
เลขทีใ่บรบัรอง บรษัิท/หา้งรา้น ทีต่ัง้สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ได้รับใบอนุญาต วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

๐๐๑-๒๕๕๑/2557 บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพค็ชั่น แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด เลขที่ 195 ซอยเพชรเกษม ๖๕ แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 0 2444 3645-59 ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๐๒-๒๕๕๑/2557 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑/๓ ถนนบ้านพลง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง ๐ ๓๘๖๙ ๑๔๐๘-๑๐ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๐๓-๒๕๕๑/2557 บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วสิ (๑๙๙๘) จ ากัด เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลพลา ถนนเทศบาล 2/1 อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง ๐ ๓๘๖๐ ๓๔๔๑-๓ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
004-2551/2557 บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด เลขที่ 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 0 2455 2888 ๒๕ มีนาคม ๒๕๕7 ๒๔ มีนาคม ๒๕60
๐๐๕-๒๕๕๑/2557 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ๑๙ ซอยสวนสน ๘ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวดักรุงเทพมหานคร ๐ ๒๗๓๕ ๐๘๐๑ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๐๖-๒๕๕๑/2557 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเปคชั่น จ ากัด เลขที่ 850/12 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร ๐ ๒๓๒๗ ๔๔๒๒ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๐๗-๒๕๕๑/2557 บริษัท พ ีเอ อี เทคนิคอล เซอร์วสิ จ ากัด เลขที่ ๖๙  ซอยอ่อนนุช ๖๔ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวดักรุงเทพมหานคร ๐ ๒๓๒๒ ๐๒๒๒ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๐๑-๒๕๕๓/2556 บริษัท เอ็นเนอร์วชิั่น จ ากัด เลขที่ ๖๘/๑ ซอยอินทามระ ๒๑ ถนนสุทธสิารวนิิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๒๑๔ ๖๒๐๓-๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
001-2554/2557 บริษัท ยุทธศาสตร์ วศิวกรรม จ ากัด เลขที่ 85/4 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 0 2920 5260-1 ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
001/2555 บริษัท อาร์ซีไอ เทสต้ิง อินสเพค็ชั่น แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด เลขที่ 136/11-14 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 0 2990 1743 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
002/2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียร่ิง เลขที่ 72 ถนนสุขุมวทิ 16 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 0 3868 7719-21 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
001/2556 บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จ ากัด เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 0 2589 2199 ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
002/2556 บริษัท ศูนย์วจิัยโลหะวทิยา แอลพเีอ็น (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 0 2815 4118-9 27 กันยายน 2556 26 กันยายน 2559
001/2557 บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วสิเซส จ ากัด เลขที่ 78/4 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 0 3888 0788 26 มิถุนายน 2557 25 มิถุนายน 2560
002/2557 บริษัท ซีเวร์ิท (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 155/85 หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 0 2670 4800 26 กันยายน 2557 25 กันยายน 2560
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