
เลขที่ใบรับรอง บริษัท/ห้างร้าน/บุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ วนัที่ได้รับใบรับรอง วนัที่ใบรับรองหมดอายุ

๐๐๑-๒๕๕๑/๒๕๕๗ บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เลขที่ ๕๖/๓๔๔ หมู่ที่ ๒ ถนนเสมาฟ้าคราม ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี ๐๘-๑๘๓๑-๓๘๖๖ , 

๐-๒๕๓๑-๓๐๔๔

๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๐

๐๐๒-๒๕๕๑/๒๕๕๔ **บริษัท ธญาวฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ ากดั เลขที่ ๒๕/๑๙ หมู่ ๑๒ ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี ๐-๒๕๓๒-๖๗๓๓ ๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๔ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๗

๐๐๓/๒๕๕๑ **บริษัท อิเลค็ทริคคอล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เลขที่ ๓๙/๘ ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ๐๘-๙๒๕๒-๗๐๖๑ , 

๐-๒๑๕๒-๗๓๓๐-๑

๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๑ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๔

๐๐๔-๒๕๕๑/๒๕๕๗ บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เลขที่ ๑๐๐/๕๕๘ หมู่ที่ ๖ แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ๐ ๒๕๕๗ ๖๖๔๑ ๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๐

๐๐๕/๒๕๕๑ **บริษัท เอ็ม. พี. ซี. ซิสเทม็ จ ากดั เลขที่ ๖๖๐/๖ ซอยชาญเมือง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ๐-๒๖๔๔-๑๙๖๙ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๑ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๔

๐๐๖-๒๕๕๑/๒๕๕๗ บริษัท เซฟตี ้ไซน์ โซลชูั่น จ ากดั เลขที่ ๓๙/๕๘ ถนนกลัปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๐๘-๑๙๘๒-๗๙๒๕ ๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๐

๐๐๗-๒๕๕๑/๒๕๕๗ บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เลขที่ ๑๙๙/๓๖ หมู่ที่ ๗ แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 0-2737-4090 ๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๐

๐๐๘/๒๕๕๑ **บริษัท โปรดัก๊ทฟี เอนเนอจี บิสเนส จ ากดั เลขที่ ๖๙/๒๙๑ หมู่ที่ ๑๒ ถนนพทุธมณฑล สาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ๐-๒๔๔๑-๑๓๗๐ , 

๐๘-๖๓๕๕-๓๒๖๖

๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๑ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๔

๐๐๙/๒๕๕๑ **บริษัท อินดโิอ จ ากดั เลขที่ ๑๐/๓๘ หมู่ที่ ๑  ซอยยิม้ประยรู  ถนนสขุาภิบาล ๑ แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ๐-๒๔๑๓-๒๑๖๓ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๐๑๐-๒๕๕๑/๒๕๕๗ บริษัท เอสบีเอช เซอร์วิส จ ากดั เลขที่ ๒๐๐๑/๔๖ ซอยสขุมุวิท ๑๐๑/๑ ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๐-๒๓๙๘-๐๘๕๙ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๗ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๐

๐๑๑-๒๕๕๑/๒๕๕๕ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จ ากดั เลขที่ ๑๒๘/๑๗๐ อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ ๑๖ บี ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๐-๒๙๙๐-๕๗๕๐ ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๔ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๗

๐๑๒-๒๕๕๑/๒๕๕๕ บริษัท นวเทคโนโลยีวิศวกรรม จ ากดั เลขที่ ๕๓/๗๗๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี ๐๘-๑๘๗๕-๑๘๘๕ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

๐๐๒/๒๕๕๒ **ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอสซีซีวาย เลขที่ ๕๑/๑๔๔ หมู่ที่ ๓ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร ๐-๒๓๗๒-๑๔๓๑ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

๐๐๓-๒๕๕๒/๒๕๕๕ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ซินเนอยี่ อินสเปคเตอร์ เลขที่ ๕๕/๖๘ หมู่ที่ ๙ แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๐-๒๙๔๓-๖๒๕๔ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๐๔-๒๕๕๒/๒๕๕๕ บริษัท บิวดิง้ อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป(๒๐๐๗) จ ากดั เลขที่ ๕๐/๑๙ ซอยคุ้มเกล้า ๖ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๐-๒๙๙๒-๓๗๒๗ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๕ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๘

๐๐๑-๒๕๕๓/๒๕๕๖ บริษัท ซี จี แอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เลขที่ ๓๑ ซอยคุ้มเกล้า ๑๖ ถนนคุ้มเกล้า แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ๐-๒๗๓๙-๗๐๙๕-๗ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๐๐๑/๒๕๕๕ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากดั เลขที่ ๑๔๐/๑ ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๐-๒๔๕๕-๒๘๘๘ ตอ่ 

๒๓๒

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๐๒/๒๕๕๕ บริษัท ซี.อี.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เลขที่ ๓๙/๑๑๒ หมู่ที่ ๔ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 08-5843-3676 ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

๐๐๓/๒๕๕๕ นายชศูกัดิ์  ชยัมาทกิลุ เลขที่ ๒๙/๑๗๒ ซอยรามอินทรา ๑๔ แยก ๑๗-๑ แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๐๘-๙๒๐๐-๑๖๔๐ , 

๐-๒๙๔๓-๗๖๙๐

๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๕ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๘

๐๐๑/๒๕๕๖ นายนพพร พชัรประกิติ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ๐๕๓-๗๒๓๙๗๑-๘๐ 

ตอ่ ๔๑๐๐, ๔๐๑๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

๐๐๒/๒๕๕๖ บริษัท ไฮบริด อินทเิกรชั่น จ ากดั เลขที่ ๙๔/๑ หมู่ที่ ๖ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร ๐-๒๕๘๙-๒๑๙๙ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๖ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๙

๐๐๑/๒๕๕๗ บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จ ากดั เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสขุสวสัดิ์ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ 0-2815-4965 ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๐๒/๒๕๕๗ นายสมคดิ  จนัทสระ เลขที่ ๗๙/๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 0-2191-9335 ๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๗ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๐

                       หมายเหตุ      **  หมายถึง  บริษัท/ห้างร้าน ที่ใบรับรองหมดอายแุล้ว

การก าหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขัน้ต ่าระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ 

รายช่ือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง 

                        

ขอ้มลู ณ วนัที ่1/10/2014


