
เลขที่ใบรบัรอง บรษัิท/บุคคล ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ วันที่ได้รบัใบรบัรอง วันที่ใบรบัรองหมดอายุ
ฟ.๐๐๑-๒๕๕๐/๒๕๕๕ นายชูศักด์ิ  ชัยมาทกิุล เลขที่ ๒๙/๑๗๒ ซอยรามอินทรา ๑๔ แยก ๑๗-๑ แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0 2943 7690 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ฟ.๐๐๒-๒๕๕๐/๒๕๕๕ นายจัตุพร  ยอดราช เลขที่ ๔๘/๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ ๐๘ ๙๗๘๘ ๗๓๔๓ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ฟ.๐๐๓/๕๐ **นายสหวัฒน์  โสภา เลขที่ ๑๐๐/๔๕๗ หมู่ที่ ๑๒ ถนนโรจนะ ต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๕๕ ๕๒๕๖ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ๙ กันยายน ๒๕๕๕
ฟ.๐๐๔/๕๐ **นายอนุสัย  วรรณประวรรต เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโปง่ จังหวัดราชบรีุ ๐๘ ๑๘๓๐ ๗๑๒๔ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ๙ กันยายน ๒๕๕๕
ฟ.๐๐๑-๒๕๕๑/2556 บริษัท เซฟต้ี ไซน์ โซลูชั่น จ ากัด เลขที่ 39/58 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๐๘ 1982 7925 ๙ มิถุนายน ๒๕๕6 ๘ มิถุนายน ๒๕61
ฟ.๐๐๑/๒๕๕๓ บริษัท เอสบเีอส เซอร์วิส จ ากัด เลขที่ ๒๐๐๑/๔๖ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๓๙๘ ๐๘๕๙ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ฟ.๐๐๑/๒๕๕๕ บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เลขที่ ๑๙๙/๓๖ หมู่ที่ ๗ ถนนฉลองกรุง แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๗๓๗ ๔๐๙๐ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ฟ.๐๐๑/๒๕๕๖ นายนพพร พัชรประกิติ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๑-๘๐ 

ต่อ ๔๑๐๐, ๔๐๑๐
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ฟ.๐๐2/๒๕๕6 บริษัท นวเทคโนโลยีวิศวกรรม จ ากัด เลขที่ 53/776 หมู่ที่ 2 ถนนเสมาฟ้าคราม ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธานี 08 1875 1885 26 กันยายน ๒๕๕6 25 กันยายน ๒๕61
ฟ.001/2557 บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เลขที่ ๕๖/๓๔๔ หมู่ที่ ๒ ถนนเสมาฟ้าคราม ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธานี 0 2531 3044 ,   

08 9894 1414
4 เมษายน 2557 3 เมษายน 2562

ฟ.๐๐๒/๒๕๕๗ บริษัท เคาท ์ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๐ ๒๘๑๕ ๔๙๖๕ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ฟ.๐๐๓/๒๕๕๗ บริษัท นอร์ดเคปป ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เลขที่ ๑๐๐/๕๕๘ หมู่ที่ ๖ แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๕๕๗ ๖๖๔๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ฟ.๐๐๔/๒๕๕๗ นายสมคิด  จันทสระ เลขที่ ๗๙/๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรีุ 0 2191 9335 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ฟ.๐๐๕/๒๕๕๗ บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 3431 2089 ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

                       หมายเหตุ      **  หมายถึง  บคุคล ที่ใบรับรองหมดอายุแล้ว

รายช่ือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ่ง 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรบัรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

ขอ้มลู ณ วนัที ่1/10/2014


