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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตัง้สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง 
รายการที่ตรวจสอบ 

ลําดับ บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลข
ทะเบียน ถังกาช 

การติดตั้ง
อุปกรณ 

เลขที่หนังสือ 
ใหความเห็นชอบ 

1 นายสันติ  ลักษิตานนท วก.695   
 นายสั่งสิทธ  ตรีสุวรรณ วก.471   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

50 ถนนพหโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
โทร 0-2942-8555 นายสมพงษ  พิเชษฐภิญโญ สก.2664 -  

    นายสุรชัย  ระตะนะอาพร สก.850   
     นางมยุรี  เทศผล สก.2385   

คค 0408.3/2111 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 49 

2 บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด 9/347 หมูที่ 7 ถนนวงแหวน นายเจริญชัย  อํานาจสมบูรณสุข สก.1526   
   แขวงบางแค เขตบางแค  นายชวิศกร  วรรรณกิจ สก.2962   
   กรุงเทพมหานคร นายเรวัตร  ภัทรทิพากร วก.627   
   โทร 0-2803-7262-4 เรืออากาศเอกประจวบ  เงินบํารุง วก.702   
    นายชัยวัฒน  จิระยั่งยืน  สก. 1121   

คค 0408.3/18304 
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2546 

3 บริษัท  สแกนอินเตอร  จํากัด 1/102 หมูที่ 6 ถนนวงแหวน  นาวาเอกสมศักดิ์  คงโชติ วก.793   
   แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ นาวาโทอภิรมย  เงินบํารุง สก.2758   
   กรุงเทพมหานคร โทร 0-2954-0505-8 เรืออากาศเอกประจวบ  เงินบํารุง สก.702   

คค 0408.3/16355 
ลงวันที่ 20 ส.ค. 47 

4 1094 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว นายสมเกียรติ  ฮุนนางกูร วก.570   
 

บริษัท คาร คอนวีเนียน เซ็นเตอร 
จํากัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    -  

   โทร 0-2930-3116-7      

คค0408.3/1351 
ลงวันที่ 26 ส.ค. 48 

5 บริษัท แอล.วี.เทค.(ไทยแลนด) จํากัด 2132 หมูที่ 7 ต. เทพารักษ อ. เมือง นายสิงหนพ  หงสกุล สก.1143  
  สมุทรปราการ โทร 0-2383-5738    

- 
 

คค0408.3/15507 
ลงวันที่ 3 ต.ค. 48 

6 บริษัท สามมิตรมอเตอร 99/97 หมูที่ 4 ซอยสวยสมพล นายยงยุทธ  เนียมทรัพย สก.2022   
 แมนูแฟคเจอริง จํากัด ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน    -  
   สมุทรสาคร โทร 0-2810-2604      

คค 0408.3/15571 
ลงวันที่ 4 ต.ค. 48 

 



ไ 
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตัง้สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง 
รายการที่ตรวจสอบ 

ลําดับ บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลข
ทะเบียน ถังกาช 

การติดตั้ง
อุปกรณ 

เลขที่หนังสือ 
ใหความเห็นชอบ 

7 กรมธุรกิจพลังงาน สถาบันพัฒนาเทคนิคปโตรเลียม นายนิวาต  พันธุนุรัตน สก.2308   
   หมูที่ 11 ถนนดาวเทียม ต.ทุงสุขลา     
   อ. ศรีราชา ชลบุรี     

- 

   โทร 0-2513-8942-8 ตอ 1015-22      

คค 0408.3/16922 
ลงวันที่ 1 พ.ย. 48 

8 บริษัท ฟนมอร จํากัด 13/2 หมูที่ 9 แขวงดอกไม เขตประเวศ นายสมบูรณ  จรสัแสงวิโรจน สก.1630   
   กรุงเทพมหานคร นาวาโทอภิรมย  เงินบํารุง สก.2758  
   โทร 0-2751-7322-5 พลเรือตรีประสิทธชัย  ศรีวรรธนะ สก.2517 

- 
 

    นายปองเทพ  ชลวิไล สก.2160   

คค0408.3/2202 
ลงวันที่ 10 ก.พ. 49 

9 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอรวิส จํากัด 7/383 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร นายบุญสง  แสงทอง สก.912   
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสมบุญ  วงศวรเจริญ สก.934 -  
   โทร 0-2939-5601 นายวิสรัส  เอี่ยมประชา สก.1451   

คค 0408.3/4741 
ลงวันที่ 4 เม.ย. 49 

10 บริษัท ที.จี.เทค. จํากัด 51/7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นายณรงคฤทธ  อรชร สก.3074  คค 0408.3/4741 
   กรุงเทพมหานคร โทร 0-1628-0214    

- 
 ลงวันที่ 4 เม.ย. 49 

11 หจก. คารแกสเอ็นจิน 56/20 ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางรักพัฒนา วาที่รอยโทณัฐกล  แกวบุญสง สก.2970   
   อ.บางบัวทอง กรุงเทพมหานคร    -  
   โทร 0-9816-3377      

คค 0408.3/5510 
ลงวันที่ 21 เม.ย. 49 

12 บริษัท ซอมและบํารุงรักษาทั่วไป 30/283 หมูที่ 6 แขวงทุงสองหอง  นายอรุณพันธ  ภูทอง วก.716   
 จํากัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายวัชรพล  หอมนาน วก.722 -  
   โทร 0-2954-7488 นายวิสรัส  เอี่ยมประชา สก.1451   

คค 0408.3/5876 
ลงวันที่ 1 พ.ค. 49 

13 บริษัท กรีนสยาม เซอรวิส จํากัด 34 ซอยลาซาล 8 ถนนสุขุมวิท นายณรงค  ประภายนตร วก.678   
   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นายศิริพล  วชิรปญญานนท สก.2492 -  
   โทร 0-2744-5304      

คค 0408.3/9014 
ลงวันที่ 14 ก.ค. 49 
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตัง้สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง 
รายการที่ตรวจสอบ 

ลําดับ บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลข
ทะเบียน ถังกาช 

การติดตั้ง
อุปกรณ 

เลขที่หนังสือ 
ใหความเห็นชอบ 

14 บริษัท เอ็น.จี.เทคโนโลยี จํากัด 1643/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม นายชุมพล  สุขะธรรมโม สก.862   
   แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี    -  
   กรุงเทพมหานคร โทร 0-2652-9652-44      

คค 0408.3/9663 
ลงวันที่ 1 ส.ค. 49 

15 บริษัท สยามเพาเวอรกาช จํากัด 117 หมู 1 ต. น้ําตาล อ.อินทรบุรี สิงหบุรี นายวุฒินันท  ปทมวิสุทธ สก.2170  
   โทร 0-2690-3983    

- 
 

คค 0408.3/10478 
ลงวันที่ 21 ส.ค. 49 

16 บริษัท เอส.เอ.ที. จํากัด 37/1 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย นายทนงศักดิ์  อําพนเกียรติ สก.3025   
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร    -  
   โทร 0-2249-7570-2      

คค 0408.3/10475 
ลงวันที่ 21 ส.ค. 2549 

17 บริษัท วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 78/48 หมูที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรนอย  นายวิจิตร  จิระชีวะนันท วก.708   
  ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง นนทบุรี   -  
   โทร 0-2571-5013-7      

คค 0408.3/10477 
ลงวันที่ 21 ส.ค. 49 

18 บริษัท มีคุณคา จํากัด  1518/ ถนนประชาราษฎร สาย 1 นายโอบนิธิ  ทรายงาม วก.489   
   แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นายวรินทร  อุตกฤษฎ สก.2461 -  
   โทร 0-2586-7788 โทรสาร 0-2587-5007      

คค 0408.3/10480 
ลงวันที่ 21 ส.ค. 49 

19 บริษัท เอ็นจิเนียริ่งโปรดักส จํากัด 289/9 หมูที่ 10 ถนนรถรางสายเกา นายวรเทพ  จิตรพานิชเจริญ สก.2797   
  ต. สําโรง อ. พระประแดง สมุทรปราการ     
   โทร 0-2743-5010-25, 0-2743-5007 ถึง 8    

- 
 

   โทร 0-2743-5007-8      

คค 0408.3/9949 
ลงวันที่ 8 ส.ค. 49 

20 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เลขที่ 115 ถนนบริพัตร ต.ทาราบ อ.เมือง  นายลิลิต บุญเทียม สก.2091 -  
  จ.เพชรบุรี โทร 0-3245-2432, 0-3243-5705     

คค 0408.3/10245       
ลงวันที่ 15 ส.ค. 2549 
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตัง้สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง 
รายการที่ตรวจสอบ 

ลําดับ บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลข
ทะเบียน ถังกาช 

การติดตั้ง
อุปกรณ 

เลขที่หนังสือ 
ใหความเห็นชอบ 

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 
โทร 08-2287-9653  
โทรสาร 08-2286-3596 

นายมนตรี ทวาโรจน สก.2225 

- 

 
คค 0408.3/14475       

ลงวันที่ 10 พ.ย. 2549 

22 บริษัท หยงหลี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

240 ตรงขามซอยออนนุช 61 ถนนออนนุช 
แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โทร 08-2721-7328-9, 08-2721-7862 
โทรสาร 08-2721-7861 

นายปรีชา เทมมัน สก. 3014 

- 

 
คค 0408.3/14920 

ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549 

23 หางหุนสวนจํากัด                              
งามวงศวานสองกาซ 

80/15 หมู 2 ซอยงามวงศวาน 2  
ถนนงามวงศวาน บางเขน 
อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 
โทร 08-2951-1208, 08-6888-4950 

นายไพโรจน โชควัฒนา สก. 1579 

- 

 
คค 0408.3/15050 

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2549 

24 บริษัท ควอลิเทค จํากัด 27/12 หมูที่ 5 ถนนศรีนครินทร 
ต. บางเมือง อ. เมือง สมุทรปราการ 
โทร 08-3869-1408-10  
โทรสาร 08-3869-2028 

นายสรรพัชญ รัตคาม 
นายสมชาย ลัพธิกุลธรรม 
นายชาญณรงค ทิชินพงศ 
นายไชยพงษ บวรพงษสกุล 
นายพรเทพ ชัยกิจสิริพันธุ 
นายภราดร ภัทราวุธ 
นายกุลชน แกวสีปาด 

วก.676 
วก.685 
สก.2484 
สก.3033 
สก.3026 
สก.2900 
สก.3128 

  

คค 0408.3/15152 
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49 

25 บริษัท พาวเวอรกาซ โซลูชั่น จํากัด 99/19 หมูที่ 5 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โทร 08-6305-0633 โทรสาร 08-2690-3983 

นายเลิศศักดิ์ เลิศอัศวรัตน สก.2545 
- 

 
คค 0408.3/15229 
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49 



ไ 
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตัง้สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง 
รายการที่ตรวจสอบ 

ลําดับ บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลข
ทะเบียน ถังกาช 

การติดตั้ง
อุปกรณ 

เลขที่หนังสือ 
ใหความเห็นชอบ 

26 บริษัท ไทยเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 8 ซอยพหลโยธนิ 30 ถนนพหลโยธิน 
แขวงวังจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
โทร 08-2939-7511 โทรสาร 08-2939-7512 

นายสมเกียรติ นิมิตยนต สก.2558 

- 

 
คค 0408.3/15227 
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49 

 


