รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
1 บจก.เมอรเซเดส-เบนซ
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
(ผูผลิต)
2 บจก.ทาทา มอเตอรส
(ประเทศไทย) (ผูผลิต)
3 บจม.ไดสตาร อิเลคทริก คอร
เปอเรชั่น (ผูผลิต)

ที่อยู
2/306 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม
อ.เมือง

โทรศัพท

140, 140/1 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวก
แดง

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

รถยนต

รถขนสง

สธร ๑.๑-๒๕๕๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยอง

0 3889 1100

สธข ๖.๑-๒๕๕๑

-

-

-

-

ฉะเชิงเทรา

0 3857 5100

-

-

-

-

-

2 ก.ย.51

1 ก.ย.54

ชลบุรี

0 3845 4577

-

-

3 ธ.ค.51

2 ธ.ค.54

สธร ๓๕.๑-๒๕๕๑ สธข ๓๔.๑-๒๕๕๑
สธร ๒๒.๑-๒๕๕๑
-

ฉะเชิงเทรา

สธข ๓๕.๑๒๕๕๑

-

วิศวกรผูตรวจ

ใหความเห็นชอบ
วันที่ หมดอายุ
26 ธ.ค.50 25 ธ.ค.53

-

สธข ๔๓.๑-๒๕๕๒

-

400

28 เม.ย.51 27 เม.ย.54

นายวรรณพล พิทักษสมบัติ

ภก.26644 13 ม.ค.52 12 ม.ค.55

นายสันติ ลักษิตานนท
นายสมพงษ พิเชฐภิญโญ
นางมยุรี เทศผล
นายเจตวีย ภัครัชพันธุ
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ
นายประพจน ขุนทอง

วก.695
26 มี.ค.54 25 มี.ค.57
สก.2664
สก.2385
ภก.28331
ภก.27150
ภก.10454

-

กรุงเทพฯ 0 2942 8555
ตอ 1859
สธข ๔-๒๕๕๔

21พ.ย51 20พ.ย54

-

0 38 579019

สธร ๕-๒๕๕๔

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

คาบริการ (บาท)

สมุทรปราการ 0 2755 0514

55/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 0 2261 5500

4 บจก.โตโยตา มอเตอร
74 ม.9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว
(ประเทศไทย) (ผูผลิต)
5 บจก.อีโนมอเตอรส
700/509 ม.2 ต.บานเกา อ.พานทอง
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
สาขา 2 (ผูผลิต)
6 บจก.อีซูซุมอเตอร (ประเทศ 214 ม.4 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว
ไทย) (ผูผลิต)
7 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

จังหวัด

1,000
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
8 บจก.ราชพฤกษวิศวกรรม

9 บจก.สแกน อินเตอร สาขา 2

10 บจก.สุวรรณภูมิ เซอรวิส

11 บจก.วีนัสแกสเทคโนโลยี

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

13 บจก.ไทยเทค เอ็นจิเนียริ่ง

ที่อยู

จังหวัด

140/1 ซ.นาวีเจริญทรัพย ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพฯ

3/17 ม.6 ซ.ชินเขต 1/21 ถ.งามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ

7/383 ซ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

31,31/1 ซ.ลาดพราว 80 แยก 12
ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ

8 ซ.พหลโยธิน 30 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

14 บจก.พาราเมาท อินเตอรเทรด 175/1 ซ.ศูนยการคาแฮปปแลนด 1

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป

15 บจก.แอลเอ็นจีวี คอนซัลแทนส 115/73 ม.12 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

โทรศัพท

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่
สธข ๙-๒๕๕๔

500

1,000

สธร ๓.๑-๒๕๕๔

-

500

-

0 2954 1048

0 2939 5601-9

0 2514 9070

0 2913 2500
ตอ 2625

0 2939 7511

กรุงเทพฯ 0 2734 3181-2
0 2949 7844-8

สธข ๘๕.๑๒๕๕๓

500

1,000

วิศวกรผูตรวจ

ใหความเห็นชอบ

รถขนสง

สธร ๙-๒๕๕๔

สธร ๘๓.๑-๒๕๕๓

กรุงเทพฯ

รถยนต

0 2455 2888

สธร ๔๖-๒๕๕๒ สธข ๔๗-๒๕๕๒

กรุงเทพฯ

คาบริการ (บาท)

1,000

วันที่ หมดอายุ
14 พ.ค.54 13 พ.ค.57

นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข สก.1526
นายชวิศกร วรรณกิจ
สก.2962
นายสมชัย กานบัวแกว
สก.2836
สก.3447
นายปญญา สุขประเสริฐ
นาวาเอกสมศักดิ์ คงโชติ
วก.793 20 ก.พ.54 19 ก.พ.57
นายธีระศักดิ์ จินดา
สก.2919
เรืออากาศเอกประจวบ ทับทอง
นายศิลปชัย เพิ่มพูล
นายวัลลภ ทองสรอย
นายไชยา ศรีสวัสดิ์

วก.702
สก.3393
สก.3321
สก.1553

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผศ.สุรพล กาญจนพนัง
นายเชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒนพงศ

ภก.4226 7 เม.ย.52 6 เม.ย.55
ภก.2480
ภก.30871

นายสมเกียรติ นิมิตยนต

สก.2558

8 ก.พ.53 7 ก.พ.56

นายอนันต ฟองลมุล

สก.2916

4 ก.พ.53 3 ก.พ.56

นายสุนทร น้ําเพชร

สก.2043

23 เม.ย.53 22 เม.ย.56

23ก.พ.52 22ก.พ.55

18 มี.ค.53 17 มี.ค.56

2,500

สธร ๕๑ - ๒๕๕๒ สธข ๕๒ - ๒๕๕๒

500

1,000

สธร ๘๑-๒๕๕๓ สธข ๘๓-๒๕๕๓

400

400

สธร ๗๙.๑-๒๕๕๓ สธข ๘๑.๑-๒๕๕๓

500

1,000

สธร ๘๘.๑-๒๕๕๓ สธข ๙๐.๑-๒๕๕๓

500

1,000
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
16 บจก.เอ็นจีวี เทคโนโลยี
17 บจก.กอพิบูลย เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท
18 บจก.กอพิบูลย เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท สาขา 1
19 บจก.เฟรสอินสเปคเตอร
เอ็นจิเนียร

ที่อยู
187/3 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุงครุ
3/41 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
21/6 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
57/9 ม.5 ถ.ลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน

จังหวัด

โทรศัพท

รถขนสง

สธร ๙๕-๒๕๕๓ สธข ๙๗-๒๕๕๓

500

500

สธร ๙๓-๒๕๕๓ สธข ๙๕-๒๕๕๓

500

1,000

700

1,200

กรุงเทพฯ

0 2617 7772 สธร ๙๓.๑-๒๕๕๓

กรุงเทพฯ

0 2986 2601

21 บจก.ยนตรกิจอุตสาหกรรม

119 ม.4 ถ.รมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
60 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.19 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ
26/26 ม.บานพฤกษชาติ 26 ถ.รามคําแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ

0 2543 9392-4

กรุงเทพฯ

0 2747 2118-9

กรุงเทพฯ

0 2729 4767

กรุงเทพฯ 0 2884 1467-8,
0 2884 1055

คาบริการ (บาท)
รถยนต

0 2272 3233

08 6888 8741

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

ทะเบียนเลขที่

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

24 บจก.ชัยวิเศษ แทรนสปอท
แอนด เซอรวิส

ทะเบียนเลขที่
0 2426 3231

44/134 ม.8 ถ.รามอินทรา แขวงทา
เขตบางเขน

23 บจก.โอโตกาซ (ไทยแลนด)

รถขนสง

กรุงเทพฯ

20 หจก.เอ.ที.ออโต แกส

22 บจก.กาซไทย อินโนเวชั่น

รถยนต

สธข ๙๕.๑๒๕๕๓

สธร ๑๓.๑-๒๕๕๑ สธข ๑๓.๑-๒๕๕๑

400

1,000

สธร ๗๐-๒๕๕๒ สธข ๗๒-๒๕๕๒

600

900

สธร ๑๗.๑-๒๕๕๑ สธข ๑๗.๑-๒๕๕๑ 600-700

1,500

สธร ๑๐๗-๒๕๕๔ สธข ๑๐๙-๒๕๕๔

400

1,000

สธร ๑๙.๑-๒๕๕๑ สธข ๑๙.๑-๒๕๕๑

500

2,000

สธร ๑๖-๒๕๕๑

400

1,000

สธข ๑๖-๒๕๕๑

วิศวกรผูตรวจ
นายสุวรรณ สุนทรีรัตน

ใหความเห็นชอบ
วันที่ หมดอายุ
สก.531 20 ก.ค.53 19 ก.ค.56

นายอุตสาห จิรากร
นายศุภารมย มณีจุฑากร
นายศักดิ์ชัย พัวโสพิศ

สก.832
วก.503
สก.2361

2 พ.ย.53 1 พ.ย.56

นาวาโทนิรัญ โคนกระโทก
นายภาคภูมิ เสือคํา
นายธวัฒนชัย ชาญสิทธิ์จิรากุล
นายสนอง สิมหลา
วาที่ ร.อ.ณัฐกล แกวบุญสง

สก.2752
สก.3185
วก.721
สก.2482
สก.2970

8 ก.ค.51 7 ก.ค.54

นายสัมฤทธิ์ ทองสุข

สก.3048

28 ธ.ค.52 27 ธ.ค.55

นายสิงหนพ หงสกุล

สก.1143

5 ส.ค.51 4 ธ.ค.54

นายบรรดาศักดิ์ สมแวง

สก.3417

21 มี.ค.54 20 มี.ค.57

นายทวีชัย สุขสถาพร

สก.1821

5 ส.ค.51 4 ธ.ค.54

นายติกะ บุนนาค

สก.2562

5 ส.ค.51 4 ธ.ค.54

16 ก.ค.53 15 ก.ค.56
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
25 บจก.ซีเอสอินสเปค
26 บจก.เอ็นจีวี ออโต
27 กรุงเทพมหานคร

28 กรมการขนสงทหารเรือ

ที่อยู

31
32
33

34

โทรศัพท

49/22 ม.4 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ

0 2864 9749

1242 ถ.นิมิตรใหม แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา
3955 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง

กรุงเทพฯ

0 2915 6448

กรุงเทพฯ

0 2248 1824

2 ถ.อิสรภาพ แขวงบานชางหลอ
เขตบางกอกนอย

29 บจก.เศรษฐีทัวร
30

จังหวัด

3/111 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
โรงเรียนชางฝมือทหาร
3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เขตจตุจักร
บจก.สามมิตร กรีนพาวเวอร 703 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา
เขตภาษีเจริญ
บจก.ที.เจ.เทค
2004 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง
บจก.ออโต เอ็มโพเรี่ยม สาขา 1 475 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล
ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
หจก.ธีลักษณวณิชย
1 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

รถยนต

รถขนสง

สธร ๘๙.๑-๒๕๕๓ สธข ๙๑.๑-๒๕๕๓

500

1,000

สธร ๒๑-๒๕๕๑ สธข ๒๑-๒๕๕๑

500

1,000

สธร ๒๖-๒๕๕๑ สธข ๒๕-๒๕๕๑
กรุงเทพฯ

-

-

0 2475 5469
สธร ๒๘-๒๕๕๑ สธข ๒๗-๒๕๕๑

กรุงเทพฯ 0 2272 3238, 0
สธร ๒๙-๒๕๕๑ สธข ๒๘-๒๕๕๑
2272 2424
กรุงเทพฯ 0 2511 0117
สธร ๙๒-๒๕๕๓ สธข ๙๔-๒๕๕๓
ตอ 3310
กรุงเทพฯ 0 2413 1520
สธร ๖๐-๒๕๕๒ สธข ๖๑-๒๕๕๒
กรุงเทพฯ

0 2393 0309

กรุงเทพฯ

0 2320 3173-5

กรุงเทพฯ

คาบริการ (บาท)

0 2892 1727-8

สธร ๖๑.๑-๒๕๕๒

สธข ๖๒.๑๒๕๕๒

สธร ๙๐.๑-๒๕๕๓

สธข ๙๒.๑๒๕๕๓

สธร ๑๐๔-๒๕๕๓ สธข ๑๐๖-๒๕๕๓

500

1,000

700

1,200

400

800

500

1,000

500

1,000

500

2,000

500

1,000

วิศวกรผูตรวจ

ใหความเห็นชอบ
วันที่ หมดอายุ
7 มิ.ย.53 6 มิ.ย.56

นายชัยพัฒน สุนทรมาลัย

สก.3477

นายเฉลิมชัย สุทธิสาร
นายวีระศักดิ์ รัชโลธร
นายประสาธน สัญญานุจิต
นายพนัส อยูอําไพ
นายชัยวิทย เสมอภาค
นาวาเอกเพิ่มพงษ จันทพิมพะ
นาวาตรีสุรชน สีเสน
นาวาตรีเหรียญไทย ทศรักษา
นายสุรพงษ เสมอใจ

สก.3243
สก.3153
สก.2283
ภก.2907
สก.3349
ภก.12318
ภก.13946
ภก.16661
วก.715

นายสายยันต ชาติชนะ

ภก.24298 12 ก.ค.53 11 ก.ค.56

นายเอกชัย คลายวงศวาลย

สก.511

27 ก.ค.52 26 ก.ค.55

นายณรงคฤทธิ์ อรชร

สก.3074

3 ก.ย.52

นายพรณรงค สมบูรณดียิ่งยง

สก.3018

23 มิ.ย.53 22 มิ.ย.56

นายพลพีร จิรกิจถิรพัฒน

สก.1481

27 ธ.ค.53 26 ธ.ค.56

29 ส.ค.51 28 ส.ค.54
22 ก.ย.51 21 ก.ย.54

7 ต.ค.51 6 ต.ค.54

14 ต.ค.51 13 ต.ค.54

2 ก.ย.55
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
35 บจก.ทีเอส.ทีมเวิรค

ที่อยู

โทรศัพท

กรุงเทพฯ

0 2929 4959

ขอนแกน

0 4333 3662

37 บจก.ขอนแกนเฮงการชาง
(1992)
38 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน
67 ม.4 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง
(แผนกวิชาชางยนต)
39 หจก.ขอนแกนเซียงกง เอ็นจีวี 362 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง

ขอนแกน

0 4323 7198

ขอนแกน

0 4322 1290

40 สาขาวิชาครุศาสตร
150 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง
อุตสาหกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
41 หจก.ไทยกาซ ซีเอ็นจีแอนด 39 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
แอลพีจี
42 บจก.เค.อาร.เซอรวิส
15/11 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

ขอนแกน

36 หจก.แชมปเอ็นจีวี

43 บจก.เอส.โอ.จี กรุป (เดิมชื่อ
"หจก.เอส.โอ.การาจ 2002")
44 หจก.ศูนยตรวจและทดสอบ
รถยนตใชกาซ ชลบุรี

213 ถ.ชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง
22 ม.16 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด
อ.เมือง
89/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จังหวัด

320/15 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
21/6 - 7 ม.1 ต.หนองขางคอก อ.เมือง

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

ขอนแกน

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

คาบริการ (บาท)
รถยนต

รถขนสง

500

1,000

500

1,000

สธร ๕๔-๒๕๕๒ สธข ๕๕-๒๕๕๒

800

1,700

สธร ๕๕-๒๕๕๒ สธข ๕๖-๒๕๕๒

800

1,600

สธร ๖๕-๒๕๕๒ สธข ๖๗-๒๕๕๒

700

1,700

600

1,200

สธร ๑๐๑-๒๕๕๓ สธข ๑๐๓-๒๕๕๓

500

500

สธร ๑๘.๑-๒๕๕๑ สธข ๑๘.๑-๒๕๕๑

700

700

สธร ๑๒-๒๕๕๑ สธข ๑๒-๒๕๕๑

500

2,000

500

1,000

สธร ๑๐๙-๒๕๕๔ สธข ๑๑๑-๒๕๕๔
สธร ๔-๒๕๕๔

สธข ๓-๒๕๕๔

0 4323 0200
สธร ๑๐๖-๒๕๕๔ สธข ๑๐๘-๒๕๕๔

จันทบุรี
ชลบุรี

0 3930 2234,
0 3930 2207
0 3832 3645

ชลบุรี

0 3875 6900-1

ชลบุรี

0 3828 3346
สธร ๗๔-๒๕๕๓ สธข ๗๖-๒๕๕๓

วิศวกรผูตรวจ

ใหความเห็นชอบ

นายณรงคฤทธิ์ อรชร

สก.3074

วันที่ หมดอายุ
20 เม.ย.54 19 เม.ย.57

นายสุรชัย เจริญครบุรี

สก.2212

3 มี.ค.54 2 มี.ค.57

นายธนกร ธระเสนา

สก.2609

20 พ.ค.52 19 พ.ค.55

นายพัฒนพงษ แกวโพธิ์

ภก.29520 28 พ.ค.52 27 พ.ค.55

นายธรณิศ เทพแพงตา

สก.3309

นายพัฒนพงษ แกวโพธิ์
นายสมพร คําไชย
วาที่รอยตรีเอกราช ไชยเพีย

ภก.29520 2 มี.ค.54 1 มี.ค.57
ภก.33511
ภก.18359

นายสมบูรณ เสมราช

สก.2899

7 ธ.ค.53

นายประเสริฐ อาปณกะพันธ

สก.1914

5 ส.ค.51 4 ส.ค.54

นาวาเอกพีรชัย เปรมประเสริฐ

สก.1776

8 ก.ค.51 7 ก.ค.54

นายศุภกฤต กระตายทอง นาย
สุวัฒน อึ๊งวิจารณปญญา

สก.3150
สก.1935

8 ม.ค.53 7 ม.ค.56

20 ต.ค.52 19 ต.ค.55

6 ธ.ค.56
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ที่อยู

ตรวจและทดสอบ
45 หจก.จิระเมธ วิศวกรรม
179/1 ม.2 ต.สันมหาพน อ.แมแตง
46 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภาคพายัพ เชียงใหม
47 บจก.เอสอีดี 1999
199/1 ม.5 ถ.เชียงใหม - ฮอด ต.แมเหียะ
อ.เมือง

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม

โทรศัพท
0 5347 1078
0 5389 2645

เชียงใหม

0 5344 7668-9

48 บจก.พยัคฆ ขนสง สาขา 1

93/1 ม.9 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต.สันทราย อ.
เมือง

เชียงราย

0 5370 1434-5

49 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
(แผนกวิชาเครื่องกล)

2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง

พิษณุโลก

0 5530 2029

52 หจก.สมานมิตร คารเซอรวิส

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่
สธร ๘-๒๕๕๔

ทะเบียนเลขที่
สธข ๘-๒๕๕๔

110 ม.4 ต.ประดาง อ.วังเจา

5/1 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

พิษณุโลก

0 5529 9270-4

ตาก

0 5551 5671-3

ตาก

0 5551 2624

คาบริการ (บาท)
รถยนต
500
800

สธร ๗๕-๒๕๕๓ สธข ๗๗-๒๕๕๓

1,000

1,500

500

1,000

สธร ๑๐๕.๑-๒๕๕๔

สธข ๑๐๗.๑๒๕๕๔

สธร ๙๙ - ๒๕๕๓

สธข ๑๐๑ ๒๕๕๓

วิศวกรผูตรวจ

รถขนสง
1,000 วาที่ ร.ต.ปรีชา มาระกะ
ผศ.สมศักดิ์ อินทะไชย
นายมนู ปญญาคํา
1,500
นายสมาน ดาวเวียงกัน

สธร ๗๑-๒๕๕๓ สธข ๗๓-๒๕๕๓

สธร ๔๗ - ๒๕๕๒ สธข ๔๘ - ๒๕๕๒

50 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 99 ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม
9 พิษณุโลก
51 บจก.ตนนานทรานเทค

รถยนต

500

1,500

500

1,200

ใหความเห็นชอบ
สก.3215
สก.3313
ภก.6679
ภก.23697

วันที่ หมดอายุ
2 พ.ค.54 1 พ.ค.57
6 ม.ค.53 5 ม.ค.56

นายพลภัทร ลี้ตระกูล

สก.1454

12 ม.ค.53 11 ม.ค.56

นายเข็มชาติ คุมสุวรรณ

สก.2568

28 ก.พ.54 27 ก.พ.57

นายปราศิต ภัทรรังษี
นายสุทร รุงสวาง
นายคําทวน ชูแกว
นายนิยม นันทะชมภู
นายมานิตย มงคลชื่น

ภก.5729 6 มี.ค.52 5 มี.ค.55
ภก.7046
ภก.7547
ภก.11589
ภก.5753 4 ส.ค.53 3 ส.ค.56
วก.549
สก.3317
สก.2815

23 มิ.ย.51 22 มิ.ย.54

สก.3275

28 ต.ค.51 27 ต.ค.54

สธร ๑๑-๒๕๕๑

สธข ๑๑-๒๕๕๑

1,000

3,000

นายมนัส เปยวนิช
นายอัตถพงษ ทองดี
นายดนุพล ตระกูลเศรษฐสิริ

สธร ๓๑-๒๕๕๑

สธข ๓๐-๒๕๕๑

500

800

นายวินัย เครือแกว
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ที่อยู

จังหวัด

โทรศัพท

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

คาบริการ (บาท)

ใหความเห็นชอบ

56
57

ตรวจและทดสอบ
ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตร
แหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
บจก.ศิริแสง อินเตอรเนชั่นแนล
วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
(แผนกชางยนต)
บจก.ธรรมมิตร วิศวกรรม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

88 ม.15 ต.จอหอ อ.เมือง
508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา 0 4420 3244
นครราชสีมา 0 4424 2002

สธข ๒๙-๒๕๕๑ 500-1,000 1,000-2,000 นายธเนศ วงศกาฬสินธุ
นายวิทยา เจียรสุวรรณ
สธร ๓๘-๒๕๕๑ สธข ๓๘-๒๕๕๑ 500
1,000
นายจิรวัฒน ปริมา

สก.491 28 ต.ค.51 27 ต.ค.54
ภก.6653 25 ธค 51 24 ธค 54
ภก.18891

58
59
60
61

บริษัท สุขเกษม ทรัค แฟคทอรี่
บจก.พี.เอ็ม.เท็ค
บจก.อูเชิดชัยอุตสาหกรรม
หจก.กาสธรรมชาติ

99 ม.5 ต.สระจรเข อ.ดานขุนทด
71/1 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง
1069 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
1766 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

สธร ๔๒-๒๕๔๒ สธข ๔๒-๒๕๔๒ 1,000
สธร ๕๒-๒๕๕๒ สธข ๕๓-๒๕๕๒ 800
สธร ๗๘-๒๕๕๓ สธข ๘๐-๒๕๕๓ 500

1,400
1,000

สธร ๘๔-๒๕๕๓ สธข ๘๖-๒๕๕๓

1,500

3,000

นายชาติชาย แกมทอง
นายพิษณุ ไชยโย
นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ
นายพลายบัว แรจั่น

สก.1009
สก.1551
สก.2660
สก.2526

13 มค 52
23เม.ย.52
28 ม.ค.53
22 มี.ค.53

88/8 ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง
50/1 ม.1 ถ.ไทรนอย-ลาดบัวหลวง
ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย
88/4 ม. 1 ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง

นครสวรรค 0 5629 6006-9 สธร ๑๕.๑-๒๕๕๑ สธข ๑๕.๑-๒๕๕๑ 1,000
นนทบุรี 0 2921 9937-9
สธข ๒.๑-๒๕๕๔
-

2,000

น.ส.อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย
นาวาเอกสมศักดิ์ คงโชติ
นายธีระศักดิ์ จินดา
รศ.สั่งสิทธ ตรีสุวรรณ
นายปยวุฒิ ณ พัทลุง
นายชาญณรงค รัตนวารินทร

สก.2557
วก.793
สก.2919
วก.417
สก.614
สก.3057

15 ก.ค.51 14 ก.ค.54
20 ก.พ.54 19 ก.พ.57

53

54
55

62 บจก.เจริญกิจ เอ อาร
63 บจก.สแกน อินเตอร สาขา 1
64 หจก.คารแกสเอ็นจิน

1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน

22/22 ม.6 ต.กระทุมลม อ.สามพราน
263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง

นครปฐม

0 2814 4007
นครศรีธรรมราช 0 7535 6062

0 4438 9594
0 4434 1348
0 4424 0654
0 4425 9503

สธร ๓๔-๒๕๕๑ สธข ๓๓-๒๕๕๑

500

สธร ๑๐-๒๕๕๑

สธข ๑๐-๒๕๕๑

400

สธร ๕๖-๒๕๕๒ สธข ๕๗-๒๕๕๒

500

2,500

ภก.2950
ภก.16792

นายจิรัฏฐ มีบุญ
นายชัยรงค รัตนะ

สก.1122 11 มิ.ย.51 10 มิ.ย.54
ภก.14145 28 พ.ค.52 27 พ.ค.55

1,000

1,000

0 2927 9621
500

วันที่ หมดอายุ
18 พย.51 17 พย.54

นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม

สธร ๓๐-๒๕๕๑

สธร ๕๓-๒๕๕๒ สธข ๕๔-๒๕๕๒

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

รถขนสง

0 3435 1397

นครปฐม

นนทบุรี

รถยนต

วิศวกรผูตรวจ

1,000

12 มค 55
22เม.ย.55
27 ม.ค.56
21 มี.ค.56

4 พ.ค.52 3 พ.ค.55
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
65 หจก.งามวงศวานสองกาช
66 บจก.วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เทรดดิ้ง
67 หจก.ทูลเกษา เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด เซอรวิส
68 บจก.แสงทอง ออโต พารทเวิลด
69 บจก.ที.อาร.ดี.ซัพพลาย
70 บจก.กาซ เทค เอ็นจิเนียริ่ง

ที่อยู
80/15 ม.2 ซ.งามวงศวาน 2
วงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง

จังหวัด
ถ.งาม

85/4 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง
22 ซ.ประชาชื่น 9 ถ.ประชาชื่น
ต.ทาทราย อ.เมือง
78/3 ม.2 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน
อ.เมือง
100/607 ม.4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง

โทรศัพท

นนทบุรี

0 2951 1208

นนทบุรี

0 2571 5013-7

นนทบุรี

0 2573 5378

นนทบุรี

0 2951 0055

นนทบุรี

0 2571 4801

44/9 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน
อ.เมือง
17/5 ม.4 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง

นนทบุรี

0 2966 7080

นนทบุรี

08 3111 7333

49 ม.4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

นนทบุรี

0 2962 6667

ปทุมธานี

0 2978 2058

74 บจก.สแตนดารด เอ็นจีวี

99/2 ม.5 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ
อ.เมือง
33/3 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง

ปทุมธานี

0 2581 1676

75 หจก.เอ็นแอนดพี ออโตแกส

49/4 ม.5 ต.บางพูน อ.เมือง

71 บจก.เจเอ็น ยานยนต
(ประเทศไทย)
72 บจก.ไฮเทคแพลทินัม
73 บจก.ซีเอ็นจีออโต

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

รถยนต

รถขนสง

คาบริการ (บาท)

ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่ รถยนต
สธร ๖๖-๒๕๕๒ สธข ๖๘-๒๕๕๒
400
สธร ๖๓.๑-๒๕๕๒ สธข ๖๔.๑-๒๕๕๒
สธร ๑๔-๒๕๕๑

500

สธข ๑๔-๒๕๕๑ 500-700

1,000
2,000
900

400

1,000

สธร-๓๖.๑-๒๕๕๑ สธข ๓๖.๑-๒๕๕๑

500

1,000

สธร-๔๐-๒๕๕๒ สธข-๔๐-๒๕๕๒

500

2,000

สธร ๕๗-๒๕๕๒ สธข ๕๘-๒๕๕๒

500

1,000

400

1,000

สธร ๘๖-๒๕๕๓ สธข ๘๘-๒๕๕๓

400

2,000

สธร ๒-๒๕๕๔

สธข ๑-๒๕๕๔

500

1,000

สธข ๗๕.๑๒๕๕๓

500

-

ปทุมธานี 0 2958 8483, สธร ๗๓.๑-๒๕๕๓
0 2567 0517

สธข ๑๐๐.๑๒๕๕๓

ใหความเห็นชอบ

รถขนสง

สธร ๒๗-๒๕๕๑ สธข ๒๖-๒๕๕๑

สธร ๙๘.๑-๒๕๕๓

วิศวกรผูตรวจ

วันที่ หมดอายุ
2 ธ.ค.52 1 ธ.ค.55

นายไพโรจน โรจวัฒนา
นายชุมพล สุขะธรรมโม

สก.1579
สก.863

นายเอกชัย ปตารักษ

สก.3041

4 ก.ย.52

นายกฤษฎา เบิกไพร

สก.1855

10 ก.ค.51 9 ก.ค.54

นายชาญวิทย วิทยาวิโรจน

สก.3082

2 ต.ค.51 1 ต.ค.54

นายสิทธิชัย ดาราศร
นายเจษฎาภรณ เสนอินทร
นายไพศาล หลอเพ็ญศรี

สก.2872
สก.3335
สก.658

18 ธ.ค.51 17 ธ.ค.54

นายภูวรินทร พนาวัน

สก.3363

10 ก.ค.52 9 ก.ค.55

นายบัญญัติ วงคประชา
นายวิเชียร กันตะบุตร
นายรักชาติ เหล็กบุญเพชร

สก.2563
สก.3042
สก.3155

4 ส.ค.53 3 ส.ค.56

นายสหเทพ จอยประดิษฐ
นายชลี เบญจรัตนานนท

สก.3159
สก.3176

4 ก.พ.54 3 ก.พ.57

นายบุญฤทธิ์ วัฒนวิสุทธิ์

สก.1843

7 ม.ค.53 6 ม.ค.56

3 ก.ย.55

5 ม.ค.52 4 ม.ค.55

30 มี.ค.53 29 มี.ค.56
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
76 บจก.โอ - สุเนเจอรัล แกส

ที่อยู

จังหวัด

โทรศัพท

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่ รถยนต
สธร ๗๖-๒๕๕๓ สธข ๗๘-๒๕๕๓
500

1/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง

ปทุมธานี

0 2516 8643

77 บจก.โปรแกส

66 ม.2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

ปทุมธานี

0 2901 2271-2 สธร ๘๐-๒๕๕๓ สธข ๘๒-๒๕๕๓

78 บจก.ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง

91 ซ.รังสิต-นครนายก 67 ต.
ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี

ปทุมธานี

0 2974 1896

44/3 ซ.หมูบานหนองแก ต.หนองแก
อ.หัวหิน

81 บจก.พ.บรรจง ออโตซัพพลาย 24/3 ม.6 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี
82 บจก.พาวเวอรแพลนทเมนเทน 2/1 ม.2 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ
แนนซเซอรวิส
83 บจก.ทีพีไอ โพลีน (มหาชน)

500

1,000

สธร ๔๔-๒๕๕๒ สธข ๔๕-๒๕๕๒ 1,000

1,500

สธร ๘๒-๒๕๕๓ สธข ๘๔-๒๕๕๓

500

1,000

ประจวบคีรีขั 08 1274 6278
สธร ๑๐๐-๒๕๕๓ สธข ๑๐๒-๒๕๕๓
นธ

500

1,000

ประจวบคีรีขันธ 0 3251 3700

ปราจีนบุรี

สธข ๙๓.๑๒๕๕๓

08 5835 0602
สธร ๖-๒๕๕๔

สระบุรี

0 3633 9111

84 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย
424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง

สระบุรี

0 8477 23477

85 หจก.สมสกุล ทรานสปอรต

67/1 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

0 3636 9446-7

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

2,000
2,000

สธร ๙๑.๑-๒๕๕๓

สธข ๕-๒๕๕๔

วิศวกรผูตรวจ

ใหความเห็นชอบ

รถขนสง

500

79 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ 278 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 0 3261 1130
80 หจก.เค.เอส.ซี.ออโตพารท
แอนด เซอรวิส

คาบริการ (บาท)

500

1,000

สธร ๓๗.๑-๒๕๕๑ สธข ๓๗.๑-๒๕๕๑

700

1,000

สธร ๔๘-๒๕๕๒ สธข ๔๙-๒๕๕๒

500

1,200

สธร ๖๗-๒๕๕๒ สธข ๖๙-๒๕๕๒

600

1,600

นายเข็มชาติ คุมสุวรรณ

สก.2568

วันที่ หมดอายุ
22 ม.ค.53 21 ม.ค.56

นายเข็มชาติ คุมสุวรรณ

สก.2568

5 ก.พ.53 4 ก.พ.56

นายเข็มชาติ คุมสุวรรณ

สก.2568

22 มิ.ย.53 21 มิ.ย.56

นายสรศักดิ์ ศักดิ์รัตนมาศ
นายนรินทร แกวทอง

ภก.7095 6 ก.พ.52 5 ก.พ.55
ภก.18900

นายธานินทร มาประชุม

สก.3199

16 มี.ค.53 15 มี.ค.56

นายรัฐกาฬ ใจจริง

วก.754

2 ก.ย.53

1 ก.ย.56

วาที่รอยตรีจารีนทร เอี่ยมสุภาษิต วก.765

3 เม.ย.54 2 เม.ย.57

นายนเรศร ดิฐคณารักษกุล
เสริมศักดิ์ เกตบุญลือ
นายชํานาญ ดวงหิรัญ

สก.2210
สก.2898
ภก.8245

18 ธ.ค.51 17 ธ.ค.54
11 มี.ค.52 10 มี.ค.55

นายนเรศร ดิฐคณารักษกุล

สก.2210

9 ธ.ค.52

8 ธ.ค.55
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
86 วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู

จังหวัด

โทรศัพท

พระนครศรีอยุ 0 3524 5144
ธยา

29 ม.3 ถ.อูทอง ต.ทาวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา

87 ศูนยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต 19/2 ม.2 ต.แมกา อ.เมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา
88 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
115 ถ.บริพัตร ต.ทาราบ อ.เมือง

พะเยา
เพชรบุรี

รถยนต

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

สธร ๗๗-๒๕๕๓ สธข ๗๙-๒๕๕๓

460 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง

90 บจก.ไทยแกสอินสเพ็คชั่น
แอนด คอปอรเรชั่น

28/9 ถ.คลองน้ําหู สุขุมวิท 54
เนินพระ อ.เมือง

91 บจก.พลังงานเศรษฐกิจ

59 ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง

ระยอง

0 3866 3474-5 สธร ๖๙.๑-๒๕๕๒

92 หจก.ไอเกนเทค

218/6 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง

ระยอง

0 3802 4052 สธร ๗๒.๑-๒๕๕๓

93 บจก.ยูโร-กาซ

69 ม.1 ต.ทาราบ อ.เมือง

ราชบุรี

0 3231 6315

94 บจก.สัมพันธยนต ออรโต
เซอรวิส

123/2 ม.11 ต.ปากแรต อ.บานโปง

ราชบุรี

0 3220 0071

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

มหาสารคาม 0 4371 1403
ระยอง

รถยนต
500

0 5446 6666
สธร ๘๗.๑-๒๕๕๓ สธข ๘๙.๑-๒๕๕๓ 650
ตอ 1237
0 3242 5432,
สธร ๖๔-๒๕๕๒ สธข ๖๕-๒๕๕๒ 1,000
08 1817 0512

89 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ต.

คาบริการ (บาท)

สธร ๙๗-๒๕๕๓ สธข ๙๙-๒๕๕๓

500

สธร ๗-๒๕๕๑

ใหความเห็นชอบ

รถขนสง
800
1,200
2,000
1,500

0 3894 7184
สธร ๖๘-๒๕๕๒ สธข ๗๐-๒๕๕๒

วิศวกรผูตรวจ

วันที่ หมดอายุ
22 ม.ค.53 21 ม.ค.56

นายสมบูรณ ศรีธัญญา
นายสุรศักดิ์ มนีกานนท
นายดุสิต มะวิญธร
นายนพรัตน เกตุขาว
นายนัทธิ์ธนนท พงษพานิช
นายลิลิต บุญเทียม

ภก.4660
ภก.6085
ภก.7379
สก.3265
สก.3314
สก.2091

นายอุทัย เสาหิน

ภก.4335

30 ก.ค.53 29 ก.ค.56

นายวิชา พิมลศรี

สก.3085

24 ธ.ค.52 23 ธ.ค.55

5 เม.ย.53 4 เม.ย.56
15 ก.ย.52 14 ก.ย.55

800

1,500

สธข ๗๑.๑๒๕๕๒

600

1,500

นายกษิดิศ ตั้งคํา
สก.3406
นางสาวอุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย สก.2557

24 ธ.ค.52 23 ธ.ค.55

สธข ๗๔.๑๒๕๕๓

500

1,000

นายนวรัฐ ทาสระคู
นายโรจนินทร รังสินพสิทธิ์

สก.3382
สก.3346

6 ม.ค.53 5 ม.ค.56

-

500

สก.3018

30 เม.ย.51 29 เม.ย.54

สก.3019

12 มี.ค.52 11 มี.ค.55

สธร ๔๙-๒๕๕๒ สธข ๕๐-๒๕๕๒

700

1,000-2,000 นายพรณรงค สมบูรณดียิ่งยง
1,200

นายวิโรจน ทองเวโรจน
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รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ที่อยู

ตรวจและทดสอบ
95 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 88 ม.6 ถ.ลําปาง-เชียงใหม
10 ลําปาง
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
96 หสม.สกลนครรุงเรืองแกส

จังหวัด
ลําปาง

โทรศัพท

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

คาบริการ (บาท)
รถยนต

สกลนคร

08 1975 8980

สงขลา

0 7420 9750-3

สงขลา

0 7420 9750-3,
0 7450 1501
ตอ 716

99 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15 ถ.กาญจนวนิชย ต.คอหงส
อ.หาดใหญ

สงขลา

100 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ

สงขลา

สธร ๔๓-๒๕๕๒ สธข ๔๔-๒๕๕๒

500

1,000

สธร ๒๔-๒๕๕๑ สธข ๒๓-๒๕๕๑

500

1,000

สธร ๑๐๓-๒๕๕๓

-

500

-

-

สธข ๑๐๕.๑๒๕๕๓

-

500

0 7421 2300

101 บจก.แอล.วี.เทค.(ไทยแลนด)

2132 ม.7 ต.เทพารักษ อ.เมือง

สมุทรปราการ 0 2383 5738

102 บจก.สยามราชธานี คอรปอเร
ชัน

289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเกา ต.สําโรง
อ.พระประแดง

สมุทรปราการ 0 2743 501025, 0 2743
5007-8

สธร ๕๐ - ๒๕๕๒ สธข ๕๑ - ๒๕๕๒

500

1,000

สธร. ๓๓-๒๕๕๑ สธข ๓๒-๒๕๕๑

500

2,000

สธร ๕๘-๒๕๕๒ สธข ๕๙-๒๕๕๒

500

ใหความเห็นชอบ

นายชัชวาล สิงหอุสา
นายวิโรจน ทิพยอาภรณ

วันที่ หมดอายุ
ภก.18951 3 ก.พ.52 2 ก.พ.55
สก.1498

นายบุณยรัตน จงสิริวงศ

สก.1806

5 ก.ย.51

นายบัญญัติ นิยมวาส

สก.3387

21 ธ.ค.53 20 ธ.ค.56

นายบัญญัติ นิยมวาส

สก.3387

17 ธ.ค.53 16 ธ.ค.56

นายสุทธิรัตน สุวรรณจรัส
นายวิทยา จงเจริญ
นายชูเกียรติ คุปตานนท

สก.729
สก.755
วก.651

6 ม.ค.52 5 ม.ค.55

นายธนา นิชรานนท
นายสถิตย ชฎากรณ
นายอํานวย หอมขาว
นายชรินทร นวลละออง
นายสิงหนพ หงสกุล

ภก.8328 3 เม.ย.52 2 เม.ย.55
ภก.21503
ภก.8263
ภก.20441
สก.1143 13 พ.ย.51 12 พ.ย. 54

นายวรเทพ จิตรพานิชเจริญ

สก.2797

4 ก.ย.54

1,000

0 7421 2893
สธร ๔๑-๒๕๕๒ สธข ๔๑-๒๕๕๒

วิศวกรผูตรวจ

รถขนสง

0 5435 6681-2

275/15 ม.13 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
97 บจก.เอ็นจีวีพาวเวอร
19/2 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ
98 บจก.เอ็นจีวีพาวเวอร (สาขา 1) 27 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเชีย)
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

รถยนต

8 ส.ค.52 7 ส.ค.55

1,000

11/12

รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) เปนเชื้อเพลิง
ที่

ชื่อสถานที่

ตรวจและทดสอบ
103 บจก.ไทยจีเทค

ที่อยู

จังหวัด

โทรศัพท

104 บจก.นวัตพลัง

143/5-7 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
2152 ม.7 ต.เทพารักษ อ.เมือง

สมุทรปราการ 0 2815 5107-8
สมุทรปราการ 0 2713 5645-6

105 บจก.ทีพีไอ คอนกรีต

55/3 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

สมุทรปราการ 02-3979090-3

106 บจก.เอ็น เอส ซี เทคโนโลยี
วิศวกรรม

1688 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 08 1630 1142

107 บจก.สามมิตรมอเตอรสแมนู
แฟคเจอริ่ง
108 บจก.ไทย เยอรมัน อินเตอร
เซอรวิส
109 บจก.ไทยเทรลเลอร

99/97 ม.4 ซ.สวยสมพล ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
9/2 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาไม
อ.กระทุมแบน
133 ม.5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่นอง

110 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

346 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง

111 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

306 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

3 ถ.วัฒนานุวงค ต.หมากแขง อ.เมือง

ขอมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

รถขนสง

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

สธร ๘๕-๒๕๕๓ สธข ๘๗-๒๕๕๓
-

สธข ๖๖-๒๕๕๒

สธร ๔๕.๑ - ๒๕๕๒สธข ๔๖.๑-๒๕๕๒
สธร ๑๐๘.๑ ๒๕๕๔

สธข ๑๑๐.๑๒๕๕๔

คาบริการ (บาท)
รถยนต

รถขนสง

500

1,000

-

3,000

500

1,000

500

1,000

สมุทรสาคร 0 2420 5225, 0
สธร ๓๒.๑-๒๕๕๑ สธข ๓๑.๑-๒๕๕๑
2810 4260 ตอ
สมุทรสาคร 0 2810 0994-7
สธร ๕๙-๒๕๕๒ สธข ๖๐-๒๕๕๒

535

535

700

1,500

สุพรรณบุรี

0 3556 6466

สธร ๒๕-๒๕๕๑ สธข ๒๔-๒๕๕๑

1,000

สุรินทร

0 4451 1190
ตอ 124

สธร ๙๔-๒๕๕๓ สธข ๙๖-๒๕๕๓

หนองคาย

0 4241 1776

112 หจก.โชคอนันตวิศวเครื่องกล 101 ม.7 ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลําภู 0 4235 9527
113 วิทยาลัยเทคนิคอุดร
(แผนกชางยนต)

รถยนต

อุดรธานี

0 4222 1538

วิศวกรผูตรวจ
นายณัฐพรรษ หาญธีระชัยกุล

ใหความเห็นชอบ
วก.635

วันที่ หมดอายุ
23 มี.ค.53 22 มี.ค.56

พลเรือโทประสิทธิ์ชัย ศรีวรรธนะ สก.2517 30 ก.ย. 52 29 ก.ย.55
นายปองเทพ ชลวิไล
สก.2160
นายสุวิทย ศรีวัฒนาพงษ
สก.1968 17ก.พ.52 16ก.พ.55

นายณรงค เจริญสุข

สก.3421 4 เม.ย. 54 3 เม.ย. 57

นายยงยุทธ เนียมทรัพย

สก.2022

5 พ.ย. 51 4 พ.ย.54

นายเลิศลักษณ สายทวี

สก.2959

16 ก.ค.52 15 ก.ค.55

3,000

นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ์

วก.658

15 ก.ย.51 14 ก.ย.54

1,000

2,000

นายสุประยูรราษฎร สะปะสิริ
นายจักรภัทร ชูชมงาม

ภก.7352 16 ก.ค.53 15 ก.ค.56
ภก.20478

สธร ๑๐๒-๒๕๕๓ สธข ๑๐๔-๒๕๕๓

500

1,000

นายธนชัย คําแพงเมือง
นายสุดสาคร พาติกบุตร

สก.1947
ภก.8168

14 ธ.ค.53 13 ธ.ค.56

สธร ๙๖-๒๕๕๓ สธข ๙๘-๒๕๕๓

1,000

2,000

นายทรงธรรม สันตินันตรักษ

สก.2858

20 ก.ค.53 19 ก.ค.56

สธร ๓๙-๒๕๕๑

1,500

-

นายวิทยา พงษหนองโน
นายสิริ สังกะสินสู

ภก.649
ภก.2900

30 ธ.ค.51 29 ธ.ค.54

สธข ๓๙-๒๕๕๑
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