
ประกาศ ณ วนัที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547
เลขทีใ่บรับรอง บริษัท/หา้งร้าน ทีต่ัง้สถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ได้รับใบอนุญาต วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

002-2547/2555 บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) เลขที ่๒๑/๓ ถนนบา้นพลง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๐ ๓๘๖๙ ๑๔๐๘-๑๐ 19 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2558

006-2551/2557 บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (๑๙๙๘) จ ากดั เลขที ่๔๘/๑ หมู่ที ่๒ ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง ๐ ๓๘๖๐ ๓๔๔๑-๓ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

005-2550/2556 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากดั เลขที ่140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๐ 2455 2888 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

001-2552/2555 บริษัท ไทย เอ็น ดี ท ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่๑๙ ซอยสวนสน ๘ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๐ ๒๗๓๕ ๐๘๐๑-๓ 31 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2558

004-2550/2556 บริษัท พี เอ อี เทคนคิอล เซอร์วิส จ ากดั เลขที ่๖๙  ซอยอ่อนนชุ ๖๔ (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๐ ๒๓๒๒ ๐๒๒๒ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

001-2554/2557 บริษัท ยทุธศาสตร์ วิศวกรรม จ ากดั เลขที ่๘๕/๔ หมู่ที ่๖ ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 0 2920 5260-1 18 เมษายน 2557 17 เมษายน 2560

001/2555 บริษัท อาร์ซีไอ เทสต้ิง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั เลขที ่136/11-14 หมู่ที ่3 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 0 2990 1743 29 ตุลาคม 2555 28 ตุลาคม 2558

001/2556 บริษัท อี แอนด์ เอส เอ็นจีวี เซอร์วิสเซส จ ากดั เลขที ่99/71 หมู่ที ่2 ต าบลพันทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 0 3487 1775 14 มีนาคม 2556 13 มีนาคม 2559

002/2556 บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั เลขที ่195 ซอยเพชรเกษม ๖๕ ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๔๔๔ ๓๖๔๕ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2559

003/2556 บริษัท ไฮบริด อินทเิกรชั่น จ ากดั เลขที ่94/1 หมู่ที ่6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 0 2589 2199 ๔ กนัยายน ๒๕๕๖ ๓ กนัยายน ๒๕๕๙

004/2556 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พนาพงศ์ เอ็นจิเนยีร่ิง เลขที ่72 ถนนสุขุมวิท 16 ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 0 3868 7719-21 22 ตุลาคม 2556 21 ตุลาคม 2559

001/2557 บริษัท ดาคอน อินสเปค็ชั่น เซอร์วิสเซส จ ากดั เลขที ่78/4 หมู่ที ่6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 0 3888 0788 26 มิถุนายน 2557 25 มิถุนายน 2560

002/2557 บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่155/85 หมู่ที ่2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 0 2670 4800 26 กนัยายน 2557 25 กนัยายน 2560
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รายชื่อวศิวกรทดสอบและตรวจสอบสถานีบริการก๊าซธรรมชาต ิ
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