
 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

ขอประกาศรายช่ือสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
“จัดท ามาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนส าหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง” ดังนี ้

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑ บริษัท เดอเบล จ ำกัด สำขำ นครปฐม 39/2 หมู่ 6 ต ำบลวังตะกู,  
อ ำเภอเมือง, นครปฐม 73000 

นำงสำว จิตรำ ค ำดี 

๒ บริษัท ลัคก้ี ดรำกอน จ ำกัด 39/15 ม.4 ถ.บำยพำส-36       
ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21000 

นำยกวี  ธรำนนท์ 

๓ บริษัท มนต์ทรำนสปอร์ต จ ำกัด สำขำ
แหลมฉบัง 

196 ม.1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 20230 

นำงสำวพนิดำ  สำมชูศรี 

๔ บจก.ภูเก็ตศรีสุชำติขนส่ง 920 ถ.พุทธมณฑลสำย 3 แขวง
ศำลำธรรมสพน์ 10170 

นำงสำวธนิตำ เจริญยิ่ง 

๕ บจก.มิตซุย แอนด์โค โกลบอล โลจิสติคส์ 
แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

175 ชั้น 17 อำคำรสำธรซิตี้ทำว
เวอร์ ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

     ๑. นำยอภิรักษ์ รัตนอร่ำม 
     ๒. คุณศุภดี เชิดชูจึง 
     ๓. คุณภัทรำ ศิริศักดิ์ 

๖ หจก.นำคบุรินทร์ 59/5 ม.6 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง 
จ.ปทุมธำนี 12000 

นำยเอกชัย นำคบุรินทร์ 

๗ บจก.สวอนโลจิสติกส์ 171/2 ม.17 ถ.บำงนำ-ตรำด             
ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง                   
จ.สมุทรปรำกำร 

นำยคงศักดิ์  จำรุวัฒนสกุล 

๘ บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 39 หมู่ 16 ซ. หงสกุล ต.คลอง
หนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธำนี 
12120 

นำงสำวอรกัญญำ  ทิพย์แสง 



ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ศูนย์
กระจำยสินค้ำลำดกระบัง 

เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง 
แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพ 10520 

นำงสำวดลพร  ชำญนิรุตติ 

๑๐ บริษัท เอสจี ซำกำวะ (ประเทศไทย) จ ำกัด สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี เลขท่ี 
138 ม.5 ถ.ติวำนนท์ ต.บำงกระดี 
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000 

นำยรำมณรงค์ บุญแช่ม 

๑๑ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 500/25 ม.3 ต.ตำสิทธิ์ อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง 

นำยวุฒิชัย โพธิ์ศรีมำ 

๑๒ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ำกัด 9 หมู่ 4 ต.บำงคูวัด อ.เมือง               
จ.ปทุมธำนี 12000 

นำงสำววิลำสินี  แต้วนิชเจริญ 

๑๓ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ำกัด 98 หมู่ 35 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย                  
ต.ส ำโรงกลำง อ.พระประแดง                  
จ. สมุทรปรำกำร 

นำงสำวทิพย์วิมล อุดไว 

๑๔ บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จ ำกัด 777/15,11 ม.7 อ.บำงพลี                 
จ.สมุทรปรำกำร 10540 

นำงสำวหทัยชนก  หลวงสนำม 

๑๕ บริษัท รวมถำวรขนส่ง จ ำกัด 8/4 หมู่ที่ 10 ถ.เทพำรักษ์                   
ต.บำงปลำ อ.บำงพลี                           
จ.สมุทรปรำกำร 10540 

นำงสำวอริสำ   คงตุก 

๑๖ บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จ ำกัด 48/82 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน 
ต ำบลคลองหลวง อ.คลองหลวง                
จ.ปทุมธำนี 12120 

นำยธนกร  มนตรีโชค 

๑๗ บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จ ำกัด 16 ซ.อุดมสุข 15 ถ.สุขุมวิท 103 
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 
10260 

คุณชมนำด ระวิวรรณ 

หมายเหตุ  :  สำมำรถติดตำมรำยละเอียดและกิจกรรมอ่ืนๆ ของโครงกำรฯ ได้ทำงเว็บไซต์  สสปท. 
https://www.tosh.or.th/ หรือ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ คุณขนิษฐำ  แสงภักดี  ๐๒- ๔๔๘๙๑๑๑ ต่อ ๔๐๕ 


