
Type Contact Number
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารซติี1แบงก์ ประเทศไทย 1588
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารทหารไทย 1558
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1357
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 022653000
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารกรุงเทพ 1333
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารกรุงเทพ 026455555
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารอสิลาม แห่งประเทศไทย 1302
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารออมสนิ 1115
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารออมสนิ 022998000
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารกสกิรไทย 028888888
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารไทยพาณชิย์ 027777777
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารไทยเครดติ เพืJอรายย่อย 026975454
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 026459000
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารทสิโก ้ 026336000
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 026295588
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 026267777
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารเพืJอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 025550555
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 023590000
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 022851555
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารเกียรตนิาคนิ 021655555
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารธนชาต 1770
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572
ธนาคาร/สถาบันการเงนิ ธนาคารกรุงไทย 1551
ธุรกจิ/ขนส่ง FedX 1782
ธุรกจิ/ขนส่ง FedX 022298900
ธุรกจิ/ขนส่ง TNT 1721
ธุรกจิ/ขนส่ง ไปรณีย์ไทย 1545
ธุรกจิ/ขนส่ง ไปรณีย์ไทย 028313131
ธุรกจิ/ขนส่ง Kerry Express บรษัิท เคอรีJ เอ็กซ์เพรส 1217
ธุรกจิ/ขนส่ง DHL 027918000
ธุรกจิ/ขนส่ง Alpha Fast 022902800
ธุรกจิ/ขนส่ง Niko’s Logistics 022778807
ธุรกจิ/ขนส่ง SCG Yamato Express 022398999
ธุรกจิ/ขนส่ง SME SHIPPING 021057777 
ธุรกจิ/ขนส่ง Lalamove 020345252
ธุรกจิ/ขนส่ง GRAB EXPRESS (Grab Bike) 020212500
ธุรกจิ/ขนส่ง I.T. TRANSPORT.CO.,LTD บรษัิทขนส่งสนิคา้ ไอท ีทรานสปอรต์ จํากัด 0896491111
ธุรกจิ/ขนส่ง I.T. TRANSPORT.CO.,LTD บรษัิทขนส่งสนิคา้ ไอท ีทรานสปอรต์ จํากัด 0896091111
ธุรกจิ/ขนส่ง Nim Express 0905541988
ธุรกจิ/ขนส่ง บรษัิท ขนส่ง จํากัด (บขส.) 1490
สอบถามบรกิารโทรคมนาคม AIS 1175
สอบถามบรกิารโทรคมนาคม AIS 1149
สอบถามบรกิารโทรคมนาคม AIS 1148
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สํานักงานประกันสังคม 1506
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กรมการคา้ต่างประเทศ 1385
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กรมศุลกากร 1164
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ ศูนย์บรกิารภาครัฐเพืJอประชาชน 1111
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัJนคงของมนุษย์ (พม.) 026596399
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 026435000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 026409600
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 025901000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) 025078000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืJอสาร (ไอซีที) (ทก.) 025057370
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) 025026500
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 024228888
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงคมนาคม (คค.) 022833000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงการท่องเทีJยวและกีฬา (กก.) 022831555
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 022815955
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) 022802660
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิJงแวดลอ้ม (ทส.) 022788500
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงการคลัง (กค.) 022739021
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงแรงงาน (รง.) 022321467
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงกลาโหม (กห.) 022253695
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงพลังงาน (พน.) 022233344
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 022221141
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 022023000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Osmep สสว.) 1301
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 0610284009
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 025647000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สถาบันพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 025644000
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(TA SME) 024200076
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ SME Thailand 022701123
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สมาคมผูผ้ลติเครืJองสําอางไทย 022467088
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (AT SME) 022024547
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล (DEPA) 021417100
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 025538111
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 1570
หน่วยงานส่งเสรมิธุรกจิ กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 025474664
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