
 
 

บัญชีรายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบ 

และตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จัดท าโดย กลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 1 สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 

 

ล าดับที่ ประเภทที่ รายช่ือผู้ทดสอบและ
ตรวจสอบ 

ข้อมูลผู้ทดสอบและตรวจสอบ 

๑ ประเภทที่ 
๑ 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด 
(มหาชน) 
หมดอายุ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖7 

เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 21150  
โทร. ๐๓๘- 691-408-10 โทรสาร 038-692-028 

๒ ประเภทที ่
๑ 

บริษัท ศิวะ เทสติ้งอินสเพ็คชั่น
แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด 
หมดอายุ ๒๖ กันยายน ๒๕๖6 

เลขที่ ๑๙๕ ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวง
หลักสอง เขตบางแค กทม. ๑๐๑๖๐  
โทร. ๐๒-555-๓๖๔๕   โทรสาร ๐๒-๔๔๔-๓๐๒๖ 

๓ ประเภทที่ 
๑ 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด 
(มหาชน) 
หมดอายุ ๒๒ เมษายน ๒๕๖7 

เลขที่ ๑๙ ซอยสวนสน ๘ ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ 
โทร. ๐๒-๗๓๕-๐๘๐๑   โทรสาร ๐๒-๗๓๕-๑๙๔๑ 

๔ ประเภทที่ 
๑ 

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จํากัด 
หมดอายุ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 

เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน)  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทร. ๐๒-๓๒๒-๐๒๒๒   โทรสาร ๐๒-๗๒๑-๒๕๗๗ 

๕ ประเภทที ่
๑ 

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม 
จํากัด 
หมดอายุ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 

เลขที่ ๑๔๐/๑ ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนา-
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. ๑๐๑๖๐  
โทร. ๐๒-๔๕๕-๒๘๘๘   โทรสาร ๐๒-๔๕๕-๒๗๖๓ 

๖ ประเภทที ่
๑ 

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น 
เซอร์วิส (๑๙๙๘) จํากัด 
หมดอายุ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖6 

เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง     
จังหวดระยอง ๒๑๑๓๐  
โทร. ๐๓๘-๖๐๓-๔๔๑-๓  

๗ ประเภทที ่
๑ 

บริษัท เอสเค เอ็นดีทีแอนด์อิน 
สเป็คชั่น จํากัด 
หมดอายุ 2 พฤษภาคม ๒๕๖6 

เลขที่ ๘๕๐/๑๒ หมู่ที่ ๖ ถนนลาดกระบัง  
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. ๑๐๕๒๐  
โทร. ๐๒-๓๒๗-๔๔๒๒   โทรสาร ๐๒-๓๒๗-๔๐๒๘ 

๘ ประเภทที ่
๑ 

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยีส์ จํากัด 
หมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๖6 

เลขที่ ๗๘/๔ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตําบลบ้านฉาง 
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐ 
โทร. ๐๓๓-๐๑๒-484-7   โทรสาร ๐๓๓-๐๑๒-๕๓๐ 

๙ ประเภทที่ 
1 

บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น 
เซอร์วิส จํากัด 
หมดอายุ 20 กันยายน ๒๕๖8 

เลขที่ 150/88 ถนนเนินพยอม ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทร. 038-681-572   โทรสาร 038-681-573 

/ลําดับที่... 



 

  

-๒- 
 

ล าดับที่ ระดับที่ รายช่ือบริษัท ข้อมูลบริษัท 
๑0 ประเภทที ่

๑ 
บริษัท เอ็นดีที.ไทยเซอร์วิส จํากัด 
 
 
หมดอายุ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖6 

เลขที่ ๓๙/๔ หมู่ที่ ๔ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑7๐ 
โทร. ๐๒-๘๗๔-๐๓๒๐, 089-123-7064 
โทรสาร ๐๒-๘๗๔-๐๓๒๐ 

๑1 ประเภทที่ 
๑ 

บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล 
เซอร์วิส จํากัด 
หมดอายุ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖6 

เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 
โทร. 038-157-050   โทรสาร 038-157-051 

๑2 ประเภทที่ 
๑ 

บริษัท เทสติ้ง โซลูชั่น จํากัด 
 
 
หมดอายุ ๒2 พฤศจิกายน ๒๕๖7 

เลขที่ 158/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
โทร. ๐๒-๘๘๔-๑618, 091-120-7511 
โทรสาร ๐๒-455-2768  

๑3 ประเภทที ่
๒ 

บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม 
จํากัด 
 
หมดอายุ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

เลขที่ ๘๕/๔ หมู่ที่ ๖ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบล
บางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑1๐  
โทร. 02-920-5864   โทรสาร 02-571-4957 

๑4 ประเภทที ่
1 

บริษัท เซฟตี้โปรเฟสชั่นแนล 
จํากัด 
หมดอายุ 20 มกราคม ๒๕๖9 

เลขที่ 1 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 
โทร. ๐๒-๙๑๘-๕๑๐๐   โทรสาร ๐๒-๙๑๘-๕๑๐๑ 

๑5 ประเภทที ่
1 

บริษัท ยู บี ซี เทสติ้ง จํากัด 
 
 
หมดอายุ 7 มิถุนายน ๒๕๖7 

เลขที่ ๑๑๙/๙ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐  
โทร. ๐๒-4๐๘-๕๓๐๙, ๐๙๖-๒๒๐-๒๖๓๔ 
โทรสาร ๐๒-4๐๘-๕๓๐๙ 

๑6 ประเภทที่ 
๒ 

บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) 
จํากัด 
 
หมดอายุ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖7 

เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐๒-๖๗๘-๑๘๑๓ ต่อ ๒๐๐๑  
โทรสาร ๐๒-๖๗๘-๑๕๐๔ 

๑7 ประเภทที ่
๓ 

บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
หมดอายุ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖6 

เลขที่ ๒๑๗๐ อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐๒-๖๗๐-๔๘๐๐   โทรสาร ๐๒-๗๑๘-๑๙๔๐ 

18 ประเภทที ่
๓ 

บริษัท เอส จีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 
 
หมดอายุ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖8 

เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กทม. ๑๐๑๒๐  
โทร. ๐๒-๖๗๘-๑๘๑๓ ต่อ ๒๐๐๑ 
โทรสาร ๐๒-๖๗๘-๑๕๐๔ 

 
 

         /ลําดับที.่.. 



 

  

-๓- 

 
ล าดับที่ ระดับที่ รายช่ือบริษัท ข้อมูลบริษัท 

19 ประเภทที่ 
๓ 

บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) 
จํากัด 
หมดอายุ ๗ มีนาคม ๒๕๖7 

เลขที่ ๖๕/๑ หมู่ที่ ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๒-๙๔๘-๒๒๙๙   โทรสาร ๐๒-๙๔๘-๒๖๔๗ 

๒0 ประเภทที่ 
๓ 

บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จํากัด 
 
 
หมดอายุ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖7 

เลขที่ ๒๘/๑๖๕ – ๑๖๖ หมูท่ี่ ๔ ซอยแจ้งวัฒนะ – 
ปากเกร็ด ๓๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐๒-๕๗๓-๙๔๒๕-๘   โทรสาร ๐๒-๕๗๓-๙๔๒๙ 

21 ประเภทที่ 
๓ 

บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ 
จํากัด 
 
หมดอายุ 28 ตุลาคม 2568 

เลขที่ 128/163 หมู่ที่ 5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทร. 076-608-880 085-654-4629  
และ 086-274-4903 โทรสาร 076-620-658 

22 ประเภทที่ 
2 

บริษัท ซีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส จํากัด 
หมดอายุ 8 มิถุนายน 2568 

เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ตําบลบึงน้ํารักษ์ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทร. 02-101-3029   โทรสาร 02-101-6794 

23 ประเภทที่ 
๒ 

บริษัท ไอ ซี ที อินโนเวชั่น เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 
-------ระงับการให้บริการ-------- 
หมดอายุ 17 ธันวาคม 2566 

เลขที่ 116 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตําบล
พิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทร. 02-077-7391   โทรสาร 02-077-9684 

24 ประเภทที่ 
๓ 

บริษัท บริงโก อีเนอยี่ โซลูชั่น 
จํากัด 
 
หมดอายุ 16 สิงหาคม 2567 

เลขที่ 76/57 หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค ซอยคุ้ม
เกล้า 10 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 085-937-7444 

25 ประเภทที่ 
๒ 

บริษัท ดีเอ็นอี อินสเป๊คชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 
หมดอายุ 23 พฤษภาคม 2568 

เลขที่ 88/90 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทร. 094-495-8439 

26 ประเภทที่ 
3 

บริษัท เอเบิ้ล เทสติ้ง จํากัด 
 
หมดอายุ 24 เมษายน 2569 

เลขที่ 99/25 หมู่ที่ 9 ตําบลคลองอุดมชลจร  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 094-165-9939 

ข้อมูล ณ วันที่   1  พฤษภาคม  ๒๕๖6 
 

      (ลงชื่อ)     ตฤณ  บัวภาค า ผู้บันทึกข้อมูล     
                   (นายตฤณ บัวภาคํา) 

    วิศวกรปฏิบัติการ 
                                      (ลงชื่อ)   อภิชาต  ปานเผาะ ผู้ตรวจสอบข้อมูล    

(นายอภิชาต  ปานเผาะ)  
        หวัหน้ากลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 1 


