
 
 

บัญชีรายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน 
ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน  
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

จัดท้าโดย กลุ่มรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม 1 สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
 

ระดับที่ 1 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

1 บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 28/165-166 หมู่ที่ 4  
ซอยแจ้งวัฒนะ-ปำกเกร็ด 34 ถนนแจ้งวัฒนะ      
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 02-589-2199 

ผ.นม.กฟย.1-005/2564 
/ / / 

 

8 ต.ค. 2567 

2 บริษัท ภู่เจริญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 234/185 หมู่ที่ 10  
ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์     
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 05-637-2378 

ผ.นม.กฟย.1-010/2564 
/ / / 

EZY 
3 

29 ต.ค. 2567 

3 บริษัท ไตรพำวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 988/108 ถนนรำมอินทรำ 
แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุงเทพมหำนคร 10230  
โทรศัพท์ 02-136-9433-5 

ผ.นม.กฟ.1-011/2564 
/ /  

 

29 ธ.ค. 2567 
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ระดับที่ 1 
 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

4 บริษัท เอส อี ที เอส จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 254 ซอยลำดพร้ำว 107  
(ดีสมโชค) ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น  
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศัพท์ ๐๒-769-1000 ตอ่ 1400 

ผ.นม.ก.1-006/2562 
/   

MassT
ech 

14 มิ.ย. 2568 

5 บริษัท 48 เอ็มเอส เทสติ้ง จ ำกัด 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 26/725 หมู่ที่ 10  
ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ  
จังหวัดปทุมธำนี 12150 
โทรศัพท์ ๐๒-549-7684 

ผ.นม.ก.1-008/2565 
/    

1 มิ.ย. 2568 

6 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99/42 หมู่ที่ 8 แขวงท่ำแร้ง  
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230 
โทรศัพท์ ๐๒-519-3944 

ผ.นม.กฟย.1-007/2565 
/ / /  

14 ก.ค. 2568 

7 บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จ ำกัด 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 935/2 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัด
บึงทองหลำง) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวัง
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 02-966-1655 

ผ.นม.กฟ.1-014/2565 
/ /   

6 ต.ค. 2568 

9 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นจ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 850/12 ซอยลำดกระบัง 30/5 
ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขต
ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 
โทรศัพท์ 02-327-4028 

ผ.นม.ก.1-013/2565 
/    

30 ต.ค. 2568 
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ระดับที่ 1 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

10 บริษัท ไอคิวไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที4่8/1หมู่ที่ 2ถนนเทศบำล 2/1
ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 
21130 
โทรศัพท ์0-2955-8422-3 

ผ.นม.ก.1-004/2563 
/    

23 พ.ค. 2566 

11 บริษัท เอส.เอ็น.เทสติ้ง ซิสเต็ม จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที ่752ซอยลำดพร้ำว 47 (สะพำน 
2) ถนนลำดพร้ำวแขวงสะพำนสองเขตวัง
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร10310 
โทรศัพท ์02 512 1204 

ผ.นม.กฟย.1-007/2563 
/ / / 

 

23 พ.ค. 2566 

12 บริษัท แอดวำนซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่345 ถนนนิพัทธ์สงเครำะห์ 4 
ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ 90110 
 

ผ.นม.กฟย.1-012/2563 
/ / / 

 

14 ก.ย. 2566 

13 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ว. เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่26/150 หมู่บ้ำนเกษมทอง ซอย
เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้ำงพลู  
เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160 
 

ผ.นม.กฟ.1-013/2563 
/ /  

 

21 พ.ย. 2566 
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ระดับที่ 1 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

14 บริษัท ยูนิเวฟ จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3656/35-36 ถนนพระรำม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

ผ.นม.ก.1-006/2565 
/   EZY 3 

12 พ.ค. 2568 

15 บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 128/163 หมู่ที่ 5 ต ำบลรัษฎำ 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
โทรศัพท ์086-274-4903 

ผ.นม.กฟ.1-011/2563 
/ /  

 

14 ก.ย. 2566 

16 บริษัท ซีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ 
อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี  
โทรศัพท ์02-101-3029 

ผ.นม.ก.1-002/2564 
/   

 

1 มิ.ย. 2567 

17 บริษัท ทีอำร์ สตีม เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 994/51 หมู่ที่ 6 ต ำบลแพรกษำ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โทรศัพท ์087-775-2717 

ผ.นม.ก.1-011/2565 
/   

 

1 ก.ย. 2568 
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ระดับที่ 2 

 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

1 บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่91 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 
แยก 19ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง
ดอกไม้เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร
10250 
โทรศัพท์ 02 062 1887 

ผ.นม.กฟ.2-009/2563 

/ /  

 
 

17 ก.ค. 2566 

2 บริษัท มีคอน เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่199/70 ถนนกำญจนำภิเษก แขวง
ท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 
10150 
 

ผ.นม.กฟ.2-006/2563 
/ /   

23 มิ.ย. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

-6- 
 
 

ระดับที่ 3 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อื่นๆ 

1 บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ 78/4 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท 
ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 
21130 
โทรศัพท์ 03-888-0788 

ผ.นม.กฟย.3-004/2564 
/ / /  

19 ก.ค. 2567 

2 บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง 
จ ำกัด 

ตั้งอยู่เลขที่ 195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนน
เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 10160 
โทรศัพท์ 02-444-3645 

ผ.นม.กฟ.3-001/2564 
/ /   

14 พ.ค. 2567 

3 บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลำต ำบลมำบตำ
พุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
20150 
โทรศัพท์ 03-869-1408 

ผ.นม.กฟ.3-003/2564 
/ /   

14 พ.ค. 2567 

4 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ ซอยสวนสน ๘  
ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศัพท์ 02-735-0801 

ผ.นม.กฟย.3-015/2563 
/ / /  

28 พ.ย. 2566 

5 บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 217 ชั้น 16 อำคำรกรุงเทพทำว
เวอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท ์02-670-4800 

ผ.นม.กฟ.3-003/2565 
/ /   

29 ต.ค. 2567 
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ระดับที่ 3 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อ่ืนๆ 

6 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 100 อำคำรเจเพรส 2  
ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท ์02-678-1813 ตอ่ 2001 

ผ.นม.กฟ.3-002/2565 
/ /   

11 ต.ค. 2567 

7 บริษัท ยุทธศำสตร์ วิศวกรรม จ ำกัด 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 85/4 หมู่ 6 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบล
บำงรักใหญ่อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทรศัพท ์02-920-5864 

ผ.นม.กฟ.3-001/2565 
/ /   

17 ธ.ค. 2567 

8 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ 69 ชั้น 1 อำคำรพี เอ อี  
ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทรศัพท ์02-721-2742 

ผ.นม.กฟย.3-007/2564 

/ / /  
8 ต.ค. 2567 

9 บริษัท บำงมด อินสเพ็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 10/113 หมู่ที่ 2 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท ์03-838-7775 

ผ.นม.ก.3-012/2565 
/    

7 ส.ค. 2568 

10 บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160. 
 

ผ.นม.กฟ.3-002/2563 
/ /   

16 ม.ค. 2569 
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ระดับที่ 3 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อ่ืนๆ 

11 บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จ ำกัด 150/88 ถนนเนินพยอม ต ำบลมำบตำพุด 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
21150 
โทรศัพท์ 061-628-9874 

ผ.นม.กฟ.3-003/2563 
/ /   

30 ม.ค. 69 

12 บริษัท เอ็นดีที. ไทย เซอร์วิส จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๔ หมู่ที่ ๔ แขวงฉิมพลี เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑7๐ 
โทรศัพท์ 02-874-0320 

ผ.นม.กฟย.3-010/2563 
/ / /  

25 มิ.ย. 66 

13 บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอร์วิส จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่27/6 หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองหงษ์ 
อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
โทรศัพท์ 038 157 050 

ผ.นม.กฟ.3-014/2563 
/    

16 พ.ย. 66 

14 บริษัท ยูบีซี เทสติ้ง จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่119/9 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำง
มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140. 

ผ.นม.กฟ.3-008/2564 
/ /   

11 ธ.ค. 67 
15 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จ ำกัด 

 
ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนน
สนำมบินน้ ำ ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ผ.นม.กฟ.3-004/2565 
/ /  

 

20 ก.พ. 68 

 
 

 
 
 



 

  

-9- 
 

ระดับที่ 3 
 

ล้าดับที่ รายช่ือผู้ทดสอบและตรวจสอบ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เลขทะเบียน ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
วันหมดอายุ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อ่ืนๆ 

16 บริษัท เทสติ้ง โซลูชั่น จ ำกัด 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 158/1ถนนบรมรำชชนนี 
แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร
10170 
โทรศัพท ์02 884 1664 

ผ.นม.กฟย.3-009/2565 
/ /   

19 มิ.ย. 2568 

17 บริษัท ดีเอ็นอี อินสเป๊คชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/90 ถนนสำยไหม แขวงสำย
ไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 

ผ.นม.กฟย.3-005/2565 
/ / / 

 

12 พ.ค.2568 

 
 ข้อมูล ณ วันที่  30   เดือน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕66 
  
 
 (ลงชื่อ) บุญฤทธิ์ ป้องกัน  ผู้บันทึกข้อมูล     
    (นำยบุญฤทธิ์ ป้องกัน) 
 วิศวกรช ำนำญกำร 
 (ลงชื่อ) อภิชาต ปานเผาะ  ผู้ตรวจสอบข้อมูล    
   (นำยอภิชำต  ปำนเผำะ) 
      หัวหน้ำกลุ่มรับรองควำมปลอดภัยด้ำนวิศวกรรม 1 


