
รายละเอียดของผูป้ระกอบการธรุกิจตรวจสอบส่วนสญูเสียทัง้ 15 ราย 

ช่ือบริษทั  โทรศพัท ์ โทรสาร  ช่ือผูติ้ดต่อ  e-mail address  

1. บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-8372958  02-8372959  คุณเยำวลกัษณ์ ศุภวริชับญัชำ  Yaowalak.S@intertek.com  

      02-765-2988    

      คุณสทุธวิฒัน์ โตสนุทร Suttiwat.Tosoonthorn@intertek.com  

      02-765-2954    

  
    

แผนกบรกิำรลกูคำ้ (Customer 
service team)  

csinsp.thailand@intertek.com   

      02-765-2950, 02-765-2951    

2. บรษิทั บโูร เวอรทิสั (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-398-4440  02-398-0453-4  คุณณภทัร  

    02-748-7487    02-398-4440 ต่อ 307  

3. บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล อนิสเป็คชัน่ จ ำกดั  02-381-7745-6 02-381-7748 คุณพทิยำ  พริยิะเมธำ pittaya.piriyametha@ii-th.com  

     02-711-4934-5   คุณสเุมธ  วฒุวิณิชกุล sumeth.vuthivanitkul@ii-th.com 

  086-340-2407   062-564-2519  

      คุณนิตยำ  สงัขท์อง nittaya.sungthong@ii-th.com 

4. บรษิทั ทฟู นอรด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-751-4050  02-751-4048  คุณชยัวฒัน์  พนัธุช์ำต ิ chaiwat@tuv-nord.com  

        089-536-3653   

      คุณรตัตญัญ ู จติตเ์อือ้เฟ้ือ rattanyoo@tuv-nord.com  

      083-591-9256   

      คุณพชิญำภำ  อิม่ประไพ phitchayapha@tuv-nord.com  

      085-600-1122   

      คุณภูธนสษิฐ ์ สนุทรวฒัน์ putanasit@tuv-nord.com  

      081-428-3444   

      คุณอรรถพล  รตันะ attapon@tuv-nord.com  

      086-340-7740   

mailto:Yaowalak.S@intertek.com
mailto:Suttiwat.Tosoonthorn@intertek.com
mailto:csinsp.thailand@intertek.com
mailto:pittaya.piriyametha@ii-th.com
mailto:sumeth.vuthivanitkul@ii-th.com
mailto:nittaya.sungthong@ii-th.com
mailto:chaiwat@tuv-nord.com
mailto:rattanyoo@tuv-nord.com
mailto:phitchayapha@tuv-nord.com
mailto:chaiwat@tuv-nord.com
mailto:attapon@tuv-nord.com


ช่ือบริษทั  โทรศพัท ์ โทรสาร  ช่ือผูติ้ดต่อ  e-mail address  

5. บรษิทั รบัตรวจสนิคำ้โพน้ทะเล จ ำกดั (OMIC)  02-617-9956-9 02-617-5969  คุณมำโนช  หมอนวดด ี boi@omicnet.com  

    02-617-9991    081-817-8196   

        คุณไพฑรูย ์ ศกัดิช์นะลำยำ   

      086-319-6396   

6. บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-678-1813  02-678-1545 คุณณฐัพร  ศุขกจิ  Nattaporn.sookhakich@sgs.com  

        ต่อ 1438   

      คุณประทำนพร  วงศศ์รแีกว้  Pratarnporn.wongsrikeao@sgs.com  

      ต่อ 1415   

7. บรษิทั อไีอเอส เซอรว์สิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-542-4255  02-542-4479  คุณวศิำล เกตุแกว้ www.eisinspection.com 

   02-542-4281    081-4993319 Info@eisinspection.com  

      คุณไอยทพิย ์ เกตุแกว้   

      097-125-0347   

      086-899-5554   

8. บรษิทั อนิเตอรเ์ทค อนิดสัทร ีแอนด ์เซอรท์ฟิิเคชัน่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-8372958  02-8372959  คุณสนุิดำ จำรุมนพร Sunida.jarumonphorn@intertek.com  

        089-211-2574   

        คุณชยสรรพ ์จริชำญชยั Chayasan.j@intertek.com  

  
   02-8372999 ต่อ 2992   

      คุณสทุธวิฒัน์ โตสนุทร Suttiwat.tosoonthorn@intertek.com  

      02-8372999 ต่อ 2954   

9. สถำบนัไฟฟ้ำ และ อเิลก็ทรอนิกส ์ 02-280-7272 02-282-4702 คุณสธุนิี  ค ำก ำพุฒ suthinee@thaieei.com  

      02-280-7272 ต่อ 420  

10. บรษิทั ทยีวู ีไรน์แลนด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  02-3142071 02-318-4864 คุณคมสนัต ์ ลทัธธิรรมพงศ ์ Khomsan.lattitompong@tuv.com  

        02-318-6084 ต่อ 148  087-7994418 sales@tha.tuv.com  

11. บรษิทั บพี ีเทคนิเคล็ เซอรว์สิ จ ำกดั  02-954-9422-3  02-954-9424  คุณจรุงโรจน์ บรรพบตุร  Charungroj@bpinspection.com  
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ช่ือบริษทั  โทรศพัท ์ โทรสาร  ช่ือผูติ้ดต่อ  e-mail address  

12. บรษิทั แอด็แวนเทช จ ำกดั  02-992-5330-2 02-992-5220 คุณเพิม่พร  ศรรีตันวำร ี permporn@advantage.co.th  

      คุณจริวลัย ์ แสงเสถยีร jirawan@advantage.co.th  

      099-4563695   

13. บรษิทั โคเทคนำ อนิสเปคชัน่  (ประเทศไทย) จ ำกดั  02-714-3310    คุณปิยะดำ  รตันมิง่มงคล Piyada.r@cotecna.co.th  

         ต่อ 105   

      062-693-6543   

14. บรษิทั เอสจที ีเซอรว์สิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 02-3483355-9 02-3483353-4 คุณกุลสญิำนี  จนัทรส์มบรูณ์ kulsiyanee@sgtthailand.com  

         095-789-3644   

15. บรษิทั เอน็พซี ีเซฟตี ้แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จ ำกดั 038-977793 038-977701 คุณพรศลิป์  จนัทรค์ง Pornsin.j@npc-se.co.th 

      062-8942898   

ผูป้ระสานงานของ BOI 02-553-8124   นำยขวญัชยั  วรกลัยำกุล kwanchai@boi.go.th  

 02-553-8258   นำงสำววศิลัยำ  ภมรมำนพ wisanlaya@boi.go.th  
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