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่ ได้ทก
สง
ุ จ ังหว ัด
่ ผ่าน Kerry Express (เคอรี่ เอ็กซเ์ พรส) เงือ
่ สน
ิ ค้า
สง
่ นไขการจ ัดสง
้ ใต ้ดิน
สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ใน Office Mate) ชัน
1. รอบจัดส่ง โอนเงินล่วงหน ้า 1 วัน ก่อน 12.00 น. จะจัดส่งสินค ้าให ้ในวันถัดไป
ิ ค ้า เพือ
2. หลังจากส่งสินค ้ากับทาง Kerry Express แล ้ว เราจะส่งเลขพัสดุสน
่ ติดตามสถานะของพัสดุ
่
3. สามารถเช็คเลขพัสดุได ้ที่ www.kerryexpress.com หรือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แอปพลิเคชัน

่ ขนส่ง
รายชือ

บจก.นิม
่ เอ็กซเ์ พรส

สถานทีขนส่ง

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

สําน ักงานกรุงเทพ 37/8‐10 ถ.พุทธ
Tel.088 003 9340 Fax.02‐ ส่งทุกจังหวัด แต่รับนํ้ าหนักไม่เกิน
มณฑลสาย 2 ซ.สุขาภิบาล 21/1 แขวงศาลา 448‐1509 , 02‐448‐1873, 02‐ 50 กล ความยาวไม่เกิน 2 เมตร
เขตทวีวฒ
ั นา 10170
ราคาคิดตามนํ้ าหนักและความยาว
448‐1651

โซนภาคเหนือ
่ ขนส่ง
รายชือ
นิม
่ ซีเ่ ส็งขนส่ง 1988

ห้างหุน
้ ส่วนจําก ัด ทราน
สปอร์ต โอเค

สถานทีขนส่ง
สําน ักงานกรุงเทพ ทีอยู่ 37/8‐10 ถ.
พุทธมณฑลสาย 2 ซอยสุขาภิบาล 21/1
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร
สําน ักงานกรุงเทพ 10 หมู่ 8 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 4 ตําบลกระทุม
่ ล ้ม อําเภอสาม
พราน จังหวัด นครปฐม 73220

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Tel.: 0‐2448‐2890‐2
Fax.0‐2448‐2892 ext.5116

สถานทีใ่ ห้บริการ
เชียงใหม่ : สาขาตลาดวโรรส,สัน
กําแพง,ท่าลี,่ กองลอย,ฝาง ลําพูน
: สาขาป่ าซาง,บ ้านโฮ่ง เชียงราย
: เเม่สาย,เวียงป่ าเป้ า,

Tel.: 0‐2889‐8752

่ งสอน,เชียงใหม่,
เชียงราย,แม่ฮอ
ลําพูน,ลําปาง,พะเยา,น่าน,แพร่

ห้างหุน
้ ส่วนจําก ัด เมือง
เหนือขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 30 หมู่ 9 ซอย 6/2
เขตทวีวฒ
ั นา แขวงทวีวฒ
ั นา กรุงเทพ

Tel.: 02 448 1756,085 247
8544

ลําพูน

์ ม่สอดทราน
บจก.นิวสแ
สปอร์ต

สําน ักงานกรุงเทพ 136/1‐2 ถ.เพชร
เกษม 91 ต.อ ้อมน ้อย อ.กระทุม
่ แบน จ.
สมุทรสาคร 74130

Tel. : 085‐653 5229,
084‐365 4555 Fax : 02‐
813 8965

แม่สอด

บจก.เอ็นทีซ ี ร ับ‐ส่ง
พ ัสดุดว่ น

สําน ักงานกรุงเทพ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.
รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330

โทร 02 611 8454‐55 , 02
611 9582

แพร่,น่าน,พะเยา,ลําปาง,ลําพูน,
เชียงใหม่,เชียงราย

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันท
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โซนภาคอีสาน
่ ขนส่ง
รายชือ

สถานทีขนส่ง

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

หจก.ด่วนหนองคาย

สําน ักงานกรุงเทพ 74/31 ถนน
รองเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel.: 02 219 1829,086 996
5262,084 158 5662

หนองคาย,อุดรธานี
,ขอนแก่น

บจก.สหขนส่ง เลย‐อุดร

สําน ักงานกรุงเทพ ศูนย์รวม
ขนส่ง 1 435 ถนนบางแวก แขวง
บางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel.: 02 410 3413,02 865
3472 Fex.: 02 410 3172

อุดรธานี,หนองคาย,
หนองบัวลําภู,ศรีบญ
ุ เรือง,
ชุมแพ,ชัยภูม ิ

Tel.: 087‐5831759 (คุณจํา
รักษ์)

นครราชสีมา,อุบลราชธานี,
ขอนแก่น,อุดรธานี

Tel.: 094 472 1796,098 451
8141,086 074 1212

นครราชสีมา,ขอนแก่น,หนองคาย
อุดรธานี,นครพนม,อุบลราชธานี,
หนองบัวลําภู,ร ้อยเอ็ด,กาฬสินธุ,ิ์
มุกดาหาร,ยโสธร,มหาสารคาม,เลย,
ชัยภูม,ิ สกลนคร,บึงกาฬ,บุรรี ัมย์,ศรีสะเกษ
,สุรน
ิ ทร์

Tel.: 02‐888‐0600, 081‐876‐
4257, 086‐308‐1900

อุบลราชธานี

Tel.: 02 887 3258,083 124
4746 , 081 838 2707

บุรรี ัมย์,นางรอง,สุรน
ิ ทร์

บุรรี ัมย์ พนมรุง้ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 82/83 หมู่
19 พุทธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กทม.

Tel.: 02 887 4134,081 878
7889,085 479 8271

บุรรี ัมย์,นางรอง

สหะตะกวป
่ ั ่ า สีควิ้ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 100/111
ถนนพุทธมณฑล สาย 2

Tel.: 02 885 8425‐6,089 845
7103

สีควิ้ ,สูงเนิน,ด่านขุนทด,
เทพสถิต,หนองบัวโคก‐
จัตรุ ัส

บจก.โชคบุญนําพ ัฒนา
ขนส่ง (2005)

สําน ักงานกรุงเทพ 82/75 หมู่
19 พุทธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพฯ

Tel.: 02 887 4328,02 887
4329

อุดรธานี,หนองคาย

บจก.ไอที ทรานสปอร์ต

บจก.โกโลด ทรานสปอร์ต

หจก.อส.อุบลขนส่ง

หจก.ม่งเส็งบุรรี ัมย์ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 72/2 ถนน
พุทธมณฑล สาย 2
แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สานกงานกรุงเทพ ศูนยรบ
สินค ้ากรุงเทพ‐พุทธมณฑลสาย
3:153/16ม.1 ถ.ทวีวฒ
ั นา‐
กาญจนาภิเษก แขวงทวีวฒ
ั นา
เขตทวีวฒ
ั นา กทม
สําน ักงานกรุงเทพ
750 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สําน ักงานกรุงเทพ
90 หมู9่ ถนนทวีวฒ
ั นากาญจนา
ภิเษก ซอย10 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพ
Bangkok 10170

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันที
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โซนภาคใต้
่ ขนส่ง
รายชือ

สถานทีขนส่ง

หจก.พ ัฒนาเอ็กซเ์ พลส

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

สําน ักงานกรุงเทพ 1700 ถ.กรุงเกษม
(ตรงข ้ามหัวลําโพง) เขตป้ อมปราบ

Tel.: 02 223 3831
081 089 2988

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิงหนคร
,ยะลา,ปั ตตานี,ตรัง,พัทลุง,สตูล

สมุยลําเลียงทร ัพย์

สําน ักงานกรุงเทพ 100/16 หมู่ 19 ถ.
พุทธมณฑล สาย 2 ซ.24 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

Tel.: 02 885 8721
086 308 0572

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิงหนคร
,ยะลา,ปั ตตานี,ตรัง,พัทลุง,สตูล

บริษ ัท ภูเก็ตศรีสุชาติ
ขนส่ง จําก ัด

สําน ักงานกรุงเทพ 920 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หจก. หาดใหญ่ท ัวร์

สําน ักงานกรุงเทพฯ
พุทธมณฑลสาย 2 48/19 หมูท
่ ี่ 1 ถ.ทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา (เยือ
่ งสนามกีฬาราช
ดําเนิน)

ปิ ยว ัฒน์ทรานสปอร์ต

Tel.: 02 408 7575‐78
Fax : 02 408 7579
Tel : 02 889 0981
089 736 2806

สําน ักงานกรุงเทพฯ
Tel : 02 892 5113, 086 692
74/97 ซอยบางบอน 5, ถนนเอกชัย, แขวง
1992, 085 892 2268 Fex.:
บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร,
02 892 5114
10150

นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, สุราษฎร์
ธานี, ชุมพร,ยะลา,ตรัง
กรุงเทพ‐หาดใหญ่ รัตภูม,ิ ควนเนียง,
บางกลํ่า, สงขลา, คลองแงะ, สะเดา,
ปาดัง, ด่านนอก, นาหม่อน, จะนะ, นา
ทวี, ปั ตตานี, ยะลา, นราธิวาส, โกลก
หาดใหญ่,สงขลา

หจก. ภูเก็ตนิตธ
ิ รรม
ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพฯ 70/19 หมู่ 1 ตรง
ข ้ามสนามกีฬาฯ ซ.29 ถ.ทวีวัฒนา แขวง
ทวีวัฒนา กทม

Tel : 02 889 0296, 081 956
5353, 081 956 0909 Fex.:
02 889 0296

ภูเก็ต

บจก.โกล้วนขนส่ง 2

สําน ักงานกรุงเทพฯ 519 ถ.บางแวก
(ศูนย์ขนส่ง 2) บางไผ่ บางแค กทม 10160

Tel : 02 410 3122, 02 448
2898, 02 448 2938 Fex.: 02
887 0233 กด 0

ตรัง, พัทลุง,กระบี่

Tel : 02 214 4341,02 216

สําน ักงานกรุงเทพฯ 212‐214 ถ.จารุเมือง
5846 Fex.: 02 219 3180 มือ
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทะฯ
บจก.เอส.ดี.เอ็กซเ์ พรส
ถื
อ.: 081 408 3196,081 449
10330

0862

หจก.โกล้วนรุง
่ โรจน์
ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพฯ 82/57 ถนน พุทธ
มณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Tel.: 02 887 3303, 081 627
7642

กระบี่

กทม 10150

Tel.: 02 416 5951, 02 416
5952, 01 915 7958

ตะกั่วป่ า,ระนอง,คุระบุร,ี ท ้ายเมือง,โคก
กลอย,พังงา

สําน ักงานกรุงเทพฯ 103/1 ถนนสะแก
งาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.
10150

Tel.: 02 451 6712‐6,Fax: 02
894 9341

ประจวบคีรข
ี ันธ์,สุราษฎร์ธานี,บ ้านนา
สาร,บ ้านใน,นครศรีธรรมราช,ทุง่ สง
หัวไทร,สงขลา,

สําน ักงานกรุงเทพฯ 115/45 หมู่ 4 ซอย

หจก.นิวตะกว่ ั ป่าขนส่ง 95 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

่ หายขนส่ง
บจก.สีส
(1988)

ประจวบ,นครศรีธรรมราช,สะเดา,ตรัง,
ชุมพร,ลิชล,ทุง่ สง,ภูเก็ต,ปั ตตานี,กระบี่
,พัทลุง,ระนอง,หาดใหญ่,สตูล,สงขลา
,สมุย,ระโนด

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันที

