รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ
1

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

กรุงเทพมหานคร บจก.

ที่อยู่

มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น 194/1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

2

กรุงเทพมหานคร หจก.

ธนัชวิชญ์ แทรเวล

206 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

3

กรุงเทพมหานคร บจก.

สวีทรานส์

21/3-5 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4

ฉะเชิงเทรา

บจก.

ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์

5

ฉะเชิงเทรา

บจก.

6

ฉะเชิงเทรา

7

ฉะเชิงเทรา

8
9

ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

02 906 0091

กท.847/2560

02-5794973-77

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

นายณรงค์ พณิชากิจ

063 858 1999

นายณัฏฐ์ พณิชากิจ

095 949 0999

กท.633/2557 นายชัยรัชย์ สุพรศิลป์ชัย

093-1788900

088-8097104

กท.709/2556 นายเศรษฐ์วิชญ์ เครือปรีชานุกูล

089-5555519

105 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

038 514 541

ฉช.147/2558 นายกิตติคม ขันแก้ว

098 950 0947

ชูศุกดิ์ กรุ๊ป (พรหลวงพ่อดิ่ง)

67/16 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

038 577 517

ฉช.94/2558

นายชูศักดิ์ ทองใบ

085 298 6675

บจก.

บ้านโพธิ์ขนส่ง

46/3 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

038 512 084

ฉช.19/2556

นายธรรมรัตน์ สุดประเสริฐ

085 439 6777

บจก.

อมรกูล ทรานสปอร์ต

29/9 ม.1 ถนนบางคล้าแปลงยาว ต.ท่าทองหลวง อ.บางค้า จ.ฉะเชิงเทรา

038 542 253

ฉช.17/2557

นายศักดิ์ดา ดวงแก้ว,

097 053 4478

นางสาวเปมิกา ฤทธิ์ปล้อง

094 021 1557

นายเอกวิทย์ สุดประเสริฐ

085 377 3555

นายธีระวัฒน์ โพธิ์มล

089 670 0706

หจก.

สุดประเสริฐ (1989)

46/3 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

038 512 084

ฉช.48/2559

หจก.

พรสุวรรณแทรเวล

71 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

08 1972 9897

ชน.5/2558

นายสุวรรณ หงษ์สุพรรณ

08 1972 9897

10 ชัยภูมิ

นาง

แพงจันทร์ บุญโยธา

34 ม.21 ต.ลุ่มลาชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

088 433 5560

ชย.10/2561

นางแพงจันทร์ บุญโยธา

088 433 5560

11 ชัยภูมิ

นางสาว สุภาพร บุญโยธา

34 ม.21 ต.ลุ่มลาชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

087 249 3467

ชย.1/2560

นางสาวสุภาพร บุญโยธา

087 249 3467

12 ตรัง

บจก.

วิสิทธิ์ทราเวล

298/2 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

089-2900900

ตง.45/2558

นายพรสิทธิ์ ตันวิวัฒน์ธนากุล

089-5504012

13 นครพนม

นาย

นายชาลี ภูสวัสดิ์

137 ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

089-5695661

นพ.9/2559

นายชานุวัตติ์ ภูสวัสดิ์

089-8614556

14 นครพนม

นาย

ฮังซง แซ่ริม

74 ม.4 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

081-7683927

นพ.8/2561

นายยงยุทธ พรหมจอม

081-0010802

15 นนทบุรี

บจก.

สุมิตรา อินเตอร์ทรานเซอร์วิส

56/3 ม.3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02 573 3977

นบ.87/2557

ศิรัสนันท์ ฟักสังข์

081 905 8804

16 น่าน

นาย

โชคชัย กายา

ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

08 1764 7076

นน.5/2560

นายโชคชัย กายา

08 1764 7076

17 บุรีรัมย์

นาย

นคร พนิตพงศา

201 ม.3 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

081 955 1254

บร.16/2556

นายนคร พนิตพงศา

081 955 1254

18 บุรีรัมย์

จ่าสิบตรี ทวี พรหมเหาะ

239 ม.7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

087 250 4197

บร.5/2557

จ่าสิบตรีทวี พรหมเหาะ

081 977 7035

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

เลขที่

ที่อยู่

โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

19 บุรีรัมย์

นาย

ทวี สิงสาท

6/9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

081 977 7035

บร.44/2557

นายทวี สิงสาท

081 977 7035

20 บุรีรัมย์

นาง

ศิริลักษณ์ วิชชุวลัญช์

429/7 ม.3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

081 384 3139

บร.51/2557

นายอภิรัตน์ ลับบุรี

086 253 3193

21 บุรีรัมย์

นาง

กัลยา นิยมพันธ์

69 ม.7 บ้านระเบิก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

089 580 2846

บร.11/2558

ร.ต.โยธิน นิยมพันธ์

089 580 2846

22 บุรีรัมย์

นาย

ไชยพงศ์ กล้าหาญ

51 ม.4 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

081 879 6817

บร.32/2558

นายไชยพงศ์ กล้าหาญ

081 879 6817

23 บุรีรัมย์

นาง

วิไล แสงดี

99 ม.5 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

094 312 0693

บร.36/2558

นางวิไล แสงดี

094 312 0693

24 บุรีรัมย์

นาย

ประเสริฐ เรืองไพศาล

70 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

098 647 6559

บร.13/2559

นายประเสริฐ เรืองไพศาล

098 647 6559

25 บุรีรัมย์

บจก.

ประเดิมชัย 2013

193/36 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

092 926 4564

บร.27/2559

นางสาวธัญธารีย์ อัครพงศ์ธีร

092 926 4564

26 ประจวบคีรีขันธ์

นาง

ประยงค์ สมิงทอง

64/1 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

081 763 7625

ปข.81/2558

นายปรีชา สมิงทอง

081 763 7625

27 ปัตตานี

บจก.

ซีสยาม ทราเวล

39/124 ถ.ปากน้า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

093 761 5500

ปน.59/2558

ว่าที่ ร.ต. มะรอซี แวสะแลแม

093 761 5500

28 พระนครศรีอยุธยา หจก.

ชัยยศทรานสปอร์ต

107 ม.3 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

061 564 7979

อย.47/2560

นายสารวย อาจเชื้อ

081 761 6212

29 พะเยา

หจก.

ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995

167 ม.9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา

081 881 2214

พย.6/2556

นายศรีทัย สว่างทิตย์

081 881 2214

30 พัทลุง

หจก.

ชนะสิทธิ์ทัวร์

285 ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

081-9639366

พท.22/2559

นายกมล คชาบาล

084-6141222

31 พัทลุง

หจก.

เอสบี.อาบังทัวร์

395 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

081-9597973

พท.38/2560

นายพงศกร ภัยชานาญ

081-9597973

32 พิจิตร

นาย

สมบูรณ์ รอดมณี

1/2 ม.12 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง

08 9957 2845

พจ. 6/2556

นายสมบูรณ์ รอดมณี

08 9957 2845

33 พิจิตร

นาย

สมพงษ์ จาตุกรณีย์

156/1ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

08 4816 2882

พจ. 50/2557 นายสมพงษ์ จาตุกรณีย์

34 พิจิตร

นาง

สาเริง สีเหลืองอ่อน

10 หมู1่ 3 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร

08 1604 7818

พจ. 4/2557

35 พิจิตร

นาง

ลัดดา มีเนียม

จ.พิจิตร

78 ถ.เศรษฐะทัตต์ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

08 1973 1566

08 4816 2882

นายสมศักดิ์ สินศิริ

08 1604 7818

นางนงลักษณ์ สินศิริ

08 1604 7818

พจ. 42/2557 นายบัญชา รอดบาน

08 1284 8662

นายประดิษฐ์ มีเนียม

08 1284 8662

36 พิจิตร

นาย

ชาย แก้วประเสริฐกุล

593/57 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

08 1052 3759

พจ. 37/2557 นายสมชาย แก้วประเสริฐกุล

37 พิจิตร

นาย

ทรงพล นีระพันธ์

98 ม.10 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

09 0696 1920

พจ. 5/2561

นายทรงพล พีระพันธ์

08 1962 3759
09 0696 1990

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
ประสาน เจือประเสริฐ

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

150 ม.1 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

08 5725 7828

พจ. 4/2558

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุเทพ ทาดวิริ

โทรศัพท์มือถือ
08 5725 7828

38 พิจิตร

นาย

39 พิจิตร

นางสาว สมบุญ นาคอนงค์

98 หมู1่ ต.สายคาโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร

08 1499 1898

พจ. 53/2558 นายมานะ ตุนานันท์

08 6983 7120

40 พิจิตร

นาง

กนกพร ทองใจบุญ

44 ม.3 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

09 9849 8239

พจ. 7/2560

นายมนัด ทองใจบุญ

09 6669 6288

41 พิจิตร

นาย

สมศักดิ์ ปัณราช

42 ซ.ร่มเกล้า ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

08 1474 8268

พจ. 2/2558

นายเอกวัฒน์ ตะรุสะ

08 480 0237

42 พิจิตร

นาย

อมรชัย งามสม

166/1 ม.7 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

08 4833 5547

พจ. 19/2558

นายอมรชัย งามสม

06 1286 0745

43 พิจิตร

นาย

บุญทัน จุมพรม

117/2 ม.17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

08 7520 8837

พจ. 3/2559

นายธีรวุฒฒิ บุรีวงศ์

08 4763 8587

44 พิจิตร

นางสาว ปาณิสรา สินวิเศษ

105 ม.4 ต.ท่าฬ่อ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

08 1324 3123

พจ. 66/2558 นายขวัญชัย แก้ววิเชียร

08 0716 1399

45 พิจิตร

นาง

82/28 ต.ร่วมจิตนันดาล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

08 7202 1262

พจ .7/2558

08 1604 8385

46 พิจิตร

นางสาว น้าค้าง กลิ่นสุคนธ์

1303 ม.10 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

08 2478 0849

พจ. 16/2558 นายประสงค์ พึ่งสิทธ์

08 9858 1310

47 พิจิตร

นาง

รัชฎาภรณ์ กอบกสิกรรม

105 ม.5 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

08 6935 5909

พจ. 26/2557 เรือเอก เลิศศักดิ์ กอบกสิกรรม

08 7311 3960

48 พิจิตร

นาง

มณี ยุพาพิน

48/16 ม.1 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

06 2505 9046

พจ. 4/2560

06 2505 9046

49 พิจิตร

นาย

คารน นาควิริยะ

25 หมู4่ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร

08 1727 4434

พจ. 18/2558 นายคารน นาควิริยะ

08 1727 4434

50 พิจิตร

นาง

เบญจมาศ แก้วเกตุ

32 ถ.เทวมงคล 6 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

08 6591 5310

พจ. 49/2557 นายบุญพม แก้วเกตุ

08 6089 7844

51 เพชรบูรณ์

บจก.

เอส.พี.หล่มสัก

21 ม.12 ต.น้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

088 144 1667

พช.79/2560

นายวุฒิชัย ศรีธรรม

088 144 1667

52 ภูเก็ต

บจก.

อัน ซิ่น ทัวร์

234-235 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

076313118-9

ภก 646/2559

นายเปี่ยน พลขันธ์

0869512613

53 มหาสารคาม

นาย

อาคม จันทะปลาขาว

57 หมู่ 9 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช

081-9312289

มค .2/2561

นายอาคม จันทะปลาขาว

081-9312289

54 มุกดาหาร

นาย

พรชัย คล้ายสิทธิ์

18/5 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

080 179 2878

มห.50/2557

นายพรชัย คล้ายสิทธิ์

080 179 2878

55 แม่ฮ่องสอน

หจก.

สาละวิน ทราเวล

100 ถนนสิงหนาทบารุง ตาบลจองคา อาเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

081-9517402

มส.9/2560

นายเฉลิมชัย เจริญสุข

081-9517402

56 แม่ฮ่องสอน

หจก.

ปาย เลทโก ทัวร์

69/3 หมู่ 1 ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

084-485004

มส.22/2557

นายทรงเดช เดชสุวรรณ

084-485004

57 แม่ฮ่องสอน

บจก.

อายา เซอร์วิส

22/1 หมู่ 3 ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

053-699432

มส.5/2560

นางศศิธร ธรรมชาติร่มรื่น

053-699432

58 ยโสธร

บจก.

แสนวงษ์ทราเวล

156 ถ.ศรีสุนทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

081-5931703

ยส.13/2559

นายพิชัย แสนวงษ์

081-5931703

ปรานอม แสงสว่าง

นายวิสูตร ทุ้ยแป

นายวิว ยุพาพิน

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

59 ยโสธร

นาย

อาพล ศิวปรีชากุล

61/52-53 ถ.รัตนเขต อ.เมือง จ.ยโสธร

081-5477312

ยส.31/2557

นายอาพล ศิวปรีชากุล

081-5477312

60 ยโสธร

นาย

คมกริช สารีบุตร

112 ม. 1 กุดน้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

088-7249234

ยส.4/2561

นายคมกริช สารีบุตร

088-7249234

61 ยโสธร

นาย

ควัลย์ สารีบุตร

112 ม. 1 กุดน้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

086-2567561

ยส.2/2556

นายควัลย์ สารีบุตร

093-4755219

62 ยโสธร

นาย

ครองศักดิ์ ศรีเนตร

46 ม.9 ต.ทุ่งนาโอก อ.เมือง จ.ยโสธร

081-2696722

ยส.28/2560

นายไววฤล ศรีเนตร

081-2696722

63 ยโสธร

นาย

จรูญ คุณสุนนท์

93 ม. 13 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

087-2139995

ยส.13/2560

นายจรูญ คุณสุนนท์

087-2139995

64 ยโสธร

นาย

บุญย้อย แอนโก

38 ม.12 ต.ห้วยแจ้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

089-2801172

ยส.14/2558

นายคาศรี แอนโก

081-9674875

65 ยโสธร

นาย

ชัชวาลย์ ศานติกรกิจ

60/1 ม. ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

092-0597784

ยส.18/2557

นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจ

092-0597784

66 ยโสธร

นาง

บุญเพ็ง ฝังเมือง

24 ม.3 ต.ค้อวัง อ.เมือง จ.ยโสธร

090-1891592

ยส.12/2561

นางบุญเฑ็ง ฝังเมือง

090-1891592

67 ยโสธร

นาง

ทองจันทร์ สมหวัง

68 ม.11 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

080-7982634

ยส.11/2561

นางทองจันทร์ สมหวัง

080-7982634

68 ยโสธร

นาย

สงวน ธงศรี

84 ม.5 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

089-8848983

ยส.1/2561

นายสงวน ธงศรี

089-8848983

69 ยโสธร

นาง

ลักษณ์ มาลัย

2 ม.3 ต.คงเจริญ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

081-6005909

ยส.2/2561

นางนางลักษณ์ มาลัย

081-6005909

70 ยโสธร

นาง

ขวัญจิตต์ อังกระโทก

175 ม.1 ต.สาราญ อ.เมือง จ.ยโสธร

089-9179930

ยส.5/2561

นางขวัญจิตต์ อังกระโทก

089-9179930

71 ยโสธร

นาย

หมุ่ย โพธิ์วัน

69 ม.6 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

084-4768253

ยส.6/2561

นายหมุ่ย โพธิ์วัน

084-4768253

72 ยโสธร

นาย

ธัชณกร รัตบวรรณ

2 ม.3 ต.น้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

087-0327534

ยส.7/2561

นายธัชณกร รัตบวรรณ

087-0327534

73 ยโสธร

นาย

พงษ์ศักดิ์ มีวัย

528 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

086-8789906

ยส.8/2561

นายพงษ์ศักดิ์ มีวัย

086-8789906

74 ยโสธร

นาง

เกษมะณี สุตะภาดี

22 ม.4 ต.มาคา อ.คาเขือนแก้ว จ.ยโสธร

087-1700417

ยส.9/2561

นางเกษมะณี สุตะภาดี

087-1700417

75 ยโสธร

นาย

สุพล วงษ์สุวรรณ

36 ม.1 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

084-4771633

ยส.19/2557

นายเลิศศักดิ์ ขอสุข

061-5086171

76 ยโสธร

นาย

เชิดพงษ์ บุญคา

56 ม.8 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

065-0237995

ยส.9/2560

นายพนมพร ศรีวะโสภา

062-6924848

77 ยโสธร

นาย

คาผัน เหลาคา

11/5 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร

085-7743033

ยส.23/2559

นายวิทวัส เหลาคา

082-1348130

78 ยโสธร

นาง

สง่า วงษ์ศรีแก้ว

หมู6่ ต.ดู่ลาด อ.ทรายมลู จ.ยโสธร

087-0265108

ยส.172559

นายนวนตา วงษ์ศรีแก้ว

090-4419080

79 ยโสธร

นาย

แก้วเสด็จ บุญเหลื่อม

107 ม.8 ต.น้าคา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

089-3973428

ยส.8/2561

นายแก้วเสด็จ บุญเหลื่อม

089-3973428

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
เปี่ยมศักดิ์ วิลัยลักษณ์

ที่อยู่

เลขที่

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

17 ถ.ยศไกร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

089-7213138

ยส.9/2561

นายเปี่ยมศักดิ์ วิลัยลักษณ์

089-7213138

80 ยโสธร

นาย

81 ยโสธร

นางสาว เกศิณี สุนทรา

148 ม.4 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

086-8737906

ยส.10/2561

น.ส.เกศิณี สุนทรา

086-8737906

82 ยโสธร

นาย

จันทร์ศรี จันแก้ว

25 ม.7 ตขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร

085-7742661

ยส.11/2561

นายจันทร์ศรี จันแก้ว

085-7742661

83 ยโสธร

นาง

พิกุล ประสารศรี

37 ม.4 ต.เหล่าโอ คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

081-2652137

ยส.12/2561

นางพิกุล ประสารศรี

081-2652137

84 ยโสธร

บจก.

ยโสธรวู๊ดชิป จากัด

102 ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

081-9766571

ยส.13/2561

บ.ยโสธรวู๊ดชิป จากัด

081-9766571

85 ยโสธร

นาย

ภัทราวุช พยุงวงค์

5 ม.9 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

084-7921219

ยส.21/2561

นายภัทราวุช พยุงวงค์

084-7921219

86 ยโสธร

หจก.

พงศ์ดิลกโยธา

540 ถ.วิทยะธารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

087-8803817

ยส.22/2561

หจก.พงศ์ดิลกโยธา

087-8803817

87 ยโสธร

นาย

สุรชัย สุขรังสีเสรี

204 ม.4 ต.4 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

081-8620701

ยส.232561

นายสุรชัย สุขรังสีเสรี

081-8620701

88 ยโสธร

นาง

วงษ์ วงษ์ศรีแก้ว

14 ม.5 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

082-3740577

ยส.25/2561

นางวงษ์ วงษ์ศรีแก้ว

082-3740577

89 ยโสธร

นาย

ณรงค์ พลเหตุ

68 ม.9 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

099-8097506

ยส.26/2561

นายณรงค์ พลเหตุ

099-8097506

90 ยโสธร

นาย

วิไล อ้วยสูงยาง

96 ม.3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

081-7432096

ยส.27/2561

นายวิไล อ้วยสูงยาง

081-7432096

91 ยโสธร

นาย

ประมวล ภิริยารมย์

78 ม.5 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

094-2909618

ยส.29/2561

นายประมวล ภิริยารมย์

094-2909618

92 ยโสธร

นาง

รินทร์ญา องอาจ

28 ม.4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

081-5829647

ยส.30/2561

นางรินทร์ญา องอาจ

081-5829647

93 ยโสธร

นางสาว ราวรรณ หาหลัก

114 ม.6 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร

094-2587722

ยส.32/2561

น.ส.ราวรรณ หาหลัก

094-2587722

94 ยโสธร

นาง

ตุกตา ต้นโพธิ์

40 ม.7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

093-4538845

ยส.33/2561

นางตุกตา ต้นโพธิ์

093-4538845

95 ลพบุรี

หจก.

ลพบุรีพงษ์ประเสริฐทัวร์

164-166 ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าหิน อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

02 9709329

ลบ.74/2560

นายสังเวียน ศรีคา

08 9449 6528

96 ลาปาง

หจก.

ลาปางรัตนพล ทรานสปอร์ต

๕๖/๑ ถ.ลาปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง

0-5422-4108

ลป ๔๖/๒๕๕๘ นางมลฤดี ฉัตรสมสิริ

97 ศรีสะเกษ

หจก.

ศรีนครชัยมั่นคง

349 ม.8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

081 600 1332

98 สกลนคร

นาย

วราชัย บุตรแสนคม

178 หมู่ที่ 1 ตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

08 8060 3505

สน.145/2557 นายวราชัย บุตรแสนคม

08 8060 3505

99 สมุทรปราการ

บจก.

ศุภราชทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต 99 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

02-0468191

สป.136/2557 อัจฉรียา เหมา

089-200 4979

ศก 6/2557

นายสมพงษ์ จากัด

อนุชา เฟื่องทองแดง

08-1952-6517
081 600 1332

086-800 9778

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

100 สระแก้ว

หจก.

พนมมาลัยบริการ

1 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

081 949 2323

สก.44/2560

อัญชลี ทงก๊ก

081 949 2323

101 สระบุรี

หจก.

น้องเบียร์เซอร์วิส

52/71 ม.3 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

08-7791-2376

สบ.80/2559

นายอนิรุท อ่อนจริง

08-7791-2376

102 สุพรรณบุรี

บจก.

สุพรรณทัวร์

41 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

08 1858 1392

สพ.70/2560

นายแสงชัย อานวยวัฒนกุล

08 1858 1392

103 สุพรรณบุรี

หจก.

ไพฑูรย์ เอ็กซ์เพรส

47/32 ถ.หลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

08 1852 3340

สพ.41/2558

นายพิพัฒน์ พูลสินธนาพงษ์

08 1852 3340

104 สุราษฎร์ธานี

บจก.

เรือเร็ว ลมพระยา

26/61 หมู่ 4 ตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

086-3918488

สฎ.12/2557

นางศรีเพ็ญ เชิดสงวน

086-3918488

105 สุราษฎร์ธานี

บจก.

พันทิพย์ (1970)

293/6-8 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

077-272230

สฎ.56/2557

นายอวิรุทธ์ ชูมี

085-6559300

106 สุราษฎร์ธานี

บจก.

นิล-กนก

293/6-7 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

077-272230

สฎ.224/2557 นายธวัชชัย กลิ่นนาค

081-4779800

107 สุราษฎร์ธานี

หจก.

เอิร์ธ ทรานสปอร์ต

77/21 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-288989

สฎ.196/2558 นายพรชัย มาลาสกุลชัย

081-5699640

108 อานาจเจริญ

นาย

วันฉัตร เจริญศิริ

156 ม.22 ต.พระเหลา อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0812651231

อจ.1/2557

นายวันฉัตร เจริญศิริ

0812651231

109 อานาจเจริญ

นาง

รัชนี สานันท์

33 ม.7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0819674409

อจ.2/2557

นางรัชนี สานันท์

0819674409

110 อานาจเจริญ

นาย

ไพฑูรย์ แสงชาติ

96 ม.10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0875485416

อจ.3/2557

นายไพฑูรย์ แสงชาติ

0875485416

111 อานาจเจริญ

นาย

สมาน ก่อกุล

59 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0815474072

อจ.4/2557

นายสมาน ก่อกุล

0815474072

112 อานาจเจริญ

นาย

มนตรี โพธารินทร์

50 ม.12 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0807292694

อจ.5/2557

นายมนตรี โพธารินทร์

0807292694

113 อานาจเจริญ

นาง

สุทัน โพธารินทร์

50 ม.12 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0817734392

อจ.6/2557

นางสุทัน โพธารินทร์

0817734392

114 อานาจเจริญ

นาย

ประสิทธิ์ การพานิช

139 ม.1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0828679644

อจ.7/2557

นายประสิทธิ์ การพานิช

0828679644

115 อานาจเจริญ

นาย

ไพศาล มีทองแสน

9 ม.3 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0801527873

อจ.8/2557

นายไพศาล มีทองแสน

0801527873

116 อานาจเจริญ

นาย

พัฒติยะ วะหิม

144 ม.3 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0880210643

อจ.9/2557

นายพัฒติยะ วะหิม

0880210643

117 อานาจเจริญ

นาย

สุนา ไชยจันทร์

49 ม.9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0881265904

อจ.10/2557

นายสุนา ไชยจันทร์

0881265904

118 อานาจเจริญ

นาย

สุธิพงษ์ ศรีโชค

21 ม.7 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0827526507

อจ.11/2557

นายสุธิพงษ์ ศรีโชค

0827526507

119 อานาจเจริญ

นาย

คาพอง มิยะพันธ์

56 ม.7 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0892841281

อจ.12/2557

นายคาพอง มิยะพันธ์

0892841281

120 อานาจเจริญ

นาย

สมหมาย ต้นโพธิ์

115 ม.5 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0848635299

อจ.13/2557

นายสมหมาย ต้นโพธิ์

0848635299

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

121 อานาจเจริญ

นาง

สนิท ชูลี

92 ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0879623904

อจ.14/2557

นางสนิท ชูลี

0879623904

122 อานาจเจริญ

นาง

ศักดิ์ศรี งามจารัส

95 ม.5 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

085411039

อจ.15/2557

นางศักดิ์ศรี งามจารัส

085411039

123 อานาจเจริญ

นาย

สุรชัย อ่อนศรี

108 ม.4 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

0895850847

อจ.16/2557

นายสุรชัย อ่อนศรี

0895850847

124 อานาจเจริญ

นาง

ดารารัตน์ สมภูมิ

47 ม.2 ต.พนา อ.พนา จ.อานาจเจริญ

0857786524

อจ.17/2557

นางดารารัตน์ สมภูมิ

0857786524

125 อานาจเจริญ

นาย

เตชิต สุดามาตย์

85 ม.11 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0892824722

อจ.18/2557

นายเตชิต สุดามาตย์

0892824722

126 อานาจเจริญ

นาย

วุฒิ แก้วกานก

101 ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0810651399

อจ.1/2558

นายวุฒิ แก้วกานก

0810651399

127 อานาจเจริญ

นาย

วิเชียร ปิตตายัง

150 ม.16 ต.จานลาน อ.พนา จ.อานาจเจริญ

0819113774

อจ.2/2558

นายวิเชียร ปิตตายัง

0819113774

128 อานาจเจริญ

นาย

ประเสริฐ มั่งมี

89/1 ม.1 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0815574877

อจ.3/2558

นายประเสริฐ มั่งมี

0815574877

129 อานาจเจริญ

นาย

นริศ ปิ่นคา

119 ม.5 ต.ไก่คา อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0916176861

อจ.4/2558

นายนริศ ปิ่นคา

0916176861

130 อานาจเจริญ

นาย

ชาญชัย ศิริคุณ

59 ม.6 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0813617689

อจ.5/2558

นายชาญชัย ศิริคุณ

0813617689

131 อานาจเจริญ

หจก.

พี.เอ็น.เอ็ม.เซอร์วิส

761 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0816342448

อจ.6/2558

นางเมตตา สวัสดี

0816342448

132 อานาจเจริญ

นาง

สอางค์ศรี วงศ์ชาลี

263 ม.3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0815490443

อจ.7/2558

นางสอางค์ศรี วงศ์ชาลี

0815490443

133 อานาจเจริญ

นาง

ธนฤทัย ดอนมอญ

22 ม.4 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

0902604425

อจ.8/2558

นางธนฤทัย ดอนมอญ

0902604425

134 อานาจเจริญ

นาง

บรรจง แก้วเรือง

2 ม.8 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0807960027

อจ.1/2559

นางบรรจง แก้วเรือง

0807960027

135 อานาจเจริญ

นาย

สาราญ บุญประสม

5 ม.2 ต.เปือย อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0852557844

อจ.2/2559

นายสาราญ บุญประสม

0852557844

136 อานาจเจริญ

นาย

ทศพล กระแสเสน

88 ม.5 ต.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

0804617427

อจ.3/2559

นายมทศพล กระแสเสน

0804617427

137 อานาจเจริญ

หจก.

มนตรีทรัพย์เจริญ

50 ม.12 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0807292694

อจ.4/2559

หจก.มนตรีทรัพย์เจริญ

0807292694

138 อานาจเจริญ

นางสาว นิศาชล บ่อเพชร

13 ม.9 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0895850847

อจ.5/2559

นางสาวนิศาชล บ่อเพชร

0895850847

139 อานาจเจริญ

นาง

ทัศนีย์ ปัญญาดิษฐ์

226 ม.1 ต.หนองสามสี อ.เสนางนิคม จ.อานาจเจริญ

0844736776

อจ.6/2559

นางทัศนีย์ ปัญญาดิษฐ์

0844736776

140 อานาจเจริญ

นาง

พุท ลาภสาร

79 ม.11 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0918325095

อจ.7/2559

นางพุท ลาภสาร

0918325095

141 อานาจเจริญ

นางสาว โสภา ธุระวร

22 ม.1 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0862637571

อจ.1/2560

นางสาวโสภา ธุระวร

0862637571

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้รบั ผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง (30)
ลาดับ

ผู้ประกอบการขนส่ง

จังหวัด

ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง

ที่อยู่

เลขที่
โทรศัพท์

ใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์มือถือ

142 อานาจเจริญ

นาย

ไวยวุฒิ สุดตา

147 ม.1 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0848333931

อจ.2/2560

นายไวยวุฒิ สุดตา

0848333931

143 อานาจเจริญ

นาย

ทรงพล ตันวัฒนเสรี

251 ม.9 ต.คาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

0884731098

อจ.3/2560

นายทรงพล ตันวัฒนเสรี

0884731098

144 อานาจเจริญ

นาย

ทนงศักดิ์ ตันวัฒนเสรี

251 ม.9 ต.คาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

0884131098

อจ.4/2560

นายทนงศักดิ์ ตันวัฒนเสรี

0884131098

145 อานาจเจริญ

นาย

แสงจันทร์ สงสาร

92 ม.7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0900408975

อจ.5/2560

นายแสงจันทร์ สงสาร

0900408975

146 อานาจเจริญ

นาย

บัญชา สาราญสุข

181 ม.9 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0850077031

อจ.6/2560

นายบัญชา สาราญสุข

0850077031

147 อานาจเจริญ

นางสาว ฉัตรชนก ทองคาสิงห์

52 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อานาจเจริญ

0630788953

อจ.7/2560

นางสาวฉัตรชนก ทองคาสิงห์

0630788953

148 อานาจเจริญ

นางสาว พู ผลสิน

167 ม.4 ต.ดงมะยาง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0816890327

อจ.8/2560

นางสาวพู ผลสิน

0816890327

149 อานาจเจริญ

นาย

93 ม.9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

0922783025

อจ.9/2560

นายวรชาติ ประวาฬ

0922783025

150 อานาจเจริญ

นางสาว ถวิล ศรีสันต์

52 ม.6 ต.ห้วยไร่อ อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0990244549

อจ.10/2560

นางสาวถวิล ศรีสันต์

0990244549

151 อานาจเจริญ

นาย

233 ม.6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

0988313138

อจ.11/2560

นายวิชิต ศรีสุวงค์

0988313138

152 อานาจเจริญ

นางสาว นิภาพร คาหาญพล

45 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0639012552

อจ.13/2560

นางสาวนิภาพร คาหาญพล

0639012552

153 อานาจเจริญ

นาย

าณุวัฒน์ งามจารัส

95 ม.5 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

0634961545

อจ.14/2560

นายภาณุวัฒน์ งามจารัส

0634961545

154 อานาจเจริญ

นาย

เหมือน เดชเสน

73 ม.5 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

0862554603

อจ.15/2560

นายเหมือน เดชเสน

0862554603

155 อานาจเจริญ

นาย

สุปัน อ่อนโพธา

39 ม.8 ต.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

0902769745

อจ.1/2561

นายสุปัน อ่อนโพธา

0902769745

156 อานาจเจริญ

หจก.

พูลผลอานาเจริญ1999

71/1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

0897174180

อจ.2/2561

นางแสงเดือน โสมอินทร์

0897174180

157 อานาจเจริญ

นาย

สมพงษ์ นครพันธ์

207 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

0867241385

อจ.3/2561

นายสมพงษ์ นครพันธ์

0867241385

158 อานาจเจริญ

นางสาว ทิพวรรณ วันดีวงค์

40 ม.2 ต.ไร่ขี อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

0942955213

อจ.4/2561

นางสาวทิพวรรณ วันดีวงค์

0942955213

159 อุทัยธานี

หจก.

5/74 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

09 1395 8888

อน. 3/2557

นางภัสนา สว่างวุฒิไกร

091-395 8888

วรชาติ ประวาฬ
วิชิต ศรีสุวงค์

โชคประเสริฐบริการ

