
รายช่ือนิติบุคคลผูประกอบกิจการฝกอบรมพนักงานบรรจุกาซ 

1. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด                                                    

ตั้งอยูเลขท่ี 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร                         

เขตจตุจักร  กรงุเทพมหานคร  10900 

2. บริษัท  เนเชอรัล เอ็นเนอรยี เทค จํากัด                                                                                   

ตั้งอยูเลขท่ี 1/233 หมูท่ี 9 ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120                            

โทร. 025821138-40 แฟกซ. 02-5836389  
3. บริษัท  เอดีโฟร อินโนเวชั่น จาํกัด  ***สั่งพักใชพักใชใบรับรอง ตั่งแตวันท่ี 17 ก.ค. 2555 เปนตนไป                                                                            

ตั้งอยูเลขท่ี 19 ซอยลาซาล 87 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา  เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร              

โทร. 02-7486500  

4. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด                                                                            

ตั้งอยูเลขท่ี 68/95-96 ถนนพระราม 2   แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150                      

โทร. 02-476-5058 

 
 
 

รายช่ือบริษัทฝกอบรม 
บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว 

1. บริษัท  เนเชอรัล เอ็นเนอรยี เทค จํากัด                                                                                   

ตั้งอยูเลขท่ี 1/233 หมูท่ี 9 ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120                            

โทร. 02-5821138-40 แฟกซ. 02-5836389 

2. บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด  

ตั้งอยูเลขท่ี ๑๑๕ หมูท่ี ๑๖ ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

โทร. 02-2723322 ตอ1328 ศูนยฝกอบรมบริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด  

Fax. 02-2720798 Email : Aldila@worldgas.co.th 

 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือบริษัทฝกอบรมรานจําหนายกาซ 

1. บริษัท  เนเชอรัล เอ็นเนอรยี เทค จํากัด                                                                                   

ตั้งอยูเลขท่ี 1/233 หมูท่ี 9 ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120                            

โทร. 02-5821138-40 แฟกซ. 02-5836389  
2. บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด                                                                             

เลขท่ี 68/95-96 ถนนพระราม 2   แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150                                      

โทร. 02-476-5058 

3. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด                                                     

เลขท่ี 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร                       

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-265-8110 

 

รายช่ือผูทดสอบและตรวจสอบ 

1. บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)                                                                                  

เลขท่ี 1/37  หมูท่ี 1  ตําบลหนองชาก  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  20170                                   

โทร. 038-297032 ตอ313 

2. บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด 

เลขท่ี 19  ซอยสวนสน 8  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  กทม.  10240 

โทร. 038-691408 

3. บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอรวิส จํากัด 

เลขท่ี 69 อาคารพี เอ อี  ถนนศรีนครินทร  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม.  10250 

โทร. 02-3220222  แฟกซ 02-7212577 

4. บริษัท ราชพฤกษ วิศวกรรม จํากัด 

เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย    แขวงบางแค  เขตบางแค  กทม.  10160 

โทร. 02-4552888 แฟกซ 02-4552763 

5. บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอรวิส (1998) จํากัด 

เลขท่ี 48/1 หมูท่ี 2 ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  21130 

โทร. 02-9558422 แฟกซ 02-9558411 

6. บริษัท เอ็นดีที ไทยเซอรวิส จํากัด 

เลขท่ี 135 หมูท่ี 3 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74110 

โทร. 02-8740320  แฟกซ 02-8740320 



7. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขท่ี 100  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กทม.  10120 

โทร. 02-6781813  แฟกซ 02-6781504 

8. บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 

เลขท่ี 195  ซอยเพชรเกษม  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแค  เขตบางแค  กทม.  10160 

โทร. 02ข4443645  แฟกซ 02-4443026 

9. บริษัท ยุทธศาสตรวิศวกรรม จํากัด 

เลขท่ี 85/4  หมูท่ี 6  ถนนบางกรวย-ไทรนอย  ตําบลบางรักใหญ  อําเภอบางบัวทอง   

จังหวัดนนทบุรี  11110   โทร. 02-5715013 

10. บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด อินสเปคชั่น จํากัด 

เลขท่ี 850/12  หมูท่ี 6  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง                      

กรุงเทพมหานคร  10520   

โทร. 02-3274422  แฟกซ 02-3274028 

 

 
 

 

 

 
 

 


