
 

 

 

 

          กติตกานต์ KittaKarn  https://www.kittakarn.com       

                                                              ส่งได้ทุกจังหวัด 

ส่งผ่าน Kerry Express (เคอร่ีเอ็กซเ์พรส ) เง่ือนไขการจัดส่งสินค้า 
1. รอบจดัส่ง โอนเงินล่วงหนา้ ก่อน 12.00 น.  จะจดัส่งสินคา้ให ้ในวนัถดัไป 
2. หลงัจากส่งสินคา้กบัทาง Kerry Express แลว้ เราจะส่งเลขพสัดสุินคา้ เพ่ือติดตามสถานะของพสัด ุ
3. สามารถเช็คเลขพสัดไุดท้ี่ www.kerryexpress.com หรือ เคอรี่เอ็กซเพรส แอปพลิเคชั่น 

 

รายช่ือขนส่ง ทีอ่ยู ่ เบอรต์ิดต่อ จังหวัดทีใ่ห้บริการ 
บจก.น่ิมเอ็กซ์
เพรส 

สาํนักงานกรุงเทพ 37/8‐10 ถ.พทุธมณฑลสาย2 ซ.
สขุาภบิาล 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา 10170 

Tel.088 003 9340 

 Fax.02448‐1509  

02‐448‐1873  

02448‐1651 

ส่งทกุจงัหวดั แต่รบันํา้หนกัไม่เกิน 
50 กล ความยาวไม่เกิน 2 เมตร 
ราคาคิดตามนํา้หนกัและความ
ยาว 
 

 

โซนภาคเหนือ 
รายช่ือขนส่ง ทีอ่ยู ่ เบอรต์ิดต่อ จังหวัดทีใ่ห้บริการ 
น่ิมซี่เส็งขนส่ง 
1988 

สาํนักงานกรุงเทพ 37/8‐10 ถ.พทุธมณฑลสาย2 ซอย
สขุาภบิาล 21/1  แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

Tel.: 0‐24482890‐2   
Fax.0‐2448‐
2892 ext.5116 

เชียงใหม่ : สาขาตลาด 
วโรรส,สนักาํแพง,ท่าลี่,กองลอย
,ฝาง  ลาํพนู  : สาขาป่าซาง,บา้น
โฮ่ง   
เชียงราย  : เเม่สาย,เวียงป่าเป้า, 

ห้างหุ้นส่วน
จาํกัด ทราน 
สปอรต์ โอเค 
 

สาํนักงานกรุงเทพ 10 หมู่ 8 ถ.พทุธมณฑลสาย4 4ตาํบล
กระทุ่มลม้ อาํเภอสาม พราน จังหวดั นครปฐม 73220 

Tel.: 0‐2889‐8752 เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่, ลาํ
พนู,ลาํปางพะเยา,น่าน,แพร ่

บจก.เอ็นทซีี 
รับ‐ส่ง พัสดุ
ด่วน 
 

สาํนักงานกรุงเทพ 130 รองเมือง ซ.4 ถ. รองเมือง แขวงรอง
เมือง เขตปทมุวนั กทม. 10330 

Tel: 02 6118454-

55 , 02  6119582 

แพร,่น่าน,พะเยา,ลาํปางลาํพนู,
เชียงใหม่,เชียงราย 

บจก.นิวสแ์ม่
สอดทราน 
สปอรต์ 
 

สาํนักงานกรุงเทพ   136/1‐2 ถ.เพชรเกษม 91  
ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ. สมทุรสาคร 74130 

Tel. : 085653 5229,         
084365 4555   
Fax : 02813 8965       

แม่สอด 

  E-mail : ttuntis@gmail.com Sales Tel : 092 782 5493, 061 874 2956 



 

 

บจก.เอ็นทซีี 

รับ‐ส่ง พัสดุ
ด่วน 
 

สาํนักงานกรุงเทพ 130 รองเมือง ซ.4 ถ. รองเมือง แขวงรอง
เมือง เขตปทมุวนั กทม. 10330 

โทร 02 611 8454‐
55 , 02  611 9582 

แพร,่น่าน,พะเยา,ลาํปาง,ลาํพนู, 
เชียงใหม่,เชียงราย 

*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายช่ือในตารางทัง้หมดนี ้  ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอ่ืนๆ ในพืน้ทีใ่กล้สาํนักงานของท่าน ได้
ตามต้องการ  โดยส่งช่ือบริษัทขนส่ง แผนทีพ่ร้อมเบอรโ์ทรศัพท ์เพื่อให้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค้าตามกาํหนดได้ทันที 

โซนภาคใต ้
รายช่ือขนส่ง ทีอ่ยู ่ เบอรต์ิดต่อ จังหวัดทีใ่ห้บริการ 

หจก.พัฒนา
เอ็กซเ์พลส 

สาํนักงานกรุงเทพ 1700  ถ.กรุงเกษม (ตรงขา้มหวั
ลาํโพง) เขตป้อมปราบ 

  Tel.: 02 223 3831 , 
081 089 2988 

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิง
หนคร ,ยะลา,ปัตตานี,ตรงั,พทัลงุ,
สตลู 

สมุยลาํเลียง
ทรัพย ์

สาํนักงานกรุงเทพ 100/16 หมู่ 19  
ถ. พทุธมณฑล สาย 2 ซ.24 แขวงศาลาธรรมสพน ์ 
เขตทวีวฒันา กทม. 10170 

 Tel.: 02 885 8721           
    086 308 0572 

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิง
หนคร ,ยะลา,ปัตตานี,ตรงั,พทัลงุ,
สตลู 

บริษัท ภูเก็ตศรี
สุชาติ ขนส่ง 
จาํกัด 

สาํนักงานกรุงเทพ 920 ถ.พทุธมณฑลสาย 3  
แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 

Tel.: 02 4087575‐
78         
Fax : 02 408 7579 

นครศรีธรรมราชหาดใหญ่, สรุาษฎร ์
ธานี, ชมุพร,ยะลา,ตรงั 

หจก. หาดใหญ่
ทัวร ์

สาํนักงานกรุงเทพฯ 48/19 หมู่ที่ 1 ถ.พทุธมณฑลสาย2 
แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา (เยื่องสนามกีฬาราช ดาํเนิน)
กรุงเทพฯ 10170 

 Tel : 02 889 0981           
      089 736 2806 

กรุงเทพ‐หาดใหญ่ รตัภมิู, ควน
เนียง,  บางกลํ่า, สงขลา, คลองแงะ
, สะเดา,  ปาดงั, ด่านนอก, นา
หม่อน, จะนะ, นา 
ทวี, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, โก
ลก 

ปิยวัฒนท์รานส
ปอรต์ 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 74/97 ซอยบางบอน 5,  
ถนนเอกชยั, แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
,  10150 

Tel : 02 892 5113,  
086 692 1992,  
085 892 2268  
Fax.:  02 892 5114 

หาดใหญ่,สงขลา 

หจก.ภูเก็ตนิติ
ธรรมขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 70/19 หมู่ 1 ตรงขา้มสนามกีฬาฯ ซ.
29 ถ.ทวีวฒันา แขวงทวีวฒันา กทม 

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

ภเูก็ต 

บจก .โกล้วน
ขนส่ง 2 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 519 ถนนบางแวก(ศนูยข์นส่ง2) บางไผ่ 
บางแค กทม.10160 

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

ตรงั, พทัลงุ,กระบี่ 

บจก.เอส.ดี.
เอ็กซเ์พรส 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 212‐214 ถ.จารุเมือง  
แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทะฯ 10330 

Tel : 02 214 4341, 
02 216 5846  
Fax.: 02 219 3180   
081 408 3196, 
081 449  0862 

ประจวบ,นครศรีธรรมราชสะเดา
,ตรงั, ชมุพร,ลิชล 
ทุ่งสง,ภเูก็ต,ปัตตานี,หาดใหญ่,สตลู
,สงขลา ,สมยุ,ระโนด,กระบี่ ,พทัลงุ, 



 

 

หจก.โกล้วน
รุ่งโรจน ์ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 82/57 ถ.พทุธมณฑลสาย2 แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

Tel.: 02 887 3303,  
081 627 7642 

กระบี่ 

หจก.นิวตะก่ัวป่า
ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 115/45 หมู่ 4 ซอย 95 
 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150 

Tel.: 02 416 5951,  
02 416  5952 

ตะกั่วป่า,ระนอง,ครุะบรุี,ทา้ยเมือง
,โคก กลอย,พงังา 

บจก.ส่ีสหาย
ขนส่ง (1988) 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 103/1 ถนนสะแกงาม  
แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม.  10150 

Tel: 
02 4516712-6, 
Fax: 02  894 9341 

ประจวบคีรีขนัธ,์สรุาษฎรธ์านี,บา้น
นาสาร,บา้นใน,นครศรีธรรมราช,ทุ่ง
สง    หวัไทร,สงขลา, 

*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายช่ือในตารางทัง้หมดนี ้  ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอ่ืนๆ ในพืน้ทีใ่กล้สาํนักงานของท่าน ได้
ตามต้องการ  โดยส่งช่ือบริษัทขนส่ง แผนทีพ่ร้อมเบอรโ์ทรศัพท ์เพื่อให้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค้าตามกาํหนดได้ทันที 

โซนภาคอีสาน 
รายช่ือขนส่ง ทีอ่ยู ่ เบอรต์ิดต่อ จังหวัดทีใ่ห้บริการ 

หจก.ด่วน
หนองคาย 

สาํนักงานกรุงเทพ 74/31 ถนน รองเมือง  
แขวงรองเมือง เขต ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

หนองคาย,อดุรธานี ,ขอนแก่น 

บจก.สหขนส่ง 

เลย‐อุดร 
สาํนักงานกรุงเทพ ศนูยร์วมขนส่ง 1435ถนนบางแวก แขวง
บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

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

อดุรธานี,หนองคาย, 
หนองบวัลาํภ,ูศรีบญุเรือง, ชมุแพ
,ชยัภมิู 

บจก.ไอท ีทราน
สปอรต์ 

สาํนักงานกรุงเทพ  72/2 ถนน พทุธมณฑลสาย 2 แขวง 
ศาลาธรรมสพน ์เขต ทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 

Tel.: 087‐5831759  
(คณุจาํรกัษ์) 

นครราชสีมา,อบุลราชธานี, ขอนแก่น
,อดุรธานี 

บจก.โกโลด 
ทรานสปอรต์ 

สาํนักงานกรุงเทพ  ศนูยรบัสินคา้กรุงเทพ  
ถ.พทุธมณฑลสาย 3 153/16ม.1 ถ.ทวีวฒันากาญจนาภิเษก 
แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กทม 

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

นครราชสีมา,ขอนแก่น,หนองคาย 
อดุรธานี,นครพนม,อบุลราชธานี, 
หนองบวัลาํภ,ูรอ้ยเอ็ด,กาฬสินธุิ์, 
มกุดาหาร,ยโสธร,มหาสารคาม,เลย, 
ชยัภมิู,สกลนคร,บงึกาฬ,บรุีรมัย,์ศรี
สะเกษ ,สรุินทร ์

หจก.อส.อุบล
ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพ 750 ถนนพทุธมณฑลสาย 3  แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทวี วฒันา กรุงเทพฯ 10170 

Tel.: 02‐888‐0600,  
081‐8764257,  

086‐308‐1900 

อบุลราชธาน ี

หจก.ม่งเส็ง
บุรีรัมย ์ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพ  90 หมู่9 ถนนทวีวฒันากาญจนา ภิเษก 
ซอย10 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพ 10170 

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

บรุีรมัย,์นางรอง,สรุินทร ์

บุรีรัมย ์พนมรุ้ง
ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพ  82/83 หมู่ 19 พุทธมณฑลสาย 2 แขวง 
ศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กทม. 

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

บรุีรมัย,์นางรอง 

สหะตะก่ัวป่า สี
คิว้ ขนส่ง 

สาํนักงานกรุงเทพ 100/111  ถนนพุทธมณฑล สาย 2 Tel:02 885 8425‐6, 
089 845  7103 

สีคิว้,สงูเนิน,ด่านขนุทด, เทพสถิต,
หนองบวัโคกจตัรุสั 

บจก.โชคบุญนํา
พัฒนา ขนส่ง 
(2005) 

สาํนักงานกรุงเทพ 82/75 หมู่ 19 พทุธมณฑลสาย 2 แขวง 
ศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 

Tel.: 02 887 4328, 
02 887 4329 

อดุรธานี,หนองคาย 

*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายช่ือในตารางทัง้หมดนี ้  ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอ่ืนๆ ในพืน้ทีใ่กล้สาํนักงานของท่าน ได้
ตามต้องการ  โดยส่งช่ือบริษัทขนส่ง แผนทีพ่ร้อมเบอรโ์ทรศัพท ์เพื่อให้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค้าตามกาํหนดได้ทันที 


