
ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

1 บจก.ทาทา มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) สาขา 1 (ผู้ผลิต)

55/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บาง
เมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ 0 2371 3144 - - สธร 137.1-2555 สธข 139.1-2555 - 12 มี.ค.55 11 มี.ค.58

2 บจก.ไทย - สวีดิช 
แอสเซมบลีย์ (ผู้ผลิต)

35/1 ม.7 ถ.บางนา - ตราด
 กม.25 ต.บางเสาธง อ.บาง
เสาธง

สมุทรปราการ 0 2707 1721 - - - สธข 167-2556 - 29 มี.ค.56 28 มี.ค.59

3 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย สาขา 5 (ผู้ผลิต)

74 ม.9 ต.หัวส าโรง อ.แปลง
ยาว

ฉะเชิงเทรา 0 3857 5100 - - สธร 22.1-2557 - - 2 ก.ย.57 1 ก.ย.60

4 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย สาขา 19 (ผู้ผลิต)

99 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้าน
โพธิ์

ฉะเชิงเทรา 0 3812 2002 - - สธร 22.2-2555 สธข 140.1-2555 - 19 มี.ค.55 18 มี.ค.58

5 บจก.อีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟค
เจอร่ิง (ประเทศไทย) สาขา 2 
(ผู้ผลิต)

700/509 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.
พานทอง

ชลบุรี 0 3845 4571-7 - - - สธข 35.1-2557 - 3 ธ.ค.57 2 ธ.ค.60

6 บจก.อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) สาขา 2 (ผู้ผลิต)

214 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.
แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 0 38 579019 - - - สธข 43.1-2558 - 13 ม.ค.58 12 ม.ค.61

7 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย)

49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0 3533 0999 - - สธร 148-2555 - - 31 ก.ค.55 30 ก.ค.58

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

8 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

50 ถ.พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2797 0918 500 1,000 สธร 195-2557 สธข 196-2557 นายสันติ ลักษิตานนท์, 
นายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, 
นางมยุรี เทศผล

18 ส.ค.57 17 ส.ค.60

9 บจก.ราชพฤกษ์วิศวกรรม 140/1 ซ.นาวีเจริญทรัพย์ 
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบาง
แค เขตบางแค

กรุงเทพฯ 0 2455 2888 500 1,000 สธร 194-2557 สธข 195-2557 นายเจริญชัย  อ านาจ
สมบูรณ์สุข นายปัญญา สุข
ประเสริฐ

22 ก.ค.57 21 ก.ค.60

10 บมจ.สแกน อินเตอร์ สาขา 3 1/102 ม.6 ซ.ชินเขต 1/21 
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักส่ี

กรุงเทพฯ 0 2954 1048 500 - สธร 171.1-2557 - นายธีระศักด์ิ จินดา 24 ก.พ.57 23 ก.พ.60

11 บจก.สุวรรณภูมิ เซอร์วิส 7/383 ซ.วิภาวดีรังสิต 36 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2939 5601-9 500 1,000 สธร 46.1-2555 สธข 47.1-2555 เรืออากาศเอกประจวบ 
ทับทอง นายศิลปชัย 
เพิ่มพูล นายวัลลภ ทอง
สร้อย นายปรีชา ออ
ประเสริฐ

23 ก.พ.55 22 ก.พ.58
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

12 บจก.พาราเมาท์ อินเตอร์เทรด
 สาขา 2

175/1 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้
แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ

กรุงเทพฯ 0 2734 3181-2 500 1,000 สธร 79.1-2556 สธข 81.1-2556 นายอนันต์ ฟองลมุล 4 ก.พ.56 3 ก.พ.59

13 บจก.แอลเอ็นจีวี คอนซัลแทนส์
 สาขา 1

115/73 ม.12 แขวงคลองกุ่ม
 เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 0 2949 7844-8 500 1,000 สธร 88.1-2556 สธข 90.1-2556 นายสุนทร น้ าเพชร   นาย
วรวิทย์ ธรรมนารถสกุล

23 เม.ย.56 22 เม.ย.59

14 บจก.กอพิบูลย์ เอ็นจิเนียร่ิง 
คอนซัลแตนท์

3/41 ซ.ร่วมศิริมิตร ถ.
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2272 3233 500 1,000 สธร 93-2553 สธข 95-2553 นายอุตส่าห์ จิรากร   นาย
ศุภารมย์ มณีจุฑากร

2 พ.ย.56 1 พ.ย.59

15 บจก.เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิ
เนียร์

603/1 ซ.ลาดพร้าว 107 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลอง
จั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 0 2101 9445 500 1,000 สธร 13-2557 สธข 13-2557 นาวาเอกชาติชัย ปัณฑรน
นทกะ นายธวัฒน์ชัย  ชาญ
สิทธิ์จิรากุล นายภาคภูมิ  
เสือค า

8 ก.ค.57 7 ก.ค.60

16 บจก.ยนตรกิจอุตสาหกรรม 119 ม.4 ถ.ร่มเกล้า แขวง
คลองสาม-ประเวศ เขต
ลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 0 2543 9392-4 500 1,000 สธร 123.1-2554 สธข 125.1-2554 นายสิงหนพ  หงสกุล 14 ธ.ค.54 13 ธ.ค.57

17 บจก.ชัยวิเศษ แทร์นสปอท 
แอนด์ เซอร์วิส

4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพฯ 086 658 4200 400 1,000 สธร 203-2557 สธข 204-2557 นายติกะ  บุนนาค 21 พ.ย.57 20 พ.ย.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

18 บจก.ซีเอสอินสเปค สาขา 1 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 
แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพฯ 0 2880 4748 400 800 สธร 89.1-2556 สธข 91.1-2556 นายชัยพัฒน์  สุนทรมาลัย 7 มิ.ย.56 6 มิ.ย.59

19 บจก.เศรษฐีทัวร์ 3/111 ซ.ร่วมศิริมิตร ถ.
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2272 3237-8 500 1,000 สธร 29-2557 สธข 28-2557 นายสุรพงษ์  เสมอใจ 14 ต.ค.57 13 ต.ค.60

20 บจก.สามมิตร กรีนพาวเวอร์ 703 ถ.เพชรเกษม แขวง
บางหว้า เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ 0 2413 1520 500 1,000 สธร 60-2555 สธข 61-2555 นายเอกชัย  คล้ายวงศ์วาลย์ 27 ก.ค.55 26 ก.ค.58

21 บจก.มณีแมน 213 ถ.ช่างอากาศอุทิศ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 0 2565 2788, 08 
1457 1599, 08 

6710 8999

500 1,000 สธร 109-2557 สธข 111-2557 นายณรงค์ฤทธิ์  อรชร 20 เม.ย.57 19 เม.ย.60

22 บจก.มณีแมน สาขา 1 25 ถ.พหลโยธิน แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 02 9969585, 08 
6710 8999

500 1,000 สธร 109.1-2557 สธข 111.1-2557 นายบรรดาศักด์ิ สมแวง  3ต.ค.57 2ต.ค.60

23 บจก.คราทอส เทรดด้ิง สาขา 1 475 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล 
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 0 2320 3173-5 500 1,000 สธร 160.1-2555 สธข 162.1-2555 นายทวีโชค นุขุนทด 20 ธ.ค.55 19 ธ.ค.58

24 บจก.ดอนฉิมพลี อินเตอร์
เนชั่นแนล

11/4 ม.6 แขวงล าต้อยต่ิง 
เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ 0 2988 7266 500 1,000 สธร 163-2556 สธข 165-2556 นายอิสรา พูนภักดี 20 ก.พ.56 19 ก.พ.59
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

25 บจก.เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ 
เอ็นจิเนียร่ิง สาขา 1

48/2 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ 08 1250 8866 500 1,000 สธร 166.1-2556 สธข 169.1-2556 นายวีระศักด์ิ รัชโลธร   
นายสกล การินทร์

11 เม.ย.56 10 เม.ย.59

26 บจก.เวอริไฟน์ เอ็นจิเนียร่ิง 1242 ถ.นิมิตใหม่ แขวง
ทรายกองดิน เขตคลองสาม
วา

กรุงเทพฯ 0 2915 6448 500 1,000 สธร 169-2556 สธข 172-2556 นายอนุวัฒน์ คงแก้ว 2 ก.ค.56 1 ก.ค.59

27 บจก.เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 79 ถ.บางบอน 5 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ 0 2892 5755 500 1,000 สธร 170-2556 สธข 173-2556 ว่าที่ ร้อยเอกพิภพ สุขล้ิม 12 ก.ค.56 11 ก.ค.59

28 บจก.ไฮบริด อินทิเกรชั่น 94/1 ม.6 ถ.วามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี

กรุงเทพฯ 0 2589 2199 500 1,000 สธร 172-2556 สธข 175-2556 นายธรณินทร์ วีระวัฒน์ 22 ต.ค.56 21 ต.ค.59

29 หจก.ธีลักษณ์วณิชย์ 1 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุน
เทียน - ชายทะเล แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 0 2892 1727-8 500 1,000 สธร 104-2556 สธข 106-2556 นายพลพีร์ จิรกิจถิรพัฒน์ 27 ธ.ค.56 26 ธ.ค.59

30 หจก.ธีลักษณ์วณิชย์ สาขา ๑ 92/3 ถ.กาญจนาภิเษก 
แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพฯ 0 2803 2800-1 500 1,000 สธร 104.1-2557 สธข 106.1-2557 นายพลพีร์ จิรกิจถิรพัฒน์ 10 เม.ย.57 9 เม.ย.60

31 หจก.เอสเอเอส ออโต้แก็ส 19/1 ซ.ร่วมศิริมิตร แขวง
จอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2108 7315, 
085 165 7373

500 1,000 สธร 174-2556 - นายวัลลภ ทองสร้อย นาย
พงศ์ธนิต อภิพงศ์รัตนสุข

3 ธ.ค.56 2 ธ.ค.59
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

32 หจก.สไมล์ แก๊ส ออโต้ 57/9 ม.5 ถ.ลาดปลาเค้า 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 086 6284 277 500 1,000 สธร 191-2557 สธข 192-2557 ร้อยเอกสายยันต์ ชาติชนะ
 นายสนอง สิมหล้า

16 ก.ค.57 15 ก.ค.60

33 หจก.ฐากร อินเตอร์ เซอร์วิส 91/1 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรี
นครินทร์ 40 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 02 7482445 400 1,000 สธร 204-2557 สธข 205-2557 นายสันติ แก้วอามาตย์ 12 ธ.ค.57 11 ธ.ค.60

34 กองโรงงานช่างกล ส านักการ
คลัง กรุงเทพมหานคร

3955 ถ.มิตรไมตรี แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 0 2248 1826 - - สธร 205.1-2557 สธข 206.1-2557 นายชัยวิทย์ เสมอภาค 22 ธ.ค.57 21 ธ.ค.60

35 หจก.แอมวาส โฮลด้ิง 126 ม.5 ซ.7 ต.ท่ามะขาม 
อ.เมือง

กาญจนบุรี 0 3462 4358 500 1,000 สธร 157-2555 สธข 159-2555 นายอมรทัต ถวิลประวัติ 3 ธ.ค.55 2 ธ.ค.58

36 บจก.บุญสุพัท 38/3 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 081 3419 359 500 - สธร 176-2557 - นายชูศักด์ิ เพิ่มทรัพย์ 20 ม.ค.57 19 ม.ค.60

37 บจก.บุญสุพัท สาขา 1 39/9 ม.7 ต.พระแท่น อ.ท่า
มะกา

กาญจนบุรี 081 3419 359 500 - สธร 176.1-2557 สธข 185.1-2557 นายชูศักด์ิ เพิ่มทรัพย์ 3 เม.ย.57 2 เม.ย.60

38 หจก.แชมป์เอ็นจีวี 22 ม.16 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้าน
เป็ด อ.เมือง

ขอนแก่น 0 4333 3662 500 1,000 สธร 180-2557 สธข 180-2557 นายสุรชัย  เจริญครบุรี 6 มี.ค.57 5 มี.ค.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

39 บจก.ขอนแก่นเฮงการช่าง 
(1992)

89/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ใน
เมือง อ.เมือง

ขอนแก่น 0 4323 7198 500 1,000 สธร 54-2555 สธข 55-2555 นายธนกร  ธระเสนา 20 พ.ค.55 19 พ.ค.58

40 สาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง

ขอนแก่น 0 4323 0200 500 1,000 สธร 185-2557 สธข 186-2557 นายพัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ 20 พ.ค.57 19 พ.ค.60

41 หจก.ขอนแก่นเซียงกง เอ็นจีวี 362 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
 อ.เมือง

ขอนแก่น 0 4339 3344 500 1,000 สธร 159-2555 สธข 161-2555 นายธรณิศ เทพแพงตา 12 ธ.ค.55 11 ธ.ค.58

42 หจก.ไทยก๊าซ ซีเอ็นจีแอนด์
แอลพีจี

99/9 ม.11 ต.พลับพลา อ.
เมือง

จันทบุรี 500 500 สธร 101-2556 สธข 103-2556 นายสมบูรณ์ เสมราช 7 ธ.ค.56 6 ธ.ค.59

43 บจก.ฉะเชิงเทรา เอ็นจีวี 58 ม.3 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 0 3882 2722-4 500 1,000 สธร 133-2555 สธข 135-2555 นายภูวรินทร์ พนาวัน  
นายสุรสาร เทพศิริ

15 ก.พ.55 14 ก.พ.58

44 หจก.ศูนย์ตรวจและทดสอบ 
รถยนต์ใช้ก๊าซ ชลบุรี

21/6-7 ม.1 ต.หนองข้าง
คอก อ.เมือง

ชลบุรี 0 3828 3346 500 1,000 สธร 74-2556 สธข 76-2556 นายศุภกฤต กระต่ายทอง 8 ม.ค.56 7 ม.ค.59

45 หจก.ภาคอินทรีย์ เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส

49/1 ม.10 ซ.หนองเป็ดหาย
 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี
ราชา

ชลบุรี 08 1759 1178 500 1,000 สธร 124-2557 สธข 126-2557 นายอานนท์ ภาคอินทรีย์ 16 ธ.ค.57 15 ธ.ค.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

46 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 138 ม.8 ถ.อาภากร ต.นา
ชะอัง อ.เมือง

ชุมพร 0 7765 7043 500 1,000 สธร 152-2555 สธข 154-2555 ว่าที่ร้อยตรีภิรมย์ ทองรอด 10 ส.ค.55 9 ส.ค.58

47 หจก.จิระเมธ วิศวกรรม 179/1 ม.2 ต.สันมหาพน อ.
แม่แตง

เชียงใหม่ 0 5347 1078 500 1,000 สธร 8-2557 สธข 8-2557 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มาระกะ 2 พ.ค.57 1 พ.ค.60

48 หจก.หลักเหนือการช่าง 67 ม.4 ซ.สุรพล 1 ต.ท่า
ศาลา อ.เมือง

เชียงใหม่ 08 1951 2296 500 1,000 สธร 125-2557 สธข 127-2557 นายพลภัทร ล้ีตระกูล 20 ธ.ค.57 19 ธ.ค.60

49 บจก.เชียงใหม่พีเจ ออโต้ 
เซอร์วิส

10/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.
เมือง

เชียงใหม่ 0 5321 9197 500 1,000 สธร 165-2556 สธข 168-2556 นายสมศักด์ิ อินทะไชย 28 มี.ค.56 27 มี.ค.59

50 บจก.ต้นน่านทรานเทค 88/10 ม.3 ต.ท่าวังตาล อ.
สารภี

เชียงใหม่ 0 5332 5549 500 500 สธร 11-2557 สธข 11-2557 นายมนัส เปียวนิช 29 ธ.ค.57 28 ธ.ค.60

51 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษณ์ 
เซฟต้ี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

26 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 0 5370 0377 500 1,000 สธร 128.1-2557 สธข 130.1-2557 นายจักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
หอม

5 ม.ค.58 4 ม.ค.61

52 บจก.พยัคฆ์ ขนส่ง สาขา 2 145 ม.9 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ 
ต.สันทราย อ.เมือง

เชียงราย 0 5391 0700 500 1,000 สธร 188.1-2557 สธข 189.1-2557 นายเข็มชาติ  คุ้มสุวรรณ 25 มิ.ย.57 22 มิ.ย.60

53 บจก.ต้นน่านทรานเทค สาขา 1 110 ม.4 ต.ประดาง อ.วังเจ้า ตาก 0 5551 6751-2 500 1,000 สธร 11.1-2557 สธข 11.1-2557 นายอัตถพงษ์  ทองดี 23 มิ.ย.57 22 มิ.ย.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

54 บจก.ศิริแสง อินเตอร์เนชั่นแนล 22/22 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.
สามพราน

นครปฐม 0 2814 1888 500 1,000 สธร 196-2557 สธข 197-2557 นายจิรัฏฐ์  มีบุญ 19 ส.ค.57 18 ส.ค.60

55 ศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตร
แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน

1 ม.6 ต.ก าแพงแสน อ.
ก าแพงแสน

นครปฐม 0 3435 1397 500 1,000 สธร 34-2554 สธข 33-2554 นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์  
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม

18 พ.ย.54 17 พ.ย.57

56 หจก.มิตรยนต์เอ็นจิเนียร่ิง 311/1 ม.9 ถ.นครปฐม-
ดอนตูม ต.บ่อพลับ อ.เมือง

นครปฐม 08 1286 9130 500 1,000 สธร 129-2557 สธข 131-2557 นายวีระชัย สุริวัลย์ 11 ม.ค.58 10 ม.ค.61

57 บจก.ก้อนทองเอกวิศวกร 168 ม.1 ถ.บรมราชชนนี ต.
ทรงคนอง อ.สามพราน

นครปฐม 0 2482 2055 500 1,000 สธร 145-2555 สธข 148-2555 นายสุรินทร์ เกษงาม นาย
ชัยวิทย์ เสมอภาค

31 พ.ค.55 30 พ.ค.58

58 บจก.ตุ้ยการันตี 100/17 ม.8 ต.วังตะกู อ.
เมือง

นครปฐม 034 262388-9 500 - สธร 175-2556 - นายนเรศ สุทธหลวง 20 ธ.ค.56 19 ธ.ค.59

59 บจก.หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส 39/15 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.
ยายชา อ.สามพราน

นครปฐม 034 225559 500 1,000 สธร 190-2557 สธข 191-2557 นายโชคชัย หัสยพงศ์พันธ์ 25 มิ.ย.57 24 มิ.ย.60

60 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช (แผนกช่าง
ยนต์)

263 ถ.ราชด าเนิน ต.ท่าวัง 
อ.เมือง

นครศรีธรรมราช 0 7535 6062 500 1,000 สธร 56-2555 สธข 57-2555 นายชัยรงค์  รัตนะ 28 พ.ค.55 27 พ.ค.58
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

61 บจก.เอ็ม.ที่.ออโต้เซอร์วิส 145 ม.2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ 
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช 092 964 1639 500 1,000 สธร 189-2557 สธข 190-2557 นายสัมฤทธิ์ ทองสุข 25 มิ.ย.57 24 มิ.ย.60

62 บจก.อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม 1069 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
 อ.เมือง

นครราชสีมา 0 4424 0654-5 500 1,000 สธร 162-2556 สธข 164-2556 นายสมศักด์ิ  ศิริจานุสรณ์ 5 ก.พ.56 4 ก.พ.59

63 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.
เมือง

นครราชสีมา 0 4424 2002 500 1,000 สธร 38-2554 สธข 38-2554 นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์  
 นายจิราวัฒน์ ปิริมา

25 ธ.ค.54 24 ธ.ค.57

64 บจก.สุขเกษม ทรัค แฟคทอร่ี 99 ม.5 ต.สระจรเข้ อ.ด่าน
ขุนทด

นครราชสีมา 0 4438 9074 500 1,000 สธร 142-2555 สธข 145-2555 นายชาติชาย แกมทอง 3 พ.ค.55 2 พ.ค.58

65 บจก.พี.เอ็ม.เท็ค 67 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 0 4434 1348 500 1,000 สธร 141.1-2555 สธข 144.1-2555 นายพิษณุ ไชยโย 4 พ.ค.55 3 พ.ค.58

66 บจก.พลังงานเศรษฐกิจ สาขา 1 627 ม.7 ต.หนองกรด อ.
เมือง

นครสวรรค์ 0 5629 6355 500 1,000 สธร 69.1-2555 สธข 71.1-2555 น.ส.อุบลวรรณ  ฉันทวิบูล
ชัย

24 ธ.ค.55 23 ธ.ค.58

67 บมจ.สแกน อินเตอร์ สาขา 1 50/1 ม.1 ถ.ไทรน้อย-ลาด
บัวหลวง ต.ราษฎร์นิยม อ.
ไทรน้อย

นนทบุรี 0 2921 9937-9 - 1,000 - สธข 179.1-2557 นาวาเอกสมศักด์ิ  คงโชติ  
นายธีระศักด์ิ จินดา

24 ก.พ.57 23 ก.พ.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

68 หจก.คาร์แก๊สเอ็นจิน 88/4 ม. 1 ต.บางรักใหญ่ อ.
บางบัวทอง

นนทบุรี 0 2927 9621 500 1,000 สธร 143-2555 สธข 146-2555 นายปิยวุฒิ ณ พัทลุง 17 พ.ค.55 16 พ.ค.58

69 หจก.งามวงศ์วานสองก๊าช 80/15 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 2
 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน 
อ.เมือง

นนทบุรี 0 2951 1208 500 1,000 สธร 66-2555 สธข 68-2555 นายไพโรจน์ โรจวัฒนา  
นายชุมพล สุขะธรรมโม

2 ธ.ค.55 1 ธ.ค.58

70 หจก.ทูลเกษา เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิส สาขา 1

51/17 ม.1 ซ.ประชาชื่น
นนทบุรี 7 ถ.ประชาชื่น ต.
บางเขน อ.เมือง

นนทบุรี 0 20230 861 300 900 สธร 187.1-2557 สธข 188.1-2557 นายกฤษฎา  เบิกไพร 29 พ.ค.57 28 พ.ค.60

71 บจก.ก๊าซ เทค เอ็นจิเนียร่ิง 44/9 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม 
ต.บางเขน อ.เมือง

นนทบุรี 0 2965 3041-3 500 1,000 สธร-40-2555 สธข-40-2555 นายไพศาล  หล่อเพ็ญศรี 5 ม.ค.55 4 ม.ค.58

72 บจก.ไฮเทคแพลทินัม 49 ม.4 ต.ปากเกร็ด อ.ปาก
เกร็ด

นนทบุรี 0 2962 6667 400 900 สธร 98-2556 สธข 100-2556 นายบัญญัติ วงค์ประชา  
นายวิเชียร กันตะบุตร

4 ส.ค.56 3 ส.ค.59

73 บมจ.สแกน อินเตอร์ สาขา 4 55/1 ม.4 ต.คลองขวาง อ.
ไทรน้อย

นนทบุรี 0 2598 9263 400 - สธร 3.2-2555 - นาวาเอกสมศักด์ิ คงโชติ 22 มี.ค.55 21 มี.ค.58

74 บจก.วีอาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เทรดด้ิง

85/4 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทร
น้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บาง
บัวทอง

นนทบุรี 0 2920 5260-1 500 1,000 สธร 153.1-2555 สธข 155.1-2555 นายเอกชัย  ปิตารักษ์ 7 ก.ย.55 6 ก.ย.58
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

75 บจก.กาก้า เอ็นจิเนียร่ิง สาขา 1 55/75 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.
ปากเกร็ด

นนทบุรี 08 7700 0121 500 1,000 สธร 158.1-2555 สธข 160.1-2555 นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ 11 ธ.ค.55 10 ธ.ค.58

76 บจก.กอพิบูลย์ (นนทบุรี) 210/7 ม.9 ต.บางกระสอ อ.
เมือง

นนทบุรี 0 2589 7992 500 500 สธร 178-2557 สธข 178-2557 นายนพพันธุ์ เลาหบุตร 24 ก.พ.57 23 ก.พ.60

77 หจก.โปร อินเตอร์เน็ตเวิร์ค 
สาขา 1

294/5 ม.9 ต.บางกระสอ อ.
เมือง

นนทบุรี 084 436 8778 500 1,000 สธร 192.1 - 2557 สธข 193.1-2557 น.ท.ผศ.ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ 
ร.น.

16 ก.ค. 57 15 ก.ค. 60

78 หจก.น่าน เอส.พี.ออโต เทรดด้ิง 131 ม.17 ต.ฝายแก้ว อ.ภู
เพียง

น่าน 081 7841187 500 1,000 สธร 177-2557 สธข 177-2557 นายสิงหพันธุ์ พุทธรักษ์ 24 ก.พ.57 23 ก.พ.60

79 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.
เมือง

บุรีรัมย์ 0 4461 1079 500 1,000 สธร 122-2554 สธข 124-2554 นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์ 23 พ.ย.54 22 พ.ย.57

80 บจก.โอ - สุเนเจอรัล แก๊ส 1/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

ปทุมธานี 0 2516 8643 500 1,000 สธร 76-2555 สธข 78-2555 นายคณิต ชอบเจริญวนกิจ 22 ม.ค.56 21 ม.ค.59

81 บจก.โปรแก๊ส 66 ม.2 ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง

ปทุมธานี 0 2901 2271-2 500 1,000 สธร 164-2556 สธข 166-2556 นายภักดี ทองพุ่ม 20 ก.พ.56 19 ก.พ.59

82 บจก.นาราธร14 คอร์ปอเรชั่น 
สาขา 1

49/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

ปทุมธานี 08 9901 5054 500 1,000 สธร 139.1-2555 สธข 142.1-2555 นาวาเอกวชิระ ประทีปะ
วณิช

18 เม.ย.55 17 เม.ย.58
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

83 บจก.ท็อปพาเนล อคูสติค 91 ซ.รังสิต-นครนายก 67 
ถ.รังสิต-นครนายก ต.
ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

ปทุมธานี 08 1834 5271, 
08 6082 5339

500 1,000 สธร 154-2555 สธข 156-2555 นายสัญญา ชัยสงค์ 18 ก.ย.55 17 เม.ย.58

84 บจก.ซินโนเมท สาขา 2 49/4 ม.5 ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 0 2567 0517 500 1,000 สธร 73.1-2556 สธข 75.1-2556 นายบุญฤทธิ์ วัฒนวิสุทธิ์ 7 ม.ค.56 6 ม.ค.59

85 บจก.ซีเอ็นจีออโต 99/3 ม.5 ถ.นนทบุรี-
ปทุมธานี ต.บางเด่ือ อ.เมือง

ปทุมธานี 0 2978 2058 500 1,000 สธร 168-2556 สธข 171-2556 นายรักชาติ เหล็กบุญเพชร 22 เม.ย.56 21 เม.ย.59

86 หจก.เค.เอส.ซี.ออโต้พาร์ท 
แอนด์ เซอร์วิส

44/3 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.
หนองแก อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์ 0 3251 3700 500 1,000 สธร 82-2556 สธข 84-2556 นายธานินทร์ มาประชุม 16 มี.ค.56 15 มี.ค.59

87 บจก.พ.บรรจง ออโตซัพพลาย 24/3 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.
เขาน้อย อ.ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ 08 1274 6278 500 1,000 สธร 171-2556 สธข 174-2556 นายรัฐกาฬ ใจจริง 9 ก.ย.56 8 ก.ย.59

88 บจก.โปรมีโก้เซอร์วิส 356 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรี
มหาโพธิ

ปราจีนบุรี 0 3720 8800-39
 ต่อ 6163

500 1,000 สธร 186-2557 สธข 187-2557 ว่าที่ร้อยตรีจารีนทร์  เอี่ยม
สุภาษิต

29 พ.ค.57 28 พ.ค.60

89 บจก.ก้อนทองเอกวิศวกร 
สาขาปราจีนบุรี

121/23 ม.10 ต.ท่าตูม อ.
ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี 085 8350656 500 1,000 สธร 145.2-2557 สธข 148.2-2557 นายจักรพงษ์ สีกะยอม 26 ก.ย.57 25 ก.ย.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

90 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
(แผนกวิชาเคร่ืองกล)

2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.
เมือง

พิษณุโลก 0 5530 2032 500 1,500 สธร 47 - 2555 สธข 48 - 2555 นายปกาศิต ภัทรรังษี  
นายสุนทร รุ่งสว่าง  นาย
ค าทวน ชูแก้ว  นายนิยม 
นันทะชมภู

6 มี.ค.55 5 มี.ค.58

91 บจก.อยุธยา  เอ็นจิเนียร่ิง 43/15 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 08 5845 4552 500 1,000 สธร 134.1-2555 สธข 136.1-2555 นายเข็มชาติ  คุ้มสุวรรณ 17 ก.พ.55 16 ก.พ.58

92 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
 มหาวิทยาลัยพะเยา

19/2 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง พะเยา 0 5446 6666  ต่อ
 3415

650 1,200 สธร 87.1-2556 สธข 89.1-2556 นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช 5 เม.ย.56 4 เม.ย.59

93 บจก.ก้อนทองเอกวิศวกร สาขา
 3

136 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง พัทลุง 0 7460 6521 500 1,000 สธร 145.1-2557 สธข 148.1-2557 นายธนกร ตันติกานต์กุล 
นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์

25 เม.ย.57 24 เม.ย.60

94 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.
เมือง

เพชรบุรี 0 3242 5432, 08 
1817 0512

500 1,000 สธร 64-2555 สธข 65-2555 นายลิลิต  บุญเทียม 15 ก.ย.55 14 ก.ย.58

95 หจก.พี แอนด์ เอ็ม แอลพีจี 
เซอร์วิส

4/4/5 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง
 อ.เมือง

แพร่ 0 5465 3247 500 1,000 สธร 150-2555 สธข 152-2555 นายฤกษ์ชัย ไชยสิน 8 ส.ค.55 7 ส.ค.58

96 หจก.ไอเก้นเทค สาขา 1 218/6 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.
เนินพระ อ.เมือง

ระยอง 0 3802 4052 500 1,000 สธร 161.1-2556 สธข 163.1-2556 นายนวรัฐ ทาสระคู 14 ม.ค.56 13 ม.ค.59
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

97 หจก.เจทูเจ อินสเปคชั่น 
เซอร์วิส สาขา 1

68/26 ม.4 ต.เนินพระ อ.
เมือง

ระยอง 082 320 0034 500 1,000 สธร 182.1-2557 สธข 182.1-2557 นายเจนจิตร สุริยานิติกุล 13 มี.ค.57 12 มี.ค.60

98 บจก.ยูโรเซีย โซลูชั่นส์ สาขา 1 69 ม.1 ต.ท่าราบ อ.เมือง ราชบุรี 0 3231 6660 500 1,000 สธร 199.1-2557 สธข 200.1-2557 นายพรณรงค์  สมบูรณ์ดียิ่ง
ยง

3 ต.ค.57 2 ต.ค.60

99 บจก.สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ 
เซอร์วิส

123/2 ม.11 ต.ปากแรด อ.
บ้านโป่ง

ราชบุรี 0 3220 0071 500 1,000 สธร 138-2555 สธข 141-2555 นายวิโรจน์  ทองเวโรจน์ 20 มี.ค.55 19 มี.ค.58

100 บจก.ใหญ่ไพศาล ออโต เซอร์วิส 154/4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้า
เมือง อ.เมือง

ราชบุรี 032 325345 500 1,000 สธร 202 - 2557 สธข 203-2557 นายสุริยันต์ ทุมศรีมา 31 ต.ค.57 30 ต.ค.60

101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
 10 ล าปาง

88 ม.6 ถ.ล าปาง-เชียงใหม่ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง

ล าปาง 0 5435 6681-2 500 1,000 สธร 140-2555 สธข 143-2555 นายชัชวาล  สิงห์อุสา 26 เม.ย.55 25 เม.ย.58

102 หจก.ทิพย์ช้าง ออโต้ แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

231/2 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.
เมือง

ล าปาง 0 5421 7881 500 1,000 สธร 121-2554 สธข 123-2554 นายจรัล ชื่นมงคล 22 พ.ย.54 21 พ.ย.57

103 หจก.เอ็น.เอ็น.ที เอ็นทาเนีย 186 ม.1 ต.ชมพู อ.เมือง ล าปาง 081 0294619 500 1,000 สธร 198.1-2557 สธข 199.1-2557 นายณัฐวุฒิ ปัญจขันธ์ 2 ก.ย.57 1 ก.ย.60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

104 บจก.เอ็นจีวีพาวเวอร์ 19/2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สงขลา 0 7420 9750-3 500 - สธร 181-2557 - นายบัญญัติ นิยมวาส 13 มี.ค.57 12 มี.ค.60

105 บจก.เอ็นจีวีพาวเวอร์ (สาขา 1) 27 ม.1 ถ.เล่ียงเมือง (สาย
เอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

สงขลา 0 7420 9750-3, 
0 7450 1501 ต่อ
 716

- 1,000 - สธข 181.1-2557 นายบัญญัติ นิยมวาส 13 มี.ค.57 12 มี.ค.60

106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่

สงขลา 0 7428 7035-6 500 1,000 สธร 147-2555 สธข 150-2555 นายสุทธิรัตน์  สุวรรณจรัส 20 ก.ค.55 19 ก.ค.58

107 หจก.หาดใหญ่ เมคคานิค สาขา
 1

696 ม.1 ถ.เล่ียงเมือง (สาย
เอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

สงขลา 0 7442 2668 500 1,000 สธร 110.1 - 2557 สธข 112.1 - 2557 นายกิจจา ไพโรจน์ 22 มิ.ย.57 21 มิ.ย.60

108 บจก.ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียร่ิง 20/2 ถ.เทศบาล 5 ต.ปาก
เพรียว  อ.เมือง

สระบุรี 08 9041 6424 500 1,000 สธร 135.1-2555 สธข 137.1-2555 นายเข็มชาติ  คุ้มสุวรรณ 22 ก.พ.55 21 ก.พ.58

109 หจก.รุ่งเจริญออโต้เซลส์ แอนด์
 เซอร์วิส

423/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปาก
เพรียว อ.เมือง

สระบุรี 0 3623 0972 500 1,000 สธร 155-2555 สธข 157-2555 นายไพฑูรย์ ลาวิลาศ 14 พ.ย.55 13 พ.ย.58

110 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับ
กวาง อ.แก่งคอย

สระบุรี 0 3633 9111 500 1,000 สธร 130.1-2555 สธข 132.1-2555 นายนเรศร์ ดิฐคณารักษ์กุล
 นายธรรทศ จันปวงเสน

19 ม.ค.55 18 ม.ค.58

111 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปาก
เพรียว อ.เมือง

สระบุรี 08 1948 7363, 0 
3621 2096

500 1,000 สธร 48-2555 สธข 49-2555 นายช านาญ  ดวงหิรัญ 11 มี.ค.55 10 มี.ค.58

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2558 16/19



ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

112 หจก.สมสกุล ทรานสปอร์ต 67/1 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิม
พระเกียรติ

สระบุรี 0 3636 9446-7 500 1,000 สธร 67-2555 สธข 69-2555 นายนเรศร์ ดิฐคณารักษ์กุล 
 นายกริสกนธ์ รุจิราวรรณ

9 ธ.ค.55 8 ธ.ค.58

113 หจก.เอ.ท.ียูเนี่ยน เซอร์วิส 628/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปาก
เพรียว อ.เมือง

สระบุรี - 500 1,000 สธร 173-2556 สธข 176-2556 นายวสันต์ กาญจนประกอบ 14 พ.ย.56 13 พ.ย.59

114 บจก.สมาร์ท เทค สาขา 1 982 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วัง
สมบูรณ์

สระแก้ว 08 1723 8777 500 1000 สธร 167.1-2556 สธข 170.1-2556 นายศรายุทธ ญาณทศศิลป์ 17 เม.ย.56 16 เม.ย.59

115 บจก.ไทยจีเทค 143/5-7 ม.11 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.ในคลองบางปลากด อ.
พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ 0 2815 5107-8 500 1,000 สธร 85-2556 สธข 87-2556 นายณัฐพรรษ หาญธีระชัย
กุล

26 มี.ค.56 25 มี.ค.59

116 บจก.สยามราชธานี คอร์ปอเร
ชัน

289/9 ม.10 ถ.รถรางสาย
เก่า ต.ส าโรง  อ.พระประแดง

สมุทรปราการ 0 2743 5010-25, 
0 2743 5007-8

500 1,000 สธร 58-2555 สธข 59-2555 นายวรเทพ  จิตรพานิชเจริญ 8 ส.ค.55 7 ส.ค.58

117 บจก.ออลเทอร์เนทีฟ รีซอส 
เอ็นจีเนียร่ิง

81/360 ม.5 ถ.บางเมืองใหม่
 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 08 6379 6138 500 1,000 สธร 156 - 2555 สธข 158-2555 นายสมบูรณ์ จิตตลีลา 4 ธ.ค.55 3 ธ.ค.58

118 บจก.นวัตพลัง 2152 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.
เมือง

สมุทรปราการ 0 2713 5645-6 - 1,000 - สธข 66-2555 พลเรือโทประสิทธิ์ชัย ศรี
วรรธนะ  นายปองเทพ ชล
วิไล

30 ก.ย.55 29 ก.ย.58

119 บจก.เอ็น เอส ซี เทคโนโลยี 
วิศวกรรม

1688 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.
เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ 08 1630 1142 500 1,000 สธร 108.1 - 2554 สธข 110.1-2554 นายณรงค์  เจริญสุข 4 เม.ย. 57 3 เม.ย. 60
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

120 บจก.ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น 159 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.
บางเสาธง อ.บางเสาธง

สมุทรปราการ 0 2313 1371-9 500 1,000 สธร 201 - 2557 สธข 202-2557 นายไพโรจน์  วงศ์ศิริพัฒน
กุล

14 ต.ค.57 13 ต.ค.60

121 บจก.แอล.ว.ีเทค (ไทยแลนด์) 2132 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.
เมือง

สมุทรปราการ 0 2383 5730 500 1,000 สธร 136 - 2555 สธข 138-2555 นายสิงหนพ  หงสกุล 28 ก.พ.55 27 ก.พ.58

122 บจก.ทีพีไอ คอนกรีต 55/33 ม.3 ต.บางเสาธง อ.
บางเสาธง

สมุทรปราการ 0 2397 9410 500 1,000 สธร 146.1 - 2555 สธข 149.1-2555 นายสุวิทย์ ศรีวัฒนพงศ์ 26 มิ.ย.55 25 มิ.ย.58

123 บจก.ไทย เยอรมัน อินเตอร์
เซอร์วิส

9/2 ม.6 ซ.วิรุณราษฎร์ ถ.
เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.
กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร 0 2810 9626 500 1,000 สธร 149-2555 สธข 151-2555 นายเลิศลักษณ์ สายทวี 8 ส.ค.55 7 ส.ค.58

124 บจก.เอ็มเคเจ ขนส่ง 60 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 034 245155, 081 
8803311

500 1,000 สธร 200-2557 สธข 201-2557 นายชาญชัย วงชารี 8 ต.ค.57 7 ต.ค.60

125 บจก.พีเอสเอ็มอี สาขา2 14/40 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.
เมือง

สุราษฎร์ธานี 086 4783929 500 1,000 สธร 183.1-2557 สธข 183.1-2557 นายเปี่ยมศักด์ิ กลับเฒ่า 3 เม.ย.57 2 เม.ย.60

126 บจก.เอราวัณเอ็นจิเนียร่ิง 169 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 081 5624520 500 1,000 สธร 207-2558 สธข 208-2558 นายราเชนทร์ ปาทาน 22 ม.ค.58 21 ม.ค.61

127 บจก.เอสวี.ออโต้พลัส (ไทย-
ลาว)

149 ม.4 ถ.หนองคาย-โพน
พิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

หนองคาย 042 412681, 081 
5923220

500 1,000 สธร 193 - 2557 สธข 194-2557 นายสมศักด์ิ คลังช านาญ 18 ก.ค.57 17 ก.ค.60

128 หจก.โชคอนันต์วิศวเคร่ืองกล 101 ม.7 ถ.อุดร-เลย ต.นา
กลาง อ.นากลาง

หนองบัวล าภู 0 4235 9527 500 1,000 สธร 96-2556 สธข 98-2556 นายทรงธรรม สันตินันตรักษ์ 20 ก.ค.56 19 ก.ค.59
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ที่ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์ รถยนต์ รถขนส่ง ชื่อวิศวกรผู้ท าการ

ตรวจและทดสอบ รถยนต์ รถขนส่ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ตรวจและทดสอบ เห็นชอบ หมดอายุ

รายชื่อผู้ไดร้ับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอัิด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง 
วัน เดือน ปี

ค่าบริการ (บาท)

129 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมาก
แข้ง อ.เมือง

อุดรธานี 0 4222 1538 500 1,000 สธร 132-2555 สธข 134-2555 นายวิทยา พงษ์หนองโน  
นายสิริ สังกะสินสู่

13 ก.พ.55 12 ก.พ.58

130 หจก. ไทยเมคคานิคส์ 2014 138/6 ซ.น้ าแซบ ถ.นิตโย 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง

อุดรธานี 08 0480 1040 500 1,000 สธร 184-2557 สธข 184-2557 นายประพนธ์ ชูประเสริฐ 3 เม.ย.57 2 เม.ย.60

131 หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 
1997

33/2 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง

อุบลราชธานี 045 283886, 089 
8459761

500 1,000 สธร 197-2557 สธข 198-2557 นายพลชัย การินทร์ 2 ก.ย.57 1 ก.ย.60
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