ສະຖານທີ່ ຕັ້ັ ງຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍທີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດ
ລ/ດ ຊີ່ ຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍ

ທີ່ ຢີ່ ຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍ

ເມອງ

ເບໂທ

1

ຮ້ ານ ຕ້ ຍ ການຢາງ

ດອນເງິນ

ໄຊຍະບູ ລີ

020 55622555

2

ຮ້ ານ ວອນໄຊຍະ

ສີມງຄນ

ໄຊຍະບູ ລີ

020 55977877

3

ຮ້ ານ ໂພໄຊ ບໍລິການ

ນາທອງ

ຊໍາເໜືອ

020 55914411

4

ຮ້ ານ ກູ ູ່ ອາໄຫລູ່

ທູ່ ງອ້ ມ

ຫລວງນ້ໍ າທາ

020 99900001

5

ຮ້ ານ ເກາຫລີ

ສີມງຄນ

ໄຊຍະບູ ລີ

020 55877969

6

ຮ້ ານ ເກ້ າ ອາໄຫູ່

ນາຫລວງ

ຫລວງພະບາງ

020 55774202

7

ຮ້ ານ ບວສະຫວັນ

ນາໝີ

ໄຊ

020 55681992

8

ຮ້ ານ ຄໍາສູ ນ

ໂພນງາມເໜືອ

ໂພນສະຫວັນ

020 28588895

9

ຮ້ ານ ຈອນນ້ີ ການຢາງ

ນາຫລວງ

ຫລວງພະບາງ

020 55545545

10 ຮ້ ານ ແອດ ບໍລິການ

ນາທອງ

ຊໍາເໜືອ

020 22347034

11 ຮ້ ານ ນດ ການຢາງ

ຈອມທອງ

ຄໍາ

020 29999375

12 ຮ້ ານ ຈີເຄ ໂອໂຕ

ວັງວຽງ

ວັງວຽງ

020 76077717

13 ຮ້ ານ ຂັນຄໍາ ອາໄລູ່

ໂພນສະຫວັນ

ໂພນສະຫວັນ

020 28177414

14 ຮ້ ານ ບວລີ ບໍລິການ

ນາຫວານນ້ ອຍ

ໄຊ

020 56834888

ໂຄກວູ່ າ

ຫລວງພະບາງ

020 22655556

ໜອງສະໂນຄໍາ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 55615516

17 ຮ້ ານ ເກຍ ບໍລິການ

ສີບນເຮືອງ

ຈັນທະບູ ລີ

020 99898989

18 ຮ້ ານ ໂອເຄສະປິດ 2

ສະພັງເມິກ

ໄຊທານີ

020 22887667

19 ຮ້ ານ ບີເອັມ ການຢາງ

ໜອງຈັນ

ສີສັດຕະນາກ

020 58999699

20 ຮ້ ານ ປານອມ ບໍລິການ

ໜອງໜູ່ ຽງ

ໄຊເສດຖາ

020 28789564

21 ຮ້ ານ ຈິດສະໄໝ ການຢາງ

ໂພນປາເປ້ າ

ສີສັດຕະນາກ

020 58398998

ຂວຫວງ

ຈັນທະບູ ລີ

020 55553038

ນາ

ໄຊທານີ

020 99903030

ນາຄໍາ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 28118888

25 ຮ້ ານ ແສງເພັດ ການຢາງ

ດງນາທອງ

ນາຊາຍທອງ

020 29804252

26 ອູ ູ່ ເພຈະເລີນ ສ້ ອມແປງ ແລະ ອາໄຫູ່

ຕານມີໄຊ

ໄຊທານີ

020 58870697

ຮູ່ ອງໄກແກ້ ວ

ໄຊເສດຖາ

020 55536532

ສີໄຄ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 28742474

ໂຄກສີວິໄລ

ໄຊທານີ

020 99926294

30 ອູ ູ່ ທະວີໄຊ ສ້ ອມແປງລດຍນທກຊະນິດ

ໂພນເຄັງ

ໄຊເສດຖາ

020 78000144

31 ຮ້ ານ ດູ່ ອນ ມິດຕະພາບ

ດງໂພສີ

ຫາດຊາຍຟອງ

020 78059873

32 ຮ້ ານ ປໍ ໂອໂຕ ເຊີສວິດ

ໂພນສະອາດ

ໄຊເສດຖາ

020 55544810

33 ຮ້ ານ ຫ້ າ ບໍລິການ

ຄໍາສະຫວາດ

ໄຊເສດຖາ

020 56996989

ນາໄຮູ່

ຫາດຊາຍຟອງ

020 55506476

ສງເປືອຍ

ນາຊາຍທອງ

020 55211833

15 ຮ້ ານ ລວະໄຟ
16 ຮ້ ານ ສ.ສະຫງວນ ການຢາງ

22 ຮ້ ານ ສມກຽດ ອາໄຫູ່
23 ຮ້ ານ ໜູ ລັກ
24 ຮ້ ານ ຕີສວິດ ການຢາງ

27 ຮ້ ານ ວິທະວັດ ການຢາງ1
28 ຮ້ ານ ໂອເຄສະປິດ7
29 ຮ້ ານ ສີດາ ອາໄຫູ່

34 ຮ້ ານ ຕຽງຄໍາ ການຢາງ
35 ຮ້ ານ ຕ້ ຍ ບໍລິການ

ສະຖານທີ່ ຕັ້ັ ງຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍທີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດ
ທີ່ ຢີ່ ຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍ

ເມອງ

ເບໂທ

ນາຊູ

ໂພນໂຮງ

020 22443555

37 ອູ ້ ສ້ອມແປງລດເກດຈະເລີນ

ຕານມີໄຊ

ໄຊທານີ

020 22212212

38 ຮ້ ານ ໂອເຄສະປິດ3

ສາລາຄໍາ

ຫາດຊາຍຟອງ

020 96414447

39 ຮ້ ານ ໜອງທາ ອາໄຫູ່

ໜອງທາ

ຈັນທະບູ ລີ

020 22500025

40 ຮ້ ານ ບນທງ ອາໄຫູ່

ຮູ່ ອງຄ້ າ

ຈັນທະບູ ລີ

020 55527224

41 ອູ ູ່ ຄໍາປູ່ ນ

ໂພນໂຮງ

ໂພນໂຮງ

020 97363636

ສວນມອນ

ສີສັດຕະນາກ

020 22564509

ອູ ມງ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 55516272

44 ຮ້ ານ ອັງລີ ການຢາງ

ວັງຊາຍ

ໄຊເສດຖາ

020 22229512

45 ຮ້ ານ ຊໍາເຄ ການຢາງ

ຊໍາເຄ

ໄຊເສດຖາ

020 98000800

46 ຮ້ ານ ສມຄິດ ການຢາງ

ຈອມເພັດ

ສີສັດຕະນາກ

020 99612990

47 ອູ ູ່ ເຄແອນທີ

ໜອງໄຮ

ໄຊເສດຖາ

020 54447789

48 ຮ້ ານ ໄຊຍະສິດ ການຢາງ

ສີໄຄທູ່ ງ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 55620908

ສມຫວັງໃຕ້

ຫາດຊາຍຟອງ

020 56778544

50 ຮ້ ານ ໂອໂຕ 8

ພະຂາວ

ໄຊທານີ

020 59594867

51 ຮ້ ານ ໂອເຄສະປິດ1

ສີເກີດ

ນາຊາຍທອງ

020 56408500

ໄຊມງຄນ

ນາຊາຍທອງ

020 56108282

ສະພັງເມິກ

ໄຊທານີ

020 55033445

54 ຮ້ ານ ໜອງດາ ຄາແຄຣ

ໜອງດາ

ສີໂຄດຕະບອງ

020 22228014

55 ຮ້ ານ ດາວເຮືອງ ການຢາງ

ໂພນໝີ

ວຽງທອງ

020 55555886

56 ກູ່ ມບໍລິສັດ ປະພັນພານິດ ຈໍາກັດ (ໄພລັດ)

ຈັນວິໄລ

ປາກເຊ

020 55534165

57 ຮ້ ານ ມີໄຊ ການຢາງ

ໂຊກອໍານວຍ

ປາກເຊ

020 22710789

58 ຮ້ ານ ອານັນ ອາໄຫລູ່

ນາເລາ

ໄກສອນພມວິຫານ

020 22314247

59 ຮ້ ານ ພີພີ ການຢາງ

ຈອມທອງ

ທູ່ າແຂກ

020 56799898

60 ຮ້ ານ ພູ ວັງ ການຢາງ

ໄຊຍະມງຄນ

ໄກສອນພມວິຫານ

020 59565622

61 ຮ້ ານ ແສງອາລນ ຄຣາ ເຊີວິດ

ໂຊກອໍານວຍ

ປາກເຊ

020 55532881

62 ຮ້ ານ ແສງອາລນ ເຊກອງ

ໂພນຄໍາ

ລະມາມ

020 55416639

63 ຮ້ ານ ບນໄທ

ພູ ເມືອງ

ປາກເຊ

020 55256464

64 ຮ້ ານ ສມລິດ

ໂພນທອງ

ປາກເຊ

020 56597171

65 ຮ້ ານ ສພາສິດ ອາໄຫລູ່

ຫນອງບຶກ

ທູ່ າແຂກ

020 55451188

ໂພນໄຊເໜືອ

ປາກຊັນ

020 55614244

67 ຮ້ ານ ຊຽງທອງ

ຫລັກ 20

ຄໍາເກີດ

020 23456379

68 ສູ ນບໍລິການ ມວນຊນ

ໂພນທັນ

ໄຊເສດຖາ

021 265588

ລ/ດ ຊີ່ ຮັ້ ານສາຂາຕົວແທນຈາໜີ່າຍ
36 ອູ ູ່ ບວຈັນ

42 ຮ້ ານ ໂພໄຊ ການຢາງ
43 ບໍລິສັດ ພດມາລີ ການຄ້ າ ຈໍາກັດຜູ້ ດຽວ (DRC T2)

49 ຮ້ ານ ຄໍາຈັນ ອາໄຫູ່

52 ຮ້ ານ ກັດ ອາໄຫູ່
53 ຮ້ ານ ສອນໄຊ ບໍລິການສ້ ອມແປງລດທກຊະນິດ

66 ຮ້ ານ ສມຢດ ໂອໂຕ

