081 732 0653

10 กรุงเทพมหานคร บจก.

เอช แอนด๑ อาร๑ ฟอร๑เวิร๑ดดิ้ง

32 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

081 173 1599

กท.244/2556 นายแสน วิชัยค้า

081 173 1599

11 กรุงเทพมหานคร บจก.

ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น

อ.ซีทีไอ ทาวเวอร๑ ชั้น31 เลขที่ 191/5ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กทม. 1011002 030 0671

กท.50/2557

089 992 5533

12 กรุงเทพมหานคร บจก.

อาร๑ทีเอ็น โลจิสติกส๑

1519/71-72 ซอยลาดพร๎าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห๎วยขวาง กทม.

02-5123484

กท.135/2558 นายเทียนชัย อินทรโชติ

09 2578 4443

13 กรุงเทพมหานคร บจก.

ธนะทรัพย๑ขนสํง

376 ซอยอรุณอมรินทร๑ 30 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

08 1801 2123

กท.188/2557 นายกิตติภาส เอียสกุล

08 1867 9027

นายธนกร มนตรีโชค

นายชาญ แจํมแจ๎ง
14 กรุงเทพมหานคร บจก.

เอสเอสเค โลจิสติคส๑

1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.

08 1333 0962

15 กรุงเทพมหานคร บจก.

นิปปอน เอ็กซ๑เพรส (ประเทศไทย)

2032 แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง กทม.

08 1449 3102

กท.278/2557 นายสุเมธ ไลละวิทย๑มงคล
กท.6/2560

08 1750 4150
08 1333 0962

นายสนธยา สังข๑สุวรรณ

08 1449 3102

นายชัยรัตน๑ ทองนพสิทธิ์

08 1827 1246

16 กรุงเทพมหานคร หจก.

นิว ทรัพย๑สอน

1 หมูํที่ 8 แขวงดอกไม๎ เขตประเวศ กทม.

08 1720 0031

กท.112/2558 นายวุฒิชัย ทรัพย๑สอน

08 1720 0031

17 กรุงเทพมหานคร บจก.

ธานินทร๑ขนสํง

11/205 หมูํที่ 9 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

08 1513 3119

กท.257/2559 นายธานินทร๑ บ้ารุง

08 1513 3119

18 กระบี่

บจก.

อัล อมีน โลจิสติกส๑ 2015

55 ซ.7 ถ.มหาราช ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบี่

084-8890817

19 กาญจนบุรี

บจก.

พร๎อมขนสํง

99 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจบุรี 71000

034 620 524 -5

กบ.5/2558

นายเอกพล บุญมาเลิศ

กจ.19/2558 ชนิดาภา เกียรติสุดา

095-2569813
099 615 1996

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายอัฐพล เจียงวิเศษ

โทรศัพท์มือถือ

20 กาฬสินธุ๑

หจก.

คูํสกุลขนสํง

20 ม.9 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑

081-3806919

กส.6/2558

21 ก้าแพงเพชร

หจก.

เจริญบุญต๎นเครน

69 หมูํ 2 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร

084-6217622

กพ.34/2558 นาย กิตติพงษ๑ ภาภรบุญต๎น

084-6217622

22 ก้าแพงเพชร

หจก.

วลัยพร ทรานสปอร๑ต

73/1 ถ.ราชด้าเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร

093-9236282

กพ.39/2559 น.ส. กมลทิพย๑ วัฒนศิริ

093-9236282

23 ขอนแกํน

หจก.

สิทธิพงษ๑อะไหลํยนต๑

11/3 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน

089 569 2426

ขก.17/2559 นางธิพาพร ภักดีไทย

089 569 2426

24 ขอนแกํน

หจก.

ทรัพย๑ศิริขนสํง 2

434/5 ต.ทําพระ อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40260

089 214 3111

ขก.24/2560 นายศิทธิรัตน๑ ลิ่มสิทธิชัย

089 214 3111

25 ขอนแกํน

บจก.

สิทธิโลจิสติกส๑ (ประเทศไทย)

999/240-241 ม.12 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.ขอนแกํน

042 471 828

ขก.117/2558 นายกันต๑พงษ๑ กระจํางคุณรัตน๑

085 663 0297

นนายณัฐวรรธน๑ ผามะนาว

081-3806919

098 096 1822

26 ขอนแกํน

หจก.

ชัยฤทธิขนสํง

33/21-82 ทําเมือง จ.ขอนแกํน

081 929 5156

ขก.115/2558 นายชาญชัย ชัยนิคม

061 929 5156

27 ขอนแกํน

บจก.

วิลาสิณี ออยล๑

205 ม.8 ต.ทําพระ อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40000

043 471 821

ขก.25/2557 นายอินทร หอมนาน

089 620 2161

28 จันทบุรี

บจก.

เหวํย ป๋อ อินเตอร๑เนชั่นแนล ทรานสปอร๑
27/79
ต ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

082 336 0882

จบ.14/2558 นายนฤพล กันยาปรีดากุล

082 336 0882

29 จันทบุรี

บจก.

ไทยแสง จันทบุรี โลจิสติกส๑

98 ม.4 ต.ป๓ถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

082 336 0882

จบ.12/2556 นายนฤพล กันยาปรีดากุล

082 336 0882

30 จันทบุรี

หจก.

จันทบุรี ยุทธนา

48/46 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

063 164 4978

จบ.42/2560 นายณัฏฐชัย โรจน๑อรุณอังกูร

063 164 4978

31 ฉะเชิงเทรา

บจก.

จิตรกรขนสํง

32/2 ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038 517 294

ฉช.40/2560

081 983 2850

32 ฉะเชิงเทรา

บจก.

ทรีทราน (ประเทศไทย)

164/57 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

02 708 5290

ฉช.34/2556 นายวุฒิชัย ใจเที่ยง

นายจิตรกร เผด็จศึก
นายดนัย อุํนใจ

33 ฉะเชิงเทรา

บจก.

ง๎วนล๎ง ขนสํง

34 ฉะเชิงเทรา

บจก.

โตโยต๎า ทรานสปอร๑ต (ประเทศไทย) 11/3 ม.1 ต.แสนดาษ ต.บ๎านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

35 ฉะเชิงเทรา

บจก.

ภัทรพล ทรานสปอร๑ต

48/2 ม.9 ต.บางไผํ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

5289 ม.1 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

092 262 9528
092 2500228

081 982 3883

ฉช.24/2561 นายสหวัตร อ๎นประเสริฐ

087 147 1711

038 578 125

ฉช.29/2557 นายขวัญชัย เอื้อเฟื้อ

081 174 2357

02 182 8278

ฉช.6/2558

นางสาวกรกมลธรรศ กุลจิราเวโรจน๑

081 174 2324

นายวิทยา หินแก๎ว

089 740 6165

นายทศพร ชุํมเฟือย

094 802 7305

นางสาวจรรยา ขลุํยกระโทก

098 282 7824

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ชบ.191/2560 นายอ้านาจ กองป๓ญญา

โทรศัพท์มือถือ

36 ชลบุรี

บจก.

เฟิสท๑อินเตอร๑ ทรานสปอร๑ต

117/3 ม.1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

081 563 7412

081 833 1749

37 ชลบุรี

บจก.

โปรเกรส ทรานส๑ เมเนจเม๎นท๑

17/2 ม.10 ต.ทุํงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

094 998 7978

ชบ.5/2557

นายสมสักดิ์ อํอนภา

094 998 7978

38 ชัยนาท

บจก.

ทีเอ็นเค99โลจิสติกส๑

88/8 หมูํที่ 9 ต้าบลวังไกํเถื่อน อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

08 1193 2222

ชน.23/2560 นายนพดล ฉิมพันธ๑

08 5427 5555

39 ชัยนาท

บจก.

สรรรวมผล 999 โลจิสติกส๑

212/4 หมูํที่ 9 ต้าบลห๎วยกรด อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

08 1971 9898

ชน.21/2556 นางสาวอนุธิดา ด๎วงอํอน

09 4004 1824

40 ชัยนาท

หจก.

ป.บุญธรักษา

64 หมูํที่ 8 ต้าบลหาดอาษา อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

056 940093

ชน.451/2557 นายสมหมาย อารมณ๑

08 7999 9972

41 ชัยนาท

บจก.

เค เค อาร๑ ขนสํง

236 หมูํที่ 1 ต้าบลตลุก อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

08 1887 2896

ชน.7/2556

นางเปรมจิตร๑ รัตนสาลี

08 1887 2896

42 ชัยนาท

หจก.

ทรัพย๑ปาริชาติ ทรานสปอร๑ต

141 หมูํที่ 8 ต้าบลทําฉนวน อ้าเภอมโนรมย๑ จังหวัดชัยนาท 17110

08 1953 7984

ชน.7/2559

นายบรรเจิด อินทร๑ประสิทธิ์

08 1962 9655

นายบรรจง อินทร๑ประสิทธิ์

08 4895 0236

นายณัฐพงษ๑ นิติกิจด้ารง

089 940 7722

43 ชัยภูมิ

หจก.

3 เอ็น ทรานสปอร๑ต

234 ม.4 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.หนองไผํ อ.แก๎งคร๎อ จ.ชัยภูมิ 36150

089 940 7722

ชย.80/2560

44 ชุมพร

บจก.

ศิริมงคลโลจิสติกส๑

95 ม.8 ต.ทําข๎าม อ.ทําแซะ จ.ชุมพร 86140

077 547 123

ชพ.17/2557 นางสาวนุชนาถ สมสมัย

081 894 9977

45 เชียงราย

บจก.

พยัคฆ๑ขนสํง จ้ากัด

145/1 หมูํ 9 ถ.ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-711523

ชร.10/2560

นางสาวพัชรามณี พิมสาร

085-6164728

46 เชียงราย

บจก.

ดอยตุงขนสํง จ้ากัด

5 หมูํ 7 ต.ห๎วยไคร๎ อ.แมํสาย จ.เชียงราย 57130

053-731700

ชร.20/2559

นายโชค หวงธรรมชาติ

089-8504351

47 เชียงราย

บจก.

ตรง อินเตอร๑เนชั่นแนล โลจิสติกส๑

100/288-289 หมูํ 5 ต.เวียงพางค้า อ.แมํสาย จ.เชียงราย 57130

085-7244422

ชร.1/2559

นายณรงค๑เดช วัฒนาศิริไพบูลย๑

081-6815586

48 เชียงใหมํ

บจก.

เพชรอินทรี ทรานสปอร๑ต

77/1 ถนนนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50100

086 654 6488

ชม.66/2557 นายเชิดพงศ๑ กิ่วแก๎ว

086 654 6488

49 ตรัง

บจก.

สตาร๑ไลท๑ เอ็กเพรส ทรานสปอร๑ต

13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

075-502900

ตง.12/2558 นายชลธี นาเลื่อน

083 595 8410

นนายกิตติศักดิ์ บุปผาถา

083 595 8410

50 ตราด

หจก.

ส.กฤตรวัณ ทรานสปอร๑ต

99 ม.2 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญํ จ.ตราด 23110

086 396 1222

ตร.2/2558

นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช

081 940 9926

51 ตาก

บจก.

สามเสือทรานสปอร๑ต

666 ม.10 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก

055 534 678

ตก.78/2560

ชนิตรนันท๑ บุณยสนธิกุล

095 320 8855

52 ตาก

บจก.

ไฮเวย๑ ทรัค โลจิสติกส๑ (ประเทศไทย) 333 ม.7 ต.ทําสายลวด อ.แมํสอด จ.ตาก

055 554 678

ตก.42/2561

ชนิตรนันท๑ บุณยสนธิกุล

095 320 8855

53 นครนายก

บจก.

ประนอทพานิช

173/20 ม.1 ต.ทําช๎าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

086 783 8632

นย.8/2559

นางมนตรา กวีวัจน๑

081 687 7989

54 นครปฐม

บจก.

ซีเอ็นอาร๑ นครปฐมขนสํง (2004)

164 หมูํ 3 ต้าบลธรรมศาลา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

084-8113777

นฐ.25/2557 คุณมหวรรณ ตั้งติพงศ๑ตระกูล

084-8113777

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

55 นครพนม

บจก.

นครพนมขนสํง(999)

176 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

042-511149

นพ.18/2557 นายรุํงโรจน๑ โชคสกุลพร

042-511149

56 นครพนม

นาง

รินทอง ขันอาสา

2/8 ถ.พันมหาสามัคคี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

080-4044336

นพ.2/2561

080-4044336

57 นครพนม

นาย

นิติพงษ๑ โรจน๑กิจวิมล

15 ม.13 ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

081-7687519

นพ.16/2558 นายสมศักดิ์ โทสวนจิต

080-7651192

58 นครพนม

หจก.

นิติพงษ๑คอนสตรัคชั่น(1978)

92 ม.13 ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

081-7687519

นพ.18/2560 นายบรรจงศิลป์ สีหานาม

098-6321237

59 นครพนม

บจก.

สหนครโลจิสติสก๑ จ้ากัด

2/4 ถนนพันมหาสามัคคี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

042-513-666

นพ.14/2557 นายอาทิตย๑ ป๓ตสาลี

081-3204410

60 นครราชสีมา

หจก.

หิรัญทรานสปอร๑ต

385 หมูํที่ 10 ถนนเพชรมาตุคลา ต้าบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

08 1976 2965

นม.125/2560 นายรัฐพัลลภ ทองจันทร๑

09 3323 8131

61 นครราชสีมา

หจก.

ยรรยงขนสํง

256-258 ต้าบลท๎าวสุระ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

044-257945-6

นม.103/2558 นายศุภชาญณ๑ วิวัฒน๑เรืองเดช

08 9845 9753

62 นครราชสีมา

บจก.

มีโชคขนสํง

356 หมูํที่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต้าบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-935928-9

นม.89/2556 นายไพทูล เทพพะเนา

08 1878 4637

63 นครราชสีมา

บจก.

ดํานขุนทดกิจไพศาล

410/13-14 หมูํที่ 2 ต้าบลดํานขุนทด อ้าเภอดํานขุนทด จ.นครราชสีมา

08 1563 5958

นม.18/2560 นางสาวชญาดา ตั้งชีวเจริญ

08 1465 9892

64 นครราชสีมา

หจก.

สยามเค สห ขนสํง

9/6-8 หมูํที่ 14 ต้าบลดํานขุนทด อ้าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

08 1999 7734

นม.60/2558 นายกิตติพงษ๑ พิทักษ๑สกุลถาวร

09 1829 9239

นางรินทอง ขันอาสา

นางสาววันวิสาข๑ พิทักษ๑สกุลถาวร

09 1987 1963

นางสาวสุภาทิพย๑ พิทักษ๑สกุลถาวร

08 6851 9558

65 นครศรีธรรมราช บจก.

ศิรินคร

101/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต้าบลคลัง อ้าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช

075 550734

นศ.35/2558 นางสาวชลสิตา พูลขัน

08 1806 1485

66 นครศรีธรรมราช บจก.

เอก ทรานสปอร๑ต

47/1 ถนนทําแพใต๎ ต้าบลปากแพรก อ้าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

08 9699 0320

นศ.40/2559 นายสมประสิทธิ์ คงแก๎ว

08 9699 0320

67 นครสวรรค๑

บจก.

กิตติรัตน๑ ขนสํง

89 ม.7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค๑ 60170

056 247 109

นว.6/2561

นายอ้านาจ ใจดี

095 790 8795

68 นนทบุรี

บจก.

น้้าโขงโลจิสติกส๑

97/62 ม.9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

093 365 1417

นบ.73/2559

นายประเสริฐ ญาติค้า

093 365 1417

69 นราธิวาส

บจก.

เค เอช เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง

36/9 ม.3 ต.ล้าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

073 542 529

นธ.9/2558

นายวรรณพ คูหามุข

081 542 6750

70 นราธิวาส

หจก.

ตันหยงเจริญกิจ

14/3 ม.2 ต้าบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

089 825 0411

นธ.5/2560

นายคมกฤษณ๑ นงรัตน๑

089 825 0411

71 นราธิวาส

หจก.

นันทรัตน๑ วิศวกรรม

3/13 ถนนประชาภิรมย๑ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

073 532 088

นธ.3/2560

นางสาวนันทรัตน๑ อาเทศธุรพงศ๑

081 957 4154

72 นําน

หจก.

ซินกวงนําน

113 หมูํ 2 ถนนนําน-ทุํงช๎าง ต.ผาสิงห๑ อ.เมือง จ.นําน

0 5477 1725

นน.15/2561 นายวุฒิชัย แหํวตระกูลป๓ญญา

08 1882 9915

73 บึงกาฬ

หจก.

ฐาญาดา พิทักษ๑ (2008)

533 ม.9 ต.โคกกํอง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

063 264 6356

บก.22/2559

063 264 6356

นางสาวกันชนันท๑ กวีกิจพิทักษ๑

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

74 บุรีรัมย๑

บจก.

พีดีจี

193/36 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย๑

099 964 2499

บร.36/2557

นายณัฐธพงษ๑ นิลศิริ

099 964 2499

75 บุรีรัมย๑

นาย

ศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา

87 ม.4 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑

081 389 8414

บร.10/2559

นายศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา

081 389 8414

76 บุรีรัมย๑

หจก.

ภ.ชยางกูลภัทรกิจขนสํง

28 ม.7 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย๑

098 642 2429

บร.41/2557

นางสาววันทิตา ชยางกูรภัทรกิจ

098 642 2429

77 บุรีรัมย๑

หจก.

เอ.บี.ปิโตรเลี่ยมทรานสปอร๑ต

401 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย๑

088 860 0200

บร.60/2559

นางสาวจินตหรา สุพรรณ๑

088 860 0200

78 ปทุมธานี

บจก.

บัคส๑ โลจิสติกส๑ (ประเทศไทย)

66/53 หมูํที่ 16 ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

035 902 214-9

ปท.54/2561 นายนพดล ทองสินธ๑
ปข.8/2558

นางหงษ๑กชณัญ จิวะธนะพร

081 654 5555

นางเบญมาศ คงกระพันธ๑

081 838 3290

79 ประจวบคีรีขันธ๑

บจก.

เค ที ทรานสปอร๑ต (2015)

82/29 ม.4 ต.เขาน๎อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑

80 ประจวบคีรีขันธ๑

หจก.

ศิริภัณฑ๑ทรานสปอร๑ต

119 ม.5 ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑

81 ประจวบคีรีขันธ๑

นางสาว อิสรา บุพรรณ

94 ถ.สุขจิต ต.ประจวบคีรีขันธ๑ อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขันธ๑

089 898 3501

ปข.9/2560

82 ประจวบคีรีขันธ๑

หจก.

โอ.อาร๑.เอ็น.เซอร๑วิส

57/8 ต.แมํร้าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑

081 857 6766

ปข.93/2560 นายศุภเจตน๑ เกิดสืบ

081 858 6067

83 ปราจีนบุรี

บจก.

ประหยัดทรานสปอร๑

133 ม.6 ต.นนทรี อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี

062-5933155

ปจ.46/2560 นายสุทธิรักษ๑ สาธุชน

062-5933156

84 ป๓ตตานี

บจก.

เอส.เค.ป๓ตตานีทรานสปอร๑ต

139/10 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ป๓ตตานี 9400

081 479 5470

ปน.4/2559

081 479 5470

85 พระนครศรีอยุธยา หจก.

ศิวพรโลจิสติกส๑

68/720 ม.1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

089 224 2636

อย.28/2558 นางสาวศิวพร มีนาภา

084 714 5869

86 พะเยา

หจก.

พะเยาอาทิตยาบริการ

119 ม.4 ถ.พะเยา-ดอกค้าใต๎ ต.จ้าปาหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

095 147 3131

พย.2/2558

นายทรงวุฒิ ศรีวิชัย

095 147 3131

87 พังงา

หจก.

สามทองกํอสร๎าง

70/7 ม.4 ต.ทัปปุด อ.ทับปุด จ.พังงา

081 895 8477

พง.4/2555

นายสุทธพร ภูอมร

081 895 8477

88 พังงา

บจก.

โสภณ คุระบุรี โลจิสติกส๑

407 ม.3 ต.แมํน้าขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

084 414 5500

พง.1/2560

นายโสภณ บัวตุม

084 441 5500

89 พัทลุง

หจก.

คงกะพันขนสํง

104/1 ม.9 ต.ทํามิหร้า อ.เมือง จ.พัทลุง

074-613481

พท.10/2557 นายภูรัต หวังโชคผดุง

080-1455198

90 พัทลุง

หจก.

จรูญขนสํงภาคใต๎

128 ม.8 ต.ปรางหมูํ อ.เมือง จ.พัทลุง

074-606412

พท.3/2559 นายจีรพงศ๑ พรรณราย

088-7680199

91 พัทลุง

หจก.

โอยูไอ จงเจริญทรานสปอร๑ต

352 ม.7 ต.โตนดด๎วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

074-681207

พท.1/2560 นายอภิธาร วรรณพรหม

081-9630050

92 พัทลุง

นางสาว จารุวรรณ ชํวยด้า

70 ซ.9 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค๑ อ.เมือง จ.พัทลุง

879-675266

พท.5/2559 นายเอษณะ แตงเทศ

081-9597973

93 พิจิตร

นาย

103ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร

08 1688 0846

พจ. 10/2559 นายสมศักดิ์ จรทผา

08-1688-0846

สมศักดิ์ จรทผา

081 838 3290

081 801 3390

032 692 196, 032 691 040 ปข.19/2558 นายจตุรงค๑ พํวงตรง
นายศรัณย๑ สารสุข

นายชีพ จิตบุญ

061 074 0890
084 329 7892

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

94 พิจิตร

บจก.

มารวยมอเตอร๑ จ้ากัด

702/1 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร

09 8261 5323

พจ.15/2559 นายทองแดง จันทรา

06 4668 5210

95 พิจิตร

นาย

อนุชาติ รอดเกิด

171 ม.1 ต.ทับขมิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

09 5287 8040

พจ. 13/2558 นายณัฐวุฒิ ศรีมํวง

09 1293 3839

96 พิจิตร

นาย

พรีพัฒน๑ พลอยพรม

136/1 ม.11 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิตร

08 5359 1671

พจ. 30/2560 นายพรีพัฒน๑ พลอยพรม

08 5359 1671

97 พิจิตร

นาย

แสงเทียน ทองดอนอ่้า

6/1 ม.1 ต.บ๎านนา อ.สามงําม จังหวัดพิจิตร

08 8154 7145

พจ. 12/2560 นายดิลก แสงทวี

08 8144 6682

98 พิจิตร

นาย

ชรินทร๑ หล้าพริ้ง

99 ม.6 ต.ทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร

08 1887 2854

พจ. 29/2560 นายชรินทร๑ หล้าพริ้ง

08 1887 2854

99 พิจิตร

นาย

สมโภชน๑ แสงบุญ

345 ม.2 ต.ทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร

08 1652 5568

พจ. 23/2560 นายป๓ญญา ผลนิโครธ

08 3962 7420

100 พิจิตร

นางสาว ล้าพึง ขาวสะอาด

18/2 ม.7 ต.วังส้าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

08 7207 2540

พจ. 10/2561 นายมนัส อยูํถมยา

08 7207 2540

101 พิจิตร

นาย

วิรัตน๑ พันธวงค๑

69 ม.12 ต.หนองพง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

08 2259 2865

พจ. 26/2560 นายวิรัตน๑ พันธวงค๑

08 2259 2865

102 พิษณุโลก

บจก.

บีอาร๑เค อินเตอร๑ทรานสปอร๑ต

111/3 หมูํที่ 4 ต้าบลทับยายเชียง อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

055 906072

พล.9/2556 นายสมภพ อินทร๑ด๎วง

08 9961 1046

103 พิษณุโลก

บจก.

มั่นคง บีอาร๑เค กรุ๏ป

999/93 ถนนมิตรภาพ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

055 906072

พล.2/2560 นายสุรวุฒิ มั่นคง

08 7005 8989

104 เพชรบุรี

บจก.

จิราพัชร ทรานสปอร๑ต

111 หมูํที่ 1 ต้าบลดอนขุนห๎วย อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี

08 1995 4244

พบ.3/2558 นางสาวกัลยาภัสร๑ ธีระเดชพงศ๑

08 1995 4244

105 เพชรบูรณ๑

นาย

วิชิตร อุนนาทรรัตนกุล

234 ม.1 ต.นาเหลียง อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑ 67220

081 969 9548

พช.12/2558

นายวิชิต อุนนาทรรัตนกุล

081 969 9548

106 แพรํ

หจก.

ปณิภา

148 ม.11 ต.บ๎านหนุน อ.สอง จ.แพรํ

090 131 6465

พร.7/2557

นางสาวปณิภา ใจสะอาด

090 131 6465

107 มหาสารคาม

หจก.

ศรีสุวคุณขนสํง จ้ากัด

105 หมูํที่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

082-7375925

มค.41/2557 นายไมตรี ศรีคราม

082-7375925

108 มุกดาหาร

บจก.

ไอซีแอล อินเตอร๑เนชันแนล

42 ม.7 ต.บางทรายใหญํ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

083 573 3999

มห.13/2558

นางสาววิจิตรา บุตริเดช

083 573 3999

109 แมํฮํองสอน

นาย

เจตน๑ มูโยม

084-8099375

มส.9/2559

นายเจตน๑ มูโยม

084-8099375

110 แมํฮํองสอน

นาย

ธนโรจน๑ มากมูลมา

97
ํ 1 ต้4าบลเมื
องแปงอนิอ้คามเภอปาย
จังหวัาดอ้แมําเภอเมื
ฮํองสอน
34/2หมูซอย
ถนนปางล๎
ต้าบลจองค้
อง จั58130
งหวัดแมํฮํองสอน
58000

095-9653635

มส.2/2560

นายธนโรจน๑ มากมูลมา

095-9653635

111 แมํฮํองสอน

นาย

อนุชา บุญมี

13 หมูํ 2 ต้าบลทุํงยาว อ้าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 58130

084-8068388

มส.7/2559

นายอนุชา บุญมี

084-8068388

112 ยโสธร

นาย

อิศรา โพธิ์ศิริ

246 ม.12 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

064-0808887

ยส.4/2559

นายอิศรา โพธิ์ศิริ

064-0808887

113 ยโสธร

นาย

ชัยยา บุญศรี

42 ม.2 ต.ค้าน้้าสร๎าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

088-3850003

ยส.2/2561

นายชัยยา บุญศรี

088-3850003

114 ยโสธร

นาย

นันทภัค รัตน๑ชมภู

312/195 ม.8 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

094-2820188

ยส.3/2561

นายนันทภัค รัตน๑ชมภู

094-2820188

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

115 ยโสธร

หจก.

เฟรมฟ้ากํอสร๎าง

139 ม.1 ต.ห๎วยแก๎ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

087-2184413

ยส.4/2561

หจก.เฟรมฟ้ากํอสร๎าง

087-2184413

116 ยโสธร

หจก.

เฮงศิริกํอสร๎างฯ

129 ม.13 ต.ห๎วยแก๎ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

098-7820065

ยส.5/2561

หจก.เฮงศิริกํอสร๎างฯ

098-7820065

117 ยโสธร

นาย

จิตต๑ สายศรี

8 ม.6 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

084-9611524

ยส.6/2561

นายจิตต๑ สายศรี

084-9611524

118 ยโสธร

นาย

ประสิทธิ์ เกษมราช

45 ม.12 ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

065-2580882

ยส.7/2561

นายประสิทธิ์ เกษมราช

065-2580882

119 ยโสธร

นาย

ณรงค๑ฤทธิ์ นาเวียง

189 ม.8 ต.ส้าราญ อ.เมือง จ.ยโสธร

081-6608031

ยส.14/2561 นายณรงค๑ฤทธิ์ นาเวียง

081-6608031

120 ยโสธร

นาย

ชัยยุทธ ธนเพชร

168 ม.7 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

085-6101196

ยส.15/2561 นายชัยยุทธ ธนเพชร

085-6101196

121 ยโสธร

นาง

ประภาพร สีบุญมี

267 ม.4 สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

089-2863534

ยส.16/2561 นางประภาพร สีบุญมี

089-2863534

122 ยโสธร

นาย

ทองสุข พาลพล

159 ม.14 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

087-8924922

ยส.17/2561 นายทองสุข พาลพล

087-8924922

123 ยโสธร

นาย

ประยูร โคตรสมบัติ

55 ม.4 ต.น้้าค้าใหญํ อ.เมือง จ.ยโสธร

088-0836910

ยส.18/2561 นายประยูร โคตรสมบัติ

088-0836910

124 ยโสธร

นาย

วันชนะ ภูตะเวช

178 ม.13 ต.บุํงค๎า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

084-7558728

ยส.19/2561 นายวันชนะ ภูตะเวช

084-7558728

125 ยโสธร

นางสาว จันทร๑ดี เจริญลอย

141 ม.6 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

080-7243379

ยส.33/2559 นางสาวจันทร๑ดี เจริญลอย

080-7243379

126 ยโสธร

นาง

ธรรมเนียง กุลไพศาล

64 ม.12 บ๎านอจ๎งน๎อย ต.ค๎อวัง อ.เมือง จ.ยโสธร

084-9301959

ยส.13/2558 นายสมพร กุลไพศาล

085-2063091

127 ยโสธร

นาง

กิ่งแก๎ว บุญรือง

10/1 ถ.เขตราญนิพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

094-2388694

ยส.27/2558 นายไพฑูรย๑ บุญเรือง

082-1506628

128 ยโสธร

นาย

ยอดชาย บทมูล

27 หมูํ 7 ต.ค๎อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

089-2854123

ยส.11/2558 นายยอดชาย บทมูล

089-2854123

129 ยโสธร

นาย

ปรีชา ไชยสุริยงค๑

38/4 ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

086-2315217

ยส.38/2559 นายปรีชา ไชยสุริยงค๑

086-2315217

130 ยโสธร

นาง

บังอร บุญค้า

56 ม.8 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

081-0705714

ยส.36/2558 นายเชิดพงษ๑ บุญค้า

065-0237995

131 ยะลา

หจก.

อโณทัยทรานสปอร๑ต

25 ซ.จิตต๑กูล-บุญปถัมภ๑ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073371555

ยล 9/60

นายธีระพล เหมมณี

0815999699

132 ยะลา

หจก.

โชครํมโพธิทองขนสํง

110/3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073224543

ยล 1/59

นายสุรพลษ๑ วัชรสัมพันธ๑

0815428363

133 ยะลา

หจก.

ภัทรนันท๑ขนสํง

108/38 ม.12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073227555

ยล 4/60

นายโปรด เล็กเส็ง

0896588024

134 ยะลา

หจก.

ยะลาสหพันธ๑แก๏ส

170 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073362477

ยล 8/60

นายอนันต๑ หงนิพนธ๑

0897379705

135 ร๎อยเอ็ด

หจก.

รุํงเรืองทรานสปอร๑ต 101

14 ม.7 ถ.รองเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด 45000

087 222 8833

รอ.52/58

นางสาวสุภาวดี ลีธนศักดิ์สกุล

087 222 8833

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

136 ระนอง

บจก.

วิมลรัตน๑โลจีสติกส๑

366/1 ถ.ทําเมือง ต.เขานิเวศน๑ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

081-5359949

รน.13/2556 นางสาวนัยนา แซํฟู่

061-0916622

137 ระยอง

บจก.

อีสเทิร๑นสตีล โลจิสติกส๑

58/8 ต.มาบขํา อ.เมือง จ.ระยอง 21180

038 915 184-6

รย.54/2557

081 295 2821

138 ราชบุรี

หจก.

เอแอลเอสขนสํง

315 หมูํที่ 6 ต้าบลดอนกรวย อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

08 0654 6009

รบ.46/2561 นายอัครเดช คิ้วทวีวิวัฒน๑

08 0654 6009

139 ราชบุรี

หจก.

ตงธนไพศาล

178 หมูํที่ 1 ต้าบลทําเคย อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

0 3224 0827

รบ.63/2556 นางสาวนันทพร ค้าหอม

08 1994 6868

นายคณิศร ชะเอม

นายอานนท๑ พรหมสูง

09 1614 0095

นางธัญยฉัตร สินพนมรัตน๑

09 5995 4442

140 ลพบุรี

หจก.

ส.ศิริโชคทรานสปอร๑ต

103 หมูํที่ 5 ต้าบลชํองสาริกา อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

08 9896 2688

ลบ.25/2556 นายเดชา ศิริโชค

08 9896 2688

141 ล้าปาง

หจก.

ทวีภัทร๑ทรานสปอร๑ต

69 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล้าปาง

08 1783 0851

ลป.12/2556 นายฉัตรชัย ดารุสา

08 1783 0851

142 ล้าพูน

นาย

ปราโมทย๑ วัฒนาพันธ๑

99 ม.2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ล้าพูน 51000

090 316 1389

ลพ.36/2560 นายปราโมทย๑ วัฒนพันธ๑

090 316 1389

143 เลย

หจก.

บิ๊กโฮม เมืองเลย

11/3 ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

042 870 078

ลย.16/2560

นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงษา

061 019 4400

144 ศรีสะเกษ

บจก.

มาดีลอจิสติกส๑

160 ม.14 ต.เมือง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

045 681 101

ศก.8/2559

น.ส.วนิดา ทวีชัยนพรัตน๑

081 315 5600

145 สกลนคร

หจก.

ผูผานิวเหรียน 2007

561 ถนนรัฐบ้ารุง ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

08 4924 7888

สน.23/2557 นายธนเสฏ นิลพฤกษ๑ธิรา

146 สงขลา

บจก.

มหาชัยขนสํงภาคใต๎

27 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.คอหงส๑ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา

074-501501
082-8347441

สข 47/58

นส.มาลี ทองเกิด

083-5114033

นส.จิราวรรณ จันทโรทัย

088-3992801

นายสมเกียรติ งานกรณาธิการ

082-8347441

นายอัศนัย ชุํมชื่น

086-7717727

บจก.

อินเตอร๑เอเชีย โลจิสติกส๑

148 สงขลา

บจก.

นิว.เอ็น.ซี.ทรานส๑ ชิปปิ้ง แอนด๑ เท
รดดิ้ง

2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส๑ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา

074-439490

สข 23/61

นายวิโรจน๑ โส๏ะสมาคม

081-8965991

149 สงขลา

บจก.

เอส.วี.จี. ทรานสปอร๑ต

266 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส๑ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา

074-209501

สข 16/57

นายกิจกาญจน๑ โง๎วเจริญ

088-7921279

นายวิโรจน๑ พรหมเทพ

087-2998107

147 สงขลา

638/3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา

สข 5/61

08 4924 7888

150 สงขลา

บจก.

ฮะหลีขนสํง

89 ถ.กาญจนวนิช ต.บ๎านพรุ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา

081-8964434

สข 20/59

นายป๓ทมวัจน๑ ณัฐพรพงศ๑

081-8964434

151 สตูล

บจก.

พาราสัมพันธ๑

139/2 ม.2 ต.ทุํงนุ๎ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

081-8975855

สต.5/2557

นายมุฮัมหมาด มรรคาเขต

095-2014454

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

152 สตูล

หจก.

ริสกีคอนกรีต

60 ม.5 ต.ทําเรือ อ.ทําแพ จ.สตูล

081-6085903

สต.1/2557

นายสมัน ตะวะโต

081-6085903

153 สมุทรปราการ

บจก.

รวมถาวรขนสํง

2/4 ม.10 ถ.เทพารักษ๑ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

081 989 0603

สป.76/2560

นายอ้านวย ชัยมงคล

081 989 0603

154 สมุทรสงคราม

นางสาว ชนิดา รอดสังวาลย๑

162 ซอยบางแก๎ว อ้าเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม

081 587 5285

สส.2/2561

นางสาวชนิดา รอดสังวาลย๑

081 587 5285

155 สมุทรสาคร

บจก.

บุญญฤทธิ์ ทรานสปอร๑ต

5/678 ม.11 ต.อ๎อมน๎อย อ.กระทุํมแบน จ.สมุทรสาคร

062 559 4265

สค.23/2557 นางสาววิธนี วิภูสิทธิกุล

062 559 4265

156 สิงห๑บุรี

หจก.

บ๎านบางระจันขนสํง

62/1 ม.8 ต.โพทะเล อ.คํายบางระจัน จ.สิงห๑บุรี

089 508 8791

สห.4/2560

นางสาวน๎องนุช ชํวยพันธ๑

089 508 8791

157 สิงห๑บุรี

บจก.

ทรานสมิทธ๑

949/12 ถนนนายดอก ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห๑บุรี

092 829 3542

สห.5/2557

นายสมิทธ๑ สฤษฎ๑มุทากุล

092 829 3542

158 สุพรรณบุรี

บจก.

๙ สามัคคีขนสํง

110/2 ม.4 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

08 6049 0586

สพ.12/2561 นายสมหมาย เกษรแก๎ว

08 9702 3335

159 สุพรรณบุรี

บจก.

ทศพร รุํงเรือง

70 ม.6 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต๑ จ.สุพรรณบุรี

06 4193 6945

สพ.59/2558 นายปรีชา โรจน๑วราธร

09 3549 8798

160 สุพรรณบุรี

บจก.

โตวํองไว

151 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี

0 3555 9567

สพ.21/2556 นายสวําง ภมรพล

06 4969 2541

161 สุพรรณบุรี

หจก.

จีแอนด๑จี โลจิสติกส๑

248 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี

0 3555 9858

สพ.9/2560 นายกิตติพงษ๑ ศรีสหกิจ

08 0656 5757

162 สุราษฎร๑ธานี

หจก.

สหมิตรการขนสงบานดอน

148/97-98 หมู 5 ต้าบลบางกุง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

089-1664425

สฎ.23/2556 นายโอภาส สุธีอิสริยะกุล

089-1664425

163 สุราษฎร๑ธานี

บจก.

เพชรศรีวิชัย

99/12-19 หมู 4 ต้าบลบางกุง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

089-7291660

สฎ.31/2560 นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

089-7291660

164 สุรินทร๑

หจก.

สุรินทร๑ชนะกิจปิโตรเลียม

268 ม.1 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑

087 123 6910

สร.3/2560

นางอมรรัตน๑ มุํงเจริญพร

087 123 6910

165 หนองคาย

บจก.

ชฎาทองการค๎า (2003)

659/7 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

042-412288

นค.1/2557

นาย วิโรจ ชฎาทอง

089-7153999

นายขันธ๑ชัย สุระคาย

063-3473499

166 หนองคาย

บจก.

เดํนศิริขนสํง

706/1 ถ.ประจักษ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

042-412058

นค.10/2556 นายกิตติพันธ๑ สิมธรรมนิมิต

086-6347233

167 หนองบัวล้าภู

บจก.

เอ็น.อี.โลจิสติกส๑

111/22 ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู 39170

087 111 3112

นภ.004/2560 นายพงษ๑สันต๑ เปรมภูมิเวทย๑

087 111 3112

168 อํางทอง

บจก.

ซี.เอส.อํางทองโลจิสติกส๑

95/2 ถ.เทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอํางทอง จ.อํางทอง 14000

081 801 8005

อท.2/2561

169 อ้านาจเจริญ

นางสาว ณัฐติญา กันยะมาตย๑

95 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0860486816

อจ.12/2556 นางสาวณัฐติญา กันยะมาตย๑

0860486816

170 อ้านาจเจริญ

นาย

ประเสริฐ งามชมภู

198 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0879255118

อจ.14/2556 นายประเสริฐ งามชมภู

0879255118

171 อ้านาจเจริญ

นาย

บุญเลิส อาวะชัย

116 ม.2 ต.ไกํค้า อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0910204410

อจ.15/2556 นายบุญเลิส อาวะชัย

0910204410

พ.ต.อ. ทญาพล บัวศรี

081 801 8005

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

172 อ้านาจเจริญ

นาย

ลักกี้ รุจสันต๑

100 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0853025110

อจ.16/2556 นายลักกี้ รุจสันต๑

0853025110

173 อ้านาจเจริญ

นาย

วินิจ ทีรวม

79/2 ม.11 ต.จิกดูํ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0868704542

อจ.17/2556 นายวินิจ ทีรวม

0868704542

174 อ้านาจเจริญ

นางสาว ส้าพันธ๑ สันธิเสน

92 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0807356684

อจ.18/2556 นางสาวส้าพันธ๑ สันธิเสน

0807356684

175 อ้านาจเจริญ

นาย

สุภาพร มณีษา

102 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0892088270

อจ.19/2556 นายสุภาพร มณีษา

0892088270

176 อ้านาจเจริญ

นาย

เกษม หนองแคน

71 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0898810531

อจ.20/2556 นายเกษม หนองแคน

0898810531

177 อ้านาจเจริญ

นาย

จารึก ยั่งยืน

136 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0811226181

อจ.21/2556 นายจารึก ยั่งยืน

0811226181

178 อ้านาจเจริญ

นาย

ภิตติ พระสุมี

37 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0811403184

อจ.22/2556 นายภิตติ พระสุมี

0811403184

179 อ้านาจเจริญ

นาง

ภัทรวดี เนินผา

224 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0884973822

อจ.23/2556 นางภัทรวดี เนินผา

0884973822

180 อ้านาจเจริญ

นาย

สุทา เจริญพันธ๑

67 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0848357674

อจ.24/2556 นายสุทา เจริญพันธ๑

0848357674

181 อ้านาจเจริญ

นางสาว สุดใจ พลราช

73 ม.20 ต.บุํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0867504693

อจ.25/2556 นางสาวสุดใจ พลราช

0867504693

182 อ้านาจเจริญ

นาง

หนูรัก แดงอาจ

13 ม.4 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0885833766

อจ.26/2556 นางหนูรัก แดงอาจ

0885833766

183 อ้านาจเจริญ

นาย

ฐานานนท๑ กลํอมใจโรจน๑

12 ม.3 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0961904565

อจ.28/2556 นายฐานานนท๑ กลํอมใจโรจน๑

0961904565

184 อ้านาจเจริญ

นาย

วิชิลย๑ บัวค้า

126 ม.4 ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0827185730

อจ.29/2556 นายวิชิลย๑ บัวค้า

0827185730

185 อ้านาจเจริญ

นาง

วิเชียร พรมกสิกร

96 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0878717127

อจ.30/2556 นางวิเชียร พรมกสิกร

0878717127

186 อ้านาจเจริญ

นาย

เถิง ผิวเหลือง

115 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0810630259

อจ.1/2557

นายเถิง ผิวเหลือง

0810630259

187 อ้านาจเจริญ

นาย

สถิตย๑ สีสุวะ

36 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0933377578

อจ.2/2557

นายสถิตย๑ สีสุวะ

0933377578

188 อ้านาจเจริญ

นาย

จ้ารัส แพงคุณ

134 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0868738731

อจ.3/2557

นายจ้ารัส แพงคุณ

0868738731

189 อ้านาจเจริญ

นาย

บุญชวน เจริญพันธ๑

12 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0913473930

อจ.4/2557

นายบุญชวน เจริญพันธ๑

0913473930

190 อ้านาจเจริญ

นาง

อไรวรรณ มงคลมาตย๑

280 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0872508262

อจ.5/2557

นางอไรวรรณ มงคลมาตย๑

0872508262

191 อ้านาจเจริญ

นาย

เวียงค้า คูพรมมี

74 ม.2 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0862493152

อจ.6/2557

นายเวียงค้า คูพรมมี

0862493152

192 อ้านาจเจริญ

นางสาว ถนอม สาสีรัตน๑

108 ม.5 ต.โนนหนามแทํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0901934750

อจ.7/2557

นางสาวถนอม สาสีรัตน๑

0901934750

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

193 อ้านาจเจริญ

นาง

ตู๐ ยั่งยืน

21 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0881338717

อจ.8/2557

นางตู๐ ยั่งยืน

0881338717

194 อ้านาจเจริญ

นาย

บัญชี โคตจันทัด

13 ม.6 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0898237734

อจ.9/2557

นายบัญชี โคตจันทัด

0898237734

195 อ้านาจเจริญ

นาย

สุเรียน สีทอง

367 ม.2 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0833781050

อจ.10/2557 นายสุเรียน สีทอง

0833781050

196 อ้านาจเจริญ

นาย

ปรีดา ธรรมชาติ

50 ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0903614129

อจ.11/2557 นายปรีดา ธรรมชาติ

0903614129

197 อ้านาจเจริญ

นาง

นิตยา หนํอแก๎ว

93 ม.15 ต.บุํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0810741971

อจ.12/2557 นางนิตยา หนํอแก๎ว

0810741971

198 อ้านาจเจริญ

นาง

รัชนี โคตรอาสา

74 ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0878713797

อจ.13/2557 นางรัชนี โคตรอาสา

0878713797

199 อ้านาจเจริญ

นาย

ธงทอง ศรีเมฆ

47 ม.8 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0870201341

อจ.14/2557 นายธงทอง ศรีเมฆ

0870201341

200 อ้านาจเจริญ

นาย

อุบล เสนารินทร๑

1 ม.5 ต.โนนหนามแทํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0801547482

อจ.15/2557 นายอุบล เสนารินทร๑

0801547482

201 อ้านาจเจริญ

นาง

สมยศ วงษาจันทร๑

1 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0860276608

อจ.17/2557 นางสมยศ วงษาจันทร๑

0860276608

202 อ้านาจเจริญ

นาย

วิชัย ลักษณ๑ทวี

69 ม.3 ต.ห๎วยไรํ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0847286069

อจ.18/2557 นายวิชัย ลักษณ๑ทวี

0847286069

203 อ้านาจเจริญ

นาย

อํอนสา ได๎เลิศ

209 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0845216519

อจ.1/2558

นายอํอนสา ได๎เลิศ

0845216519

204 อ้านาจเจริญ

นาย

ขจร กาทอง

39 ม.2 ต.สร๎างนกทา อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0854121307

อจ.2/2558

นายขจร กาทอง

0854121307

205 อ้านาจเจริญ

นาย

อ้าคา พันธวัตร

75/2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0881140915

อจ.4/2558

นายอ้าคา พันธวัตร

0881140915

206 อ้านาจเจริญ

นาย

สาคร ศุภฤกษ๑

2 ม.10 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0929754406

อจ.5/2558

นายสาคร ศุภฤกษ๑

0929754406

207 อ้านาจเจริญ

นาย

ราตรี สมุทเวช

108 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0848364853

อจ.6/2558

นายราตรี สมุทเวช

0848364853

208 อ้านาจเจริญ

นาย

บรรจบ เถาว๑เพชร

200 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0817621979

อจ.10/2558 นายบรรจบ เถาว๑เพชร

0817621979

209 อ้านาจเจริญ

นางสาว อนงค๑รัก สายพา

378 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0851717151

อจ.11/2558 นางสาวอนงค๑รัก สายพา

0851717151

210 อ้านาจเจริญ

นาย

หยกแดง ประทีปทอง

88 ม.10 ต.ไรํขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0824439931

อจ.12/2558 นายหยกแดง ประทีปทอง

0824439931

211 อ้านาจเจริญ

นาย

ชินกร ค้ายอด

17 ม.1 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0897304546

อจ.13/2558 นายชินกร ค้ายอด

0897304546

212 อ้านาจเจริญ

นาย

ประสิทธิ์ นิ้วทอง

69 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0852049040

อจ.14/2558 นายประสิทธิ์ นิ้วทอง

0852049040

213 อ้านาจเจริญ

นาย

ธนากรณ๑ สืบสูง

120 ม.7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0890504355

อจ.15/2558 นายธนากรณ๑ สืบสูง

0890504355

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

214 อ้านาจเจริญ

นาย

นตรี เชาว๑วันดี

155 ม.1 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0818069529

อจ.16/2558 นายมนตรี เชาว๑วันดี

0818069529

215 อ้านาจเจริญ

นาย

ส้าเนียง อนุพันธ๑

172 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0854142919

อจ.17/2558 นายส้าเนียง อนุพันธ๑

0854142919

216 อ้านาจเจริญ

นาง

วรินทร สุวะทอง

10 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0913361075

อจ.18/2558 นางวรินทร สุวะทอง

0913361075

217 อ้านาจเจริญ

นาย

สมศักดิ์ วามะลุน

10 ม.5 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0895496909

อจ.19/2558 นายสมศักดิ์ วามะลุน

0895496909

218 อ้านาจเจริญ

นาง

ธนิดา พรมทา

32 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0611107937

อจ.20/2558 นางธนิดา พรมทา

0611107937

219 อ้านาจเจริญ

นางสาว ณัฏฐ๑ณิชา เสนารินทร๑

274 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0862763053

อจ.21/2558 นางสาวณัฏฐ๑ณิชา เสนารินทร๑

0862763053

220 อ้านาจเจริญ

นาย

ค้าพูล พูลจิตร

58 ม.1 ต.นาแต๎ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0817094944

อจ.22/2558 นายค้าพูล พูลจิตร

0817094944

221 อ้านาจเจริญ

นาย

ทวิต แก๎วมีศรี

292 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0892863982

อจ.23/2558 นายทวิต แก๎วมีศรี

0892863982

222 อ้านาจเจริญ

นาย

บุญยู๎ ขันธหัด

256 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0804522867

อจ.24/2558 นายบุญยู๎ ขันธหัด

0804522867

223 อ้านาจเจริญ

นาย

ศรีนวน มูลสาธูป

251 ม.5 ต.โนนหนามแทํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0883543192

อจ.25/2558 นายศรีนวน มูลสาธูป

0883543192

224 อ้านาจเจริญ

นาง

อารีย๑ พันธวัตร

367 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0938460424

อจ.26/2558 นางอารีย๑ พันธวัตร

0938460424

225 อ้านาจเจริญ

นาง

อํอนจันทร๑ แผนพนา

104 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0833812062

อจ.27/2558 นางอํอนจันทร๑ แผนพนา

0833812062

226 อ้านาจเจริญ

นาย

ปิยรัตน๑ ทีฆะพันธ๑

9 ม.6 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0878018496

อจ.28/2558 นายปิยรัตน๑ ทีฆะพันธ๑

0878018496

227 อ้านาจเจริญ

นาง

บัวกัน ศิลลา

19 ม.7 ต.ชานุมาน อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0853051143

อจ.29/2558 นางบัวกัน ศิลลา

0853051143

228 อ้านาจเจริญ

นาย

วารินทร๑ พระสุมี

66 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0817702524

อจ.30/2558 นายวารินทร๑ พระสุมี

0817702524

229 อ้านาจเจริญ

นาย

มอมรรัตน๑ พระสุมี

10 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เสนางนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0823397975

อจ.31/2558 นายมอมรรัตน๑ พระสุมี

0823397975

230 อ้านาจเจริญ

นาง

อารอน สันธิเสน

10 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0862558089

อจ.2/2559

นางอารอน สันธิเสน

0862558089

231 อ้านาจเจริญ

นาย

บุญจันทร๑ เกษมสุข

73 ม.20 ต.บุํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0867504693

อจ.3/2559

นายบุญจันทร๑ เกษมสุข

0867504693

232 อ้านาจเจริญ

นาง

หนูเพียร จ้าปาสาร

119 ม.4 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0848297739

อจ.4/2559

นางหนูเพียร จ้าปาสาร

0848297739

233 อ้านาจเจริญ

นาย

ประสาน บัวลา

43 ม.8 ต.โพนเมืองน๎อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0622578028

อจ.5/2559

นายประสาน บัวลา

0622578028

234 อ้านาจเจริญ

นาง

บุศบง สายสุด

143 ม.2 ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0806089006

อจ.6/2559

นางบุศบง สายสุด

0806089006

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

235 อ้านาจเจริญ

นาย

มานิตย๑ ศรีจันทร๑

67 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0942376348

อจ.7/2559

นายมานิตย๑ ศรีจันทร๑

0942376348

236 อ้านาจเจริญ

นาง

รัชนี โลหะสาร

46 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0872572802

อจ.8/2559

นางรัชนี โลหะสาร

0872572802

237 อ้านาจเจริญ

นาย

พันธ๑พิสุทธิ์ เรืองธรรม

6 ม.3 ต.ห๎วยไรํ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0817184749

อจ.9/2559

นายพันธ๑พิสุทธิ์ เรืองธรรม

0817184749

238 อ้านาจเจริญ

นาย

อิทธิพล ทาพารักษ๑

209 ม.9 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0853550509

อจ.12/2559 นายอิทธิพล ทาพารักษ๑

0853550509

239 อ้านาจเจริญ

นาย

อนุชิต เคยสนิท

103 ม.1 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0859149272

อจ.13/2559 นายอนุชิต เคยสนิท

0859149272

240 อ้านาจเจริญ

นาง

มัจฉา เสนารินทร๑

154 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0844966603

อจ.15/2559 นางมัจฉา เสนารินทร๑

0844966603

241 อ้านาจเจริญ

นางสาว เจียมจิตร ศรีจันทร๑

51 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0908042250

อจ.16/2559 นางสาวเจียมจิตร ศรีจันทร๑

0908042250

242 อ้านาจเจริญ

นาย

สมใจ แก๎วมงคล

64 ม.11 ต.สร๎างนกทา อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0828440343

อจ.17/2559 นายสมใจ แก๎วมงคล

0828440343

243 อ้านาจเจริญ

นาง

หนูกิ่ม งามชมภู

198 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0879255118

อจ.18/2559 นางหนูกิ่ม งามชมภู

0879255118

244 อ้านาจเจริญ

นาย

สงวน ผิวเหลือง

115 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0844166199

อจ.19/2559 นายสงวน ผิวเหลือง

0844166199

245 อ้านาจเจริญ

นาย

สมชาย นิ้วทอง

26 ม.6 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0876118827

อจ.20/2559 นายสมชาย นิ้วทอง

0876118827

246 อ้านาจเจริญ

หจก.

มนตรีทรัพย๑เจริญ

50 ม.12 ต.ดงบัง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0807292694

อจ.21/2559 หจก.มนตรีทรัพย๑เจริญ

0807292694

247 อ้านาจเจริญ

นางสาว วรรณิภา วงศ๑จันทร๑

11 ม.6 ต.แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0853122334

อจ.23/2559 นางสาววรรณิภา วงศ๑จันทร๑

0853122334

248 อ้านาจเจริญ

บจก.

ทรัพย๑สถาพร อิมปอร๑ต เอ็กซ๑ปอร๑ต 147 ม.12 ต.สร๎างนกทา อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0818668395

อจ.24/2559 นายบวรนันท๑ สถาพรกวินวงศ๑

0818668395

249 อ้านาจเจริญ

นาย

สงวน แสวงชัย

73 ม.10 ต.บุํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0868674630

อจ.25/2559 นายสงวน แสวงชัย

0868674630

250 อ้านาจเจริญ

นาย

ปรีชา ทัศบุตร

64 ม.1 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0856879688

อจ.26/2559 นายปรีชา ทัศบุตร

0856879688

251 อ้านาจเจริญ

นาย

สายันต๑ เทือกทา

50 ม.5 ต.ห๎วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0967533288

อจ.27/2559 นายสายันต๑ เทือกทา

0967533288

252 อ้านาจเจริญ

นาย

ศรีศักดิ์ พรมชัย

65 ม.2 ต.โพนเมืองน๎อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0844238917

อจ.28/2559 นายศรีศักดิ์ พรมชัย

0844238917

253 อ้านาจเจริญ

นาย

สมพงษ๑ บุญถูก

46 ม.2 ต.โพนเมืองน๎อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0862463826

อจ.29/2559 นายสมพงษ๑ บุญถูก

0862463826

254 อ้านาจเจริญ

นาย

โสภา จันทร๑เพ็ชร

25 ม.6 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0874449116

อจ.30/2559 นายโสภา จันทร๑เพ็ชร

0874449116

255 อ้านาจเจริญ

หจก.

ส.สารราษฎร๑

3 ม.3 ต.เหลําพรวน อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0856699714

อจ.31/2559 หจก.ส.สารราษฎร๑

0856699714

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

256 อ้านาจเจริญ

นาย

สัมฤทธิ์ ค้ามา

10 ม.2 ต.ห๎วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0801531609

อจ.32/2559 นายสัมฤทธิ์ ค้ามา

0801531609

257 อ้านาจเจริญ

นาง

จิราภรณ๑ คืดนอก

34 ม.5 ต.ไม๎กลอน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0921389139

อจ.33/2559 นางจิราภรณ๑ คืดนอก

0921389139

258 อ้านาจเจริญ

นาย

ณรงค๑ แสงเดือน

119 ม.2 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0872396967

อจ.34/2559 นายณรงค๑ แสงเดือน

0872396967

259 อ้านาจเจริญ

นาย

ธันวดี โคตะสิน

269 ม.14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0845163723

อจ.35/2559 นายธันวดี โคตะสิน

0845163723

260 อ้านาจเจริญ

นาย

ประสิทธิ จารุจิตร

25 ม.6 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0815627954

อจ.36/2559 นายประสิทธิ จารุจิตร

0815627954

261 อ้านาจเจริญ

นาย

สุนทร ใจรัตน๑

66 ม.1 ต.ไกํค้า อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

08904661346

อจ.1/2560

นายสุนทร ใจรัตน๑

08904661346

262 อ้านาจเจริญ

นาย

พจนา อุตมา

6 ม.9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0883432017

อจ.2/2560

นายพจนา อุตมา

0883432017

263 อ้านาจเจริญ

นาย

ไผํสีทอง บุญโศฒ

24 ม.7 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0856493442

อจ.3/2560

นายไผํสีทอง บุญโศฒ

0856493442

264 อ้านาจเจริญ

นาย

เกรียงศักดิ์ อรรคบุตร

71 ม.14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0895044777

อจ.4/2560

นายเกรียงศักดิ์ อรรคบุตร

0895044777

265 อ้านาจเจริญ

นาง

สมยงค๑ ทองงาม

202 ม.5 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0849368030

อจ.5/2560

นางสมยงค๑ ทองงาม

0849368030

266 อ้านาจเจริญ

นาย

ฝ้าย ประสมสูํ

99 ม.8 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0902704079

อจ.6/2560

นายฝ้าย ประสมสูํ

0902704079

267 อ้านาจเจริญ

นาย

หลาย พระสุมี

10 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0846368325

อจ.8/2560

นายหลาย พระสุมี

0846368325

268 อ้านาจเจริญ

นาย

เกษม ตามะพันธ๑

28 ม.7 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0850637104

อจ.9/2560

นายเกษม ตามะพันธ๑

0850637104

269 อ้านาจเจริญ

นาย

ล้าปาง สันธิเสน

89 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0883769732

อจ.10/2560 นายล้าปาง สันธิเสน

0883769732

270 อ้านาจเจริญ

นาย

โจม โคตรอาษา

54 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0982389538

อจ.12/2560 นายโจม โคตรอาษา

0982389538

271 อ้านาจเจริญ

นางสาว สุพรรณฺการ๑ เนินผา

111 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0890452317

อจ.13/2560 นางสาวสุพรรณฺการ๑ เนินผา

0890452317

272 อ้านาจเจริญ

นาง

ฉวีวัน ทองจันทร๑

298 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0833762901

อจ.14/2560 นางฉวีวัน ทองจันทร๑

0833762901

273 อ้านาจเจริญ

นาย

สวําง สมุทรเวช

55 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0807296026

อจ.15/2560 นายสวําง สมุทรเวช

0807296026

274 อ้านาจเจริญ

นาง

ส้าราญ กตัญ๒ู

114 ม.5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

0884660710

อจ.16/2560 นางส้าราญ กตัญ๒ู

0884660710

275 อ้านาจเจริญ

นาย

จรูญ ศิริวาลย๑

93 ม.2 ต.จิกดูํ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

0867827802

อจ.17/2560 นายจรูญ ศิริวาลย๑

0867827802

276 อ้านาจเจริญ

นาย

ประเสริฐ รักพรม

231 ม.3 ต.นาหว๎า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

045465066

อจ.18/2560 นายประเสริฐ รักพรม

045465066

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

277 อ้านาจเจริญ

นาย

วันชัย คูณวงศ๑

7 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0906250366

อจ.21/2560 นายวันชัย คูณวงศ๑

0906250366

278 อ้านาจเจริญ

นาย

อภิชาติ กุลเกลี้ยง

33 ม.4 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0862448489

อจ.22/2560 นายอภิชาติ กุลเกลี้ยง

0862448489

279 อ้านาจเจริญ

นาง

พรอารดี เผําศรี

82 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0813606620

อจ.23/2560 นางพรอารดี เผําศรี

0813606620

280 อ้านาจเจริญ

นาง

เสาวรัตน๑ โยธามาตย๑

56 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0837349360

อจ.24/2560 นางเสาวรัตน๑ โยธามาตย๑

0837349360

281 อ้านาจเจริญ

นาย

สมบัติ เสนาดี

6 ม.5 ต.น้้าปลีก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0854940754

อจ.25/2560 นายสมบัติ เสนาดี

0854940754

282 อ้านาจเจริญ

นาย

หาญณรงค๑ เถาว๑เพชร

18 ม.3 ต.ไกํค้า อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0801731747

อจ.26/2560 นายหาญณรงค๑ เถาว๑เพชร

0801731747

283 อ้านาจเจริญ

หจก.

พี.พี.รุํงเรืองกิจ วู๏ดชิพ

144 ม.9 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0860853121

อจ.27/2560 นายวุฒิกร ร้ามะนา

0860853121

284 อ้านาจเจริญ

หจก.

ทรัพย๑อนันต๑ โลจิสติกส๑

119 ม.9 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0612022275

อจ.28/2560 นางสาวสุกัญญา ถาพร

0612022275

285 อ้านาจเจริญ

นาย

อ้าคา แกํนสาร

25 ม.2 ต.โนนหนามแทํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0945402801

อจ.29/2560 นายอ้าคา แกํนสาร

0945402801

286 อ้านาจเจริญ

นาย

ลิขิต รุจสันต๑

389 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0879577807

อจ.30/2560 นายลิขิต รุจสันต๑

0879577807

287 อ้านาจเจริญ

นาย

สุพรรณ คุนุพันธ๑

7 ม.3 ต.โคกกลาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0876495391

อจ.31/2560 นายสุพรรณ คุนุพันธ๑

0876495391

288 อ้านาจเจริญ

นาย

ทองแดง ทัศบุตร

99 ม.5 ต.ไกํค้า อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0638539451

อจ.32/2560 นายทองแดงทัศบุตร

0638539451

289 อ้านาจเจริญ

นาย

เรืองฤทธิ์ บุญปก

30 ม.7 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0878142156

อจ.33/2560 นายเรืองฤทธิ์ บุญปก

0878142156

290 อ้านาจเจริญ

นาง

สุมาลี สันธิเสน

74 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0887039419

อจ.34/2560 นางสุมาลี สันธิเสน

0887039419

291 อ้านาจเจริญ

นางสาว นิราวรรณ เนินผา

224 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0610370773

อจ.35/2560 นางสาวนิราวรรณ เนินผา

0610370773

292 อ้านาจเจริญ

นาง

พูล ร้าไพ

79 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0658513702

อจ.36/2560 นางพูล ร้าไพ

0658513702

293 อ้านาจเจริญ

นาง

สมปอง สืบเสน

97 ม.12 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0895436967

อจ.37/2560 นางสมปอง สืบเสน

0895436967

294 อ้านาจเจริญ

นาง

ศิราณี เผําศรี

227 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0903651886

อจ.38/2560 นางศิราณี เผําศรี

0903651886

295 อ้านาจเจริญ

นาย

คณิต มงคลมาตย๑

173 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0610351892

อจ.39/2560 นายคณิต มงคลมาตย๑

0610351892

296 อ้านาจเจริญ

นาย

ทศพร นักร้า

193 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0837391491

อจ.40/2560 นายทศพร นักร้า

0837391491

297 อ้านาจเจริญ

นาง

ชมพู เสนารินทร๑

38 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0981464339

อจ.41/2560 นางชมพู เสนารินทร๑

0981464339

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

298 อ้านาจเจริญ

นาง

299 อ้านาจเจริญ

ค้านาง คงสมบัติ

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

92 ม.1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0610427852

อจ.42/2560 นางค้านาง คงสมบัติ

0610427852

นางสาว แสงเดือน กันยามาตย๑

67 ม.6 ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

0910201549

อจ.43/2560 นางสาวแสงเดือน กันยามาตย๑

0910201549

300 อ้านาจเจริญ

นางสาว พรสวรรค๑ ซุยชม

145 ม.10 ต.ห๎วยไรํ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0881361499

อจ.44/2560 นางสาวพรสวรรค๑ ซุยชม

0881361499

301 อ้านาจเจริญ

นา

320 ม.12 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0801708365

อจ.45/2560 นางสมรัก บุญทาป

0801708365

302 อ้านาจเจริญ

นางสาว สมพิศ ไชยยวัน

10 ม.1 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0856464053

อจ.47/2560 นางสาวสมพิศ ไชยยวัน

0856464053

303 อ้านาจเจริญ

นาย

พยุง สุวะศรี

209 ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0829251238

อจ.48/2560 นายพยุง สุวะศรี

0829251238

304 อ้านาจเจริญ

นาย

ปรีชา หยงโสภา

280 ม.11 ต.ค้าเขื่อนแก๎ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0856464053

อจ.49/2560 นายปรีชา หยงโสภา

0856464053

305 อ้านาจเจริญ

นางสาว มณีรัตน๑ ดาวัลย๑

127 ม.5 ต.หนองขํา อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0934088910

อจ.50/2560 นางสาวมณีรัตน๑ ดาวัลย๑

0934088910

306 อ้านาจเจริญ

นาง

อาภรณ๑ ทองเพ็ญ

22 ม.3 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0833833299

อจ.52/2560 นางอาภรณ๑ ทองเพ็ญ

0833833299

307 อ้านาจเจริญ

นาย

สมัย ศรีสุวะ

86 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0810750833

อจ.53/2560 นายสมัย ศรีสุวะ

0810750833

308 อ้านาจเจริญ

นาง

อ้าภร พันธุ๑เจาะจง

172 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0862442756

อจ.54/2560 นางอ้าภร พันธุ๑เจาะจง

0862442756

309 อ้านาจเจริญ

นาง

โอพาศ พรมทา

281 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0879644213

อจ.55/2560 นางโอพาศ พรมทา

0879644213

310 อ้านาจเจริญ

นาง

นิยม ไชยงาม

109 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0901934550

อจ.56/2560 นางนิยม ไชยงาม

0901934550

311 อ้านาจเจริญ

นาย

สมัย จารุจิตร

161 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0821358069

อจ.57/2560 นายสมัย จารุจิตร

0821358069

312 อ้านาจเจริญ

นาง

ณัฐทิตา นัยนามาศ

197 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0878714323

อจ.58/2560

0878714323

313 อ้านาจเจริญ

นาง

เคลือวัน นิ้วทอง

52 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0810033953

อจ.59/2560 นางเคลือวัน นิ้วทอง

0810033953

314 อ้านาจเจริญ

นาย

พรสวรรค๑ ต๎นโพธิ์

52 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0968219547

อจ.60/2560 นายพรสวรรค๑ ต๎นโพธิ์

0968219547

315 อ้านาจเจริญ

นาย

ประนอม เนินผา

217 ม.5 ต.โนนหนามแทํง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0610351210

อจ.61/2560 นายประนอม เนินผา

0610351210

316 อ้านาจเจริญ

นาย

ไชยทิตย๑ ทุมรัตน๑

15 ม.9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0875602044

อจ.62/2560 นายไชยทิตย๑ ทุมรัตน๑

0875602044

317 อ้านาจเจริญ

นาย

วิชัย อาตวงษ๑

126 ม.2 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0850280621

อจ.65/2560 นายวิชัย อาตวงษ๑

0850280621

318 อ้านาจเจริญ

นาย

หนูนา ขันทหัด

237 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0610510102

อจ.66/2560 นายหนูนา ขันทหัด

0610510102

สมรัก บุญทาป

นางณัฐทิตา นัยนามาศ

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

319 อ้านาจเจริญ

นาย

สมศักดิ์ สายพา

368 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0926026187

อจ.1/2561

นายสมศักดิ์ สายพา

0926026187

320 อ้านาจเจริญ

นาง

หนูจร แสงกล๎า

73 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

0807237477

อจ.2/2561

นางหนูจร แสงกล๎า

0807237477

321 อ้านาจเจริญ

นางสาว ปภาดา กองพันธ๑

377 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0629843154

อจ.3/2561

นางสาวปภาดา กองพันธ๑

0629843154

322 อ้านาจเจริญ

นาย

โกวิทย๑ เจริญบุญ

9 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0982084740

อจ.4/2561

นายโกวิทย๑ เจริญบุญ

0982084740

323 อ้านาจเจริญ

นาง

สมปอง ศรีชมพู

137 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0639478969

อจ.5/2561

นางสมปอง ศรีชมพู

0639478969

324 อ้านาจเจริญ

นาง

รุํงอรุณ งามชมพู

31 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0833711223

อจ.6/2561

นางรุํงอรุณ งามชมพู

0833711223

325 อ้านาจเจริญ

นาง

เงิน สันธิเสน

73 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0872317477

อจ.7/2561

นางเงิน สันธิเสน

0872317477

326 อ้านาจเจริญ

นาย

ประภัย โสมรักษ๑

71 ม.5 ต.โคกกลาง อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0933451812

อจ.9/2561

นายประภัย โสมรักษ๑

0933451812

327 อ้านาจเจริญ

นาย

ประมวล ขันธ๑เพชร

47 ม.5 ต.โพนเมืองน๎อย อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0933981550

อจ.10/2561 นายประมวล ขันธ๑เพชร

0933981550

328 อ้านาจเจริญ

นาย

ถวัลย๑ วรจันทร๑

219 ม.1 ต.ไรํสีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

0837436598

อจ.11/2561 นายถวัลย๑ วรจันทร๑

0837436598

329 อ้านาจเจริญ

นาย

ประมูล ทองด้า

77 ม.15 ต.ไม๎กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

0872542043

อจ.12/2561 นายประมูล ทองด้า

0872542043

330 อ้านาจเจริญ

นาง

มัจฉา บุญมาศ

211 ม.2 ต.ต้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

0819550536

อจ.13/2561 นางมัจฉา บุญมาศ

0819550536

331 อ้านาจเจริญ

นาย

ส้าลี ไชยเวช

15 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0823779701

อจ.14/2561 นายส้าลี ไชยเวช

0823779701

332 อ้านาจเจริญ

นาง

ดวงจันทร๑ วารินทร๑

38 ม.4 ต.ตาผือ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0983897488

อจ.15/2561 นางดวงจันทร๑ วารินทร๑

0983897488

333 อ้านาจเจริญ

นาย

มังกร จันทร๑สาม

313 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0610589893

อจ.17/2561 นายมังกร จันทร๑สาม

0610589893

334 อ้านาจเจริญ

นาง

สนิท สีสิงห๑

181 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0856377494

อจ.18/2561 นางสนิท สีสิงห๑

0856377494

335 อ้านาจเจริญ

นาย

ชวน หนองแคน

27 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0817098795

อจ.20/2561 นายชวน หนองแคน

0817098795

336 อ้านาจเจริญ

นางสาว บุดสดี ยั่งยืน

6 ม.9 ต.ห๎วยไรํ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

0857683727

อจ.21/2561 นางสาวบุดสดี ยั่งยืน

0857683727

337 อุดรธานี

บจก.

ฮํองจือจั่น ขนสํง (2518)

16/4 หมูํที่ 1 ถนนทหาร ต้าบลหมากแข๎ง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

08 1005 5160

อด.43/2559 นางสาวพนิดา ใจหาญ

08 1005 5160

338 อุตรดิตถ๑

บจก.

8484 โลจิสติกส๑ จ้ากัด

19/2 หมูํ 8 ต้าบลบ๎านแกํง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53140

847583727

อต.23/2556 นายสิริมงคล แดงเจริญทรัพย๑

847583727

339 อุตรดิตถ๑

หจก.

มาตาลี ทรานสปอร๑ต

219/1 หมูํ 5 ต้าบลวังกะพี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53170

982655199

อต.25/2556 นางสาวสุพัตรา วอนสร๎อย

982655199

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

340 อุตรดิตถ๑

หจก.

341 อุตรดิตถ๑

สหกรณ๑ การเกษตรเมืองตรอน จ้ากัด

342 อุตรดิตถ๑

หจก.

343 อุตรดิตถ๑

ทรัพย๑ห๎าแสง

อุตรดิตถ๑พิชัย ขนสํง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

32 หมูํ 8 ต้าบลหาดงิ้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53000

827624759

อต.23/2557 นายสมหมาย ค้าวัน

827624759

98/5 หมูํ 2 ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53140

55491107

อต.33/2557 นายพิพ้ฒน๑ ดอกเกียง

0812832077

นายชวลิต เพลียล้าบ๎อ

0882808561

224/1 ถนนอินใจมี ต้าบลทําอิฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53000

871977996

อต.29/2560 นางพณิชพล พิมพ๑แก๎ว

0871977996

สหกรณ๑ การเกษตรเมืองลับแล จ้ากัด

206 หมูํ 13 ถนนอินใจมี ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ๑

819733356

อต.46/2560 นายศิวกร แดงแมํพูล

0819733356

344 อุตรดิตถ๑

บจก.

หงส๑ทอง สแครป จ้ากัด

193 หมูํ 7 ต้าบลวังกะพี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53170

860865924

อต.8/2561

0860865924

345 อุตรดิตถ๑

บจก.

ฟาร๑มทองค้า (2561) จ้ากัด

196 หมูํ 1 ต้าบลทําสัก อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ๑ 53220

896385716

อต.10/2561 นายประกาย หาญอมร

0896385716

346 อุทัยธานี

บจก.

เลี่ยมมาตร๑ ทรานสปอร๑ต 59

65/3 ม.2 ต.ทุํงโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

08 7205 4178

อน. 5/2561 นายอ้านาจ เลี่ยมมาตร๑

08 7205 4178

347 อุบลราชธานี

บจก.

เนรมิต โลจิสติกส๑

234 ม.8 ต.โนนผึ้ง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

045 425 277

อบ.208/2560 นายจิลัช สายสุข

081 266 7779

นายวิมล เรืองเจริญจินดา

