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บจก. ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 358 หมู่ 1  ต ำบลบำงบ่อ  อ  ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 22/1 หมู่ 10  ต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองขำม จงัหวดัชลบุรี
บจก. ศรีไทย เฟรท ฟอวดัเดอร์ 719/3 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. รักษำควำมปลอดภยั บริงคส์ (ประเทศไทย) 657 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. สินธนโชติ 6 หมู่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. สยำมคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล 102 หมู่ 2 ถนนเทพำรักษ ์ต  ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. เทรดด้ิงแอทเมย 378 หมู่ 3 ต ำบลท่ำสำยลวด อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก
บจก. อจิลิต้ี (สำขำ 16) 361 หมู่ 3 ต ำบลกรอกสมบูรณ์ อ  ำเภอศรีมหำโพธิ จงัหวดัปรำจีนบุรี
บจก. บำงปู อินเตอร์โมดลั ซีสเตม็ส์ 596 หมู่ 4 ถนนพฒันำ 1 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอแพรกษำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. บำงปู อินเตอร์โมดลั ซีสเตม็ส์ (สำขำ 1) 546 หมู่ 4 ถนนพฒันำ 1 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอแพรกษำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. พริวิเลจ โกดำวน์ 15/71 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคำ้งพลู เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. ซงักิว แหลมฉบงั (ประเทศไทย) 337 หมู่ 7 ต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. ท่ำเรือประจวบ 62 หมู่ 3 ต ำบลแม่ร ำพึง อ  ำเภอบำงสะพำน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
บจก. เฟรนล่ีกรุ๊ปส์ โลจีสต๊ิก 39 หมู่ 16 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี
บจก. เบสท ์บอนด ์แวร์เฮำ้ส์ 3/2 ถนนก่ิงแกว้ ต  ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. เบสทบ์อนด ์แวร์เฮำ้ส์ 14/3 หมู่ 8 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัอยธุยำ
บจก. ยไูนเตด็ ไทย โลจิสติคส์ 80/1 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
บจก. ท่ำเรือบำงปะกง 165 หมู่ 14 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
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บจก. ท่ำเรือบำงปะกง 165 หมู่ 14 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
บจก. แอ็คทีฟ โลจิสติกส์ 124 ถนนพฒันำชนบท 3 แขวงคลองตน้สองนุ่น เขตลำดกระบงั จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) 138 หมู่ 1 ต ำบลตน้เปำ อ ำเภอสันก ำแพง จงัหวดัเชียงใหม่
บจก. เกทส์ ยนิูทตะ (ประเทศไทย) 64/86 หมู่ 4 ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
บจก. จีโฟร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 45/1 แขวงสีลม เขตบำงรัก จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. ชิโนทรำนส์ ไทย โลจิสติค 60/1 หมู่ 8 ต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ 118 หมู่ 16 ถนนสุขมุวิท (สำยเก่ำ) ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
บจก. ยโูรเปียน มอเตอร์คำร์ 1048 ถนนรำมค ำแหง (สุขำภิบำล 3) แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ
บจก. คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 102/3 หมู่ 2 ถนนบำงนำ - ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. แอ็คทีฟ บอนคิด แวร์เฮำ้ส์ 54 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลำดกระบงั จงัหวดักรุงเทพฯ
บมจ. ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 30/1 หมู่ 11 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
บมจ. ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์ 99 หมู่ 3 ต ำบลบำงกุง้ อ  ำเภอเมือง จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี
บมจ. ที.ซี.เจ.เอเซีย 3/4 หมู่ 9 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงโฉลง จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. โปร อินด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ 242/21 หมู่ 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. พีซีซี เทรดเดอร์ 222/11 หมู่ 7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. พี. เอ. เอ็กซ์คำเวเตอร์ เวนเดอร์  222/9 หมู่ 7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. พี. เอ. เอ็กซ์คำเวเตอร์ เวนเดอร์ 198/2 ถนนเขำพระต ำหนกั ต  ำบลบึง อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี
บจก. ช่ำงเก็บ 88 หมู่ 3 ต ำบลเสมด็เหนือ อ ำเภอบำงคลำ้ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
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บจก. เกรทเทสท ์โลจิสติก 234 หมู่ 9 ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย
บจก. ยง้เชำว์ 19/1 หมู่ 5 ถนนพระยำรัตนเศรษฐี ต  ำบลปำกน ้ำ อ  ำเภอเมือง จงัหวดัระนอง
บจก. เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ ณ บริเวณท่ำเรือระนอง ต ำบลปำกน ้ำ อ  ำเภอเมือง จงัหวดัระนอง
รัฐวิสำหกิจ กำรยำสูบแห่งประเทศไทย 184 ถนนพระรำมส่ี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพฯ
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 444 ถนนท่ำเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพฯ
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย คลงัสินคำ้ตกคำ้ง ท่ำเรือกรุงเทพ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพฯ
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 160/1 ถนนพระยำรัตนเศรษฐี ต  ำบลปำกน ้ำท่ำเรือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระนอง
บจก. บำงกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ 208/11 หมู่ 3 ต ำบลปำกน ้ำ อ  ำเภอเมือง จงัหวดัระนอง
บจก. เทรดเด๊กซ์ โกลบอล 649 หมู่ 4 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร
บจก. ซำโต-โชจิ (ประเทศไทย) 893 ม. 7 ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำโพธิ จงัหวดัปรำจีนบุรี


