สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)
รายชื่อผูท้ ี่ขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระเมิ นวิ นาศภัย (บุคคลธรรมดา)
บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
1 บริษทั เกรท แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายจตุรภัทร ภักดิพั์ ฒนเศรษฐ

58210017

09/09/2562-08/09/2564

เลขที่ 119/4 อาคาร E คอนโด เจ.ดับบลิว.ซวีท ถนนโชคชัย4

2.นายกล สินรักษา

61210013

11/06/2561-10/06/2563

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10320

3.นายกฤตธนธรณ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา

61210014

11/06/2561-10/06/2563

โทร. 02-020-0021 โทรสาร 02-020-0021

4.นายเกษม สุขสําราญ

61210023

20/06/2561-19/06/2563

1.นายพอล โจเชฟ แรบบิท

53210004

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

2.นายนฤนาท ไชยตา

57210003

19/03/2561-18/03/2563

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.นายบุณยกิตต์ สุวรรณชัยสกุล

57210004

19/03/2561-18/03/2563

โทร. 02-286-9696 โทรสาร 02-286-9393

4.นายเชิดชัย วิเชียร

57210021

10/09/2561-09/09/2563

gats@gats.co.th

5.นายดลวัฒน์ วนิชเวทย์พบิ ลู

57210034

20/10/2561-19/10/2563

monthachap@gats.asia

6.นายวุฒพิ งษ์ เต็มภัทรศักดิ ์

57210035

20/10/2561-19/10/2563

phatsachond@gats.asia

7.นางสาวอลิสา โพธิกมลวงศ์
์

58210011

20/05/2562-19/05/2564

8.นายพงศ์พฒ
ั น์ ลีลารัตนกุล

58210016

09/07/2562-8/07/2564

9.นายพลวิทย์ กลิน่ ผกา

58210027

01/10/2562-30/09/2564

10.นายโซ ซี เซง

60210013

16/06/2562-15/06/2564

11.นางสาวลักษณ์นารา คูหะวัฒนา

62210029

14/03/2562-13/03/2564

12.นายพงศกร ลาภวัฒนะมงคล

62210030

14/03/2562-13/03/2564

greatadjustment@yahoo.com

2 บริษทั โกลบอล แอดจัสติ้ ง เทคนิ คอล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
3 บริษทั ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายปฏิภาณ สุดอาราม

53210002

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้

2.นายเอกภพ บุญอยู่

53210005

11/05/2561-10/05/2563

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.นายสัญญา ไตรแก้วเจริญ

53210006

11/05/2561-10/05/2563

โทร. 02-676-5353 โทรสาร 02-676-5454

4.นายสมพงษ์ สุรวิ งศ์

53210007

11/05/2561-10/05/2563

Bangkok@crawford.asia

5.นายวิทยา คําพานันท์

58210021

09/09/2562-08/09/2564

rusnaj@crawco.co.th

6.นายกริช จันทะโชติ

58210022

09/09/2562-08/09/2564

raniv@crawco.co.th

7.นางสาวสาวิตรี งาคม

58210034

16/12/2560-15/12/2562

parinthips@crawco.co.th

8.นายปริญญา เสถียรจารุการ

58210036

18/12/2562-17/12/2564

9.นายพงศกร พัฒนะสันติ

59210022

16/11/2561-15/11/2563

10.นายไกรภพ เกษเจริญคุณ

60210024

06/07/2562-05/07/2564

11.นางสาวสิรริ ตั น์ พูลผล

60210029

15/11/2562-14/11/2564

12.นายธเณศ เลิศทวีชยั สกุล

61210029

08/08/2561-07/08/2563

13.นายภูชกร เปลีย่ นเชาว์

61210030

08/08/2561-07/08/2563

14.นายโอม วรรธนผล

61210031

08/08/2561-07/08/2563

1.นายศิวกร ภาเจริญสุข

60210003

05/06/2562-04/06/2564

4 บริษทั คอนเนค แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ เซอร์เวย์ จํากัด
เลขที่ 213 หมู่ท่ี 6 ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31140
มือถือ 061-696-6909 , 095-159-9664
connect.adjustment@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
5 บริษทั เซดจ์วิค (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายจักร์กฤษณ์ ขาวสะอาด

53210018

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 100/61 อาคารสธรนครทาวเวอร์ ชัน้ 29 ตึก C ถนนสาธรเหนือ

2.นายสนิท ฟองตา

53210019

11/05/2561-10/05/2563

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3.นายธัชวุฒิ ฉายชยานนท์

53210021

11/05/2561-10/05/2563

โทร. 02-236-9785-7 โทรสาร 02-236-9788

4.นายโชคชัย ชาตวิทยบุตร

57210037

16/12/2561-15/12/2563

svongsittajarn@cl-int.com

5.นายณัฐพล ปิ ตาวรรณ

57210038

16/12/2561-15/12/2563

6.นายปณิธาน สุภาษิต

58210024

09/09/2562-08/09/2564

7.นายชุษณะ รักษาวงศ์

62210022

05/03/2562-04/03/2564

8.นายปฐมกุล ภูศรี

62210023

05/03/2562-04/03/2564

1.นายสุเมธ ม่วงพันธุ์

55210023

07/08/2561-06/08/2563

1.นายยุทธพล มาถาวร

53210097

08/06/2561-07/06/2563

เลขที่ 403/105 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี

2.นายเอนก ขยันชอบ

62210026

06/03/2562-05/03/2564

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

3.นางสาวทมิตา กิตพิ นั ธ์

62210027

06/03/2562-05/03/2564

6 บริษทั เคพี เซอร์เวย์ จํากัด
เลขที่ 188/34 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-266-7748-50 โทรสาร 02-237-6569
kp_survey@hotmail.com kp_sumeth_2000@hotmail.com

7 บริษทั เคลม แอนด์ รีคฟั เวอร์รี่ จํากัด

โทร. 02-891-5045 โทรสาร 02-891-5046
car2009.non@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
8 บริษทั จัสติ๊ สแอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ เซอร์เวย์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นางสาวฐาปณีย์ ตันติพนิ ธวัตร

53210022

11/05/2561-10/05/2563

2.นายเทิดศักดิ ์ ตันติพนิ ธวัตร

53210023

11/05/2561-10/05/2563

1.นายราเชนทร์ ดาวเรือง

53210063

14/05/2561-13/05/2563

2.นายวีรชัย สิวะโภไคย

59210004

14/06/2561-13/06/2563

1.นายย๊อกเถียน ลิม้

53210041

13/05/2561-12/05/2563

เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ชัน้ 6 ห้อง 603 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์

2.นายณรงค์ชยั ดีสนิ

58210026

14/09/2562-13/09/2564

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3.นายย๊อกหัว ลิม้

59210007

16/06/2561-15/06/2563

โทร. 02-632-8902 โทรสาร 02-632-8927

4.นางสาวนงค์นุช ผลงาม

62210047

11/11/2562-10/11/2564

5.นายณรงค์เดช ดีสนิ

62210048

11/11/2562-10/11/2564

6.นางจิราภรณ์ ปะโกสันตัง

62210049

11/11/2562-10/11/2564

1.นายอภิรตั น์ จารุปราโมทย์

57210036

15/12/2561-14/12/2563

เลขที่ 9 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-275-4051 โทรสาร 02-276-5267
claim_jasco@hotmail.com

9 บริษทั จี เค แอนด์ อาร์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
เลขที่ 255/6 รัชดาเพรสทีจคอนโดมิเนียม ซอยพิบลู ย์อุปถัมภ์
ถนนลาดพร้าว ซอย 48 สามเสนนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-93-4001-2 โทรสาร 02-939-8449
gkr@gkrcompany.co.th

10 บริษทั เจ พี แอล แอดจัสติ้ ง เซอร์วิส จํากัด

cheerawan@jpl.co.th

11 บริษทั เจ.อาร์.เอ็ม. เอ็นจิ เนี ยริ่ง จํากัด
เลขที่ 550/64 ซอยพิบลู อุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
มือถือ 081-559-7259
apiratj@yahoo.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
12 บริษทั ซัน แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ ลอว์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายสัญญา ล้วนมณี

53210011

11/05/2561-10/05/2563

1.นายรณชัย มะเดื่อทอง

60210007

16/06/2562-15/06/2564

เลขที่ 127/25 อาคารปญั จธานี ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนนนทรี

2.นางสาวฐิตมิ า นวลปิ่ น

60210008

16/06/2562-15/06/2564

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

3.นายชาตรี ลายนํ้าเงิน

60210009

16/06/2562-15/06/2564

โทร. 02-681-1793-5 โทรสาร 02-681-1796

4.นายจิรศักดิ ์ หาญแสงชัย

60210011

16/06/2562-15/06/2564

5.นายทินกร มหาบรรณ

60210012

16/06/2562-15/06/2564

1.นายทวีสขุ ศรีภกั ดิ ์

55210013

31/07/2561-30/07/2563

1.นายวรพจน์ ปานวิเชียร

53210066

14/05/2561-13/05/2563

เลขที่ 3079/12 ซอยลาดพร้าว 111/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-704 9136-7 โทรสาร 02-704 9138
sun_adjustment@hotmail.com

13 บริษทั ซีเจเอ มารีน เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

14 บริษทั ซีอีโอ แอสจัสเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 262/89 อาคารไอทีเอฟ-พาเลซ ชัน้ 16 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-634-3375 โทรสาร 02-634-4070
ceo.adjustment@gmail.com

15 บริษทั ดับเบิ้ลยู เซอร์ จํากัด
เลขที่ 61 ซอยโกสุมร่วมใจ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-981-0220 มือถือ 084-696-2697
wp_fc@hotmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
16 บริษทั ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายสุรเดช สระบัว

58210019

09/09/2562-08/09/2564

เลขที่ 43 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสขุ ) ถนนลาดพร้าว

2.นายสุชาติ โสมะทัต

60210015

16/06/2562-15/06/2564

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3.นายดลฤทธิ ์ ปุณฑริกาภา

60210016

16/06/2562-15/06/2564

1.นายวีรพล ตันปิ ชาติ

61210024

20/06/2561-19/06/2563

1.นายมาคิ โตโตะคุ

57210027

15/09/2561-14/09/2563

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้า ห้องเลขที่ 402/1 ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 25

2.นายโตโมยะ ฮุนะโอะคะ

57210028

15/09/2561-14/09/2563

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3.นายชัยยุทธ ปิ ยมาพรชัย

58210025

09/09/2562-08/09/2564

โทร. 02-661-7966-8

4.นายโคอิจโิ ร ฮะชิโมะโตะ

59210012

20/06/2561-19/06/2563

chutima.o@toson.co.th

5.นายสุรพัฒน์ พงษ์ธนเลิศ

57210008

09/06/2561-08/06/2563

6.นายคาซึโอะ มิยาชิตะ

62210016

27/02/2562-26/02/2564

1.นายนพดล สินธุนาคร

59210002

13/06/2561-12/06/2563

2.นายโฆษิต วุฒนิ านนท์

59210003

13/06/2561-12/06/2563

โทร. 02-734 2626-8 โทรสาร 02-734-2659
dp.nonmotor@gmail.com
suradechs@dpsurvey.co.th

17 บริษทั ดีแอล เอ็นจิ เนี ยริ่ง โซลูชนั ่ จํากัด
เลขที่ 184 ชัน้ 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-631-1331 ต่อ 1331 โทรสาร 02-236-7614

18 บริษทั โตเกียว ซงโปะ คันเตอิ (ประเทศไทย) จํากัด

19 บริษทั ทรูสปี ดไทม์ แอนด์ ลอสแอดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 194 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-804-45900-1
tstandlossadjuster@hotmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
20 บริษทั ที ซี โซลูชนั ้ แอนด์ รีคฟั เวอรี่ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายสมภพ คิดหมาย

57210011

12/06/2561-11/06/2563

เลขที่ 7/2 ซอยสวรรค์วถิ ี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

2.นายสุรศักดิ ์ ทองประกาศิต

57210014

12/06/2561-11/06/2563

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

3.นายวิชยั ชูช่นื พฤกษาพันธ์

57210015

12/06/2561-11/06/2563

1.นายพงศ์อนิ ทร์ บุรารัตนวงศ์

57210023

12/09/2561-11/09/2563

เลขที่ 448 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง

2.นายสืบศักดิ ์ ศรีรบั ขวา

57210024

12/09/2561-11/09/2563

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

3.นายนิรุติ สิงห์เถื่อน

61210026

27/06/2561-26/06/2563

โทร. 02-719-5997-8 , 02-719-5513 โทรสาร 02-319-6305

4.นายศิวพงศ์ จารุจนิ ดา

62210033

02/04/2562-01/04/2564

phongin@tem-thailand.com

5.นายสุขสม เบ็ญสตาล

62210044

04/06/2562-03/06/2564

1.นางสาวณัฐนงณภัส ชวัลศิรนิ ิรุชา

53210069

18/05/2561-17/05/2563

เลขที่ 930 หมู่ท่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ

2.นายคงฤทธิ ์ กาวี

53210070

18/05/2561-17/05/2563

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

3.นางสาวพัชนี บัวทอง

53210072

18/05/2561-17/05/2563

โทร. 02-136-9100 โทรสาร 02-1756181-3

4.นายวรพงศ์ จิรวณิชย์สกุล

59210013

21/06/2561-20/06/2563

claimdept1@tisurvey.com

5.นายสมโชค มีมะแม

59210014

21/06/2561-20/06/2563

claimdept2@tisurvey.com

6.นางสาวลลิตา เศรษฐี

61210004

14/05/2561-13/05/2563

vorapong@tisurvey.com

7.นายทรงวุฒิ สามสีทอง

61210005

14/05/2561-13/05/2563

kajorn@tisurvey.com

8.นายขจร นาคสวัสดิ ์

61210006

14/05/2561-13/05/2563

โทร. 02-274-4861-2

21 บริษทั ที.อี.เอ็ม แอ๊ดจัสท์เมนท์ จํากัด

info@tem-thailand.com

22 บริษทั เทคนิ คลั อิ นดิ เพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จํากัด

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
23 บริษทั ไทย ไทย แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายวิทชา เอียงเทศ

62210013

26/02/2562-25/02/2564

เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ ์ 33/1 ถนนสุขสวัสดิ ์ แขวงราษฎร์บรูณะ

2.นายสมเกียรติ สุรยิ กานนท์

62210014

26/02/2562-25/02/2564

เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140

3.นางโสพิชา เอียงเทศ

62210015

26/02/2562-25/02/2564

1.นายบุญชู สรรพวัตร

53210013

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 309 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

2.นางลัดดา ปาอิน

62210025

06/03/2562-05/03/2564

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

3.นายบุญนาถ ปาอิน

62210046

14/08/2562-13/08/2564

1.นายปรีชา เบ็ญจไชยรัตน์

53210076

25/05/2561-24/05/2563

2.นายสุธี คลังพหล

53210077

25/05/2561-24/05/2563

1.นายสาโรจฏ์ พลบุญ

53210049

13/05/2561-12/05/2563

2.นายสําราญ แสงกัน

61210025

22/06/2561-21/06/2563

โทร. 02-873-0233 โทรสาร 02-879-0233

24 บริษทั ไทย เอเซีย เซอร์เวย์เยอร์ส แอนด์ แอ๊ดจัสเตอร์ส จํากัด

โทร. 02-003-6231 มือถือ 061-621-7339 โทรสาร 02-003-6231

25 บริษทั ไทยเซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเมนท์ จํากัด
เลขที่ 44/269 ซอยนวมินทร์ 147 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-948-8245-6
thai-survey@hotmail.com

26 บริษทั นรพนธ์ แอสจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 453 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-300-1349 โทรสาร 02-300-1114
norraphon.ad@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
27 บริษทั นิ ปปอน ไคจิ เคนเตอิ (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายณรัฐ สายจิตบริสทุ ธิ ์

55210015

01/08/2561-31/07/2563

2.นายวรพจน์ หอวัฒนสุข

55210016

01/08/2561-31/07/2563

1.นายพิชยั เย็นเกล้ากุล

53210016

11/05/2561-10/05/2563

2.นายสมภพ สุทธิปกรณ์

53210017

11/05/2561-10/05/2563

1.นายณฐพงษ์ นักการีย์

61210011

04/06/2561-03/06/2563

1.นายทรงศักดิ ์ เสนานาญ

53210082

26/05/2561-25/05/2563

เลขที่ 679/8 ซอยพิบลู อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว

2.นายพิทกั ษ์ เขมะบุลกุล

53210083

26/05/2561-25/05/2563

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

3.นายนิพจน์ นามโครต

60210006

16/06/2562-15/06/2564

โทร. 02-276-2418-20 โทรสาร 02-276-2421

4.นายทัศนัย นวมนาฆะ

61210009

04/06/2561-03/06/2563

nonmotor.best@gmail.com

5.นายยุทธศาสตร์ นครจันทร์

61210010

04/06/2561-03/06/2563

ห้อง 248-9 ตึกไทยซีซที าวเวอร์
เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-210-0758 โทรสาร 02-210-0766
prp@nkkthai.co.th
nar@nkkthai.co.th
wor@nkkthai.co.th

28 บริษทั ไนซ์เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ๊ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 98/10 พรีเมีย่ ม เพลส ถนนโพธิแก้
์ ว แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-509-1636-7 โทรสาร 02-509-1638
nice376@gmail.com

29 บริษทั ไนท เอ็นจิ เนี ยริ่ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 42 ถนนจ่าบ้าน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 05-332-7200 โทรสาร 05-322-7226

30 บริษทั บิ ซซิ เนส เอคเซลเลนท์ เซอร์เวย์เยอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ

ลําดับ

บริษทั / ที่อยู่
(ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

6.นางสาวสมอนงค์ เฉลิมกิจ

62210004

25/02/2562-24/02/2564

7.นายอํานาจ สุยะนาง

62210005

25/02/2562-24/02/2564

8.นางสาวกัญสิตา เขมะบุลกุล

62210006

25/02/2562-24/02/2564

9.นางอรทัย เขมะบุลกุล

62210007

25/02/2562-24/02/2564

10.นายณราวุฒิ สําเร็จกิจ

62210039

28/05/2562-27/05/2564

1.นายนิรนั ดร์ เดีย่ วพานิช

61210015

19/06/2561-18/06/2563

เลขที่ 87/77-81 ชัน้ 5 อาคารโมเดอร์ทาวน์ ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ

2.นายมนตรี วิมลโนธ

61210016

19/06/2561-18/06/2563

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3.นายประสิทธิ ์ จงอภิรมย์สกุล

61210017

19/06/2561-18/06/2563

โทร. 02-381-7291 โทรสาร 02-381-8657

4.นายธนภัทร์ คุปติมติ ร

61210018

19/06/2561-18/06/2563

mail@bellsurveybkk.th.com

5.นายมโนชา จันทรัศมี

61210019

19/06/2561-18/06/2563

6.นายทศพล อิงคสฤษฎ์

61210020

19/06/2561-18/06/2563

7.นายอธิป พุ่มพวง
8.นายปญั ญา ปญั ญาชาติรกั ษ์

61210021

19/06/2561-18/06/2563

61210022

19/06/2561-18/06/2563

1.นายอภิชาต คล้ายสังข์

53210054

13/05/2561-12/05/2563

เลขที่ 213/20 ชัน้ 7 อโศกทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 21

2.นางสาวอัมพวัน ปรมัตถกุล

53210055

13/05/2561-12/05/2563

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3.นายสุรนิ ทร์ จันทรสกุล

53210056

13/05/2561-12/05/2563

โทร. 02-261-3374-6 โทรสาร 02-261-3373

4.นายจิรวัฒน์ ธรรมรงค์วทิ ย์

53210057

13/05/2561-12/05/2563

sujinthorn@pro-adj.com

5.นางสาวศุจธิ ร เฉลิมพงศ์พชิ ติ

57210010

12/06/2561-11/06/2563

6.นายเจษฎา อัจฉรีญาณัฐกุล

59210016

24/06/2561-23/06/2563

บริษทั บิ ซซิ เนส เอคเซลเลนท์ เซอร์เวย์เยอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

31 บริษทั เบล เซอร์เวย์ จํากัด

่
แอดจัสเตอร์ส จํากัด
32 บริษทั โปรเฟสชันนอล

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
33 บริษทั พรีเมี่ยม เซอร์เวเยอร์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายสมชาย เอือ้ มอัมพร

61210001

02/05/2561-01/05/2563

1.นายกอบบุญ วุฒเิ วชบริบรู ณ์

55210012

31/07/2561-30/07/2563

1.นายพงษ์นรินทร์ ลิม้ โฆษิต

53210073

18/05/2561-17/05/2563

1.นายสหพัชร์ ชัยยศวัชร์

57210022

12/09/2561-11/09/2563

เลขที่ 130 หมู่ท่ี 1 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
มือถือ 081-881-4355

34 บริษทั พลัส เซอร์เวย์เยอร์ จํากัด
เลขที่ 51 ซอยนราธิวาสราชนครินร์ 14 ถนนนราธิวาสราชนครินร์ 14
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร. 02-286-1047 มือถือ 086-393-3754

35 บริษทั พีพี แอ็ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 21/73 หมู่ท่ี 13 ซอยโชคชัย 4 แยก 70 ถนนลาดพร้าว 53
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-530-2322 โทรสาร 02-931-0384
ppadjuster@gmail.com

36 บริษทั เพอร์เฟค แอดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที6่ 4/40 หมู่ท่ี 12 ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
มือถือ 094-969-9904
pf.adjusters@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
37 บริษทั เฟิ สท์ คอมไบน์ เซอเวย์เยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายโชคชัย ไทยพิชติ บูรพา

53210067

14/05/2561-13/05/2563

2.นายพงศกร ไทยพิชติ บูรพา

61210028

10/07/2561-09/07/2563

38 บริษทั แมคซิ มมั แกเร้นที ฟอร์ แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

1.นายพงษ์พนั ธ์ ไตรวุฒิ

59210026

22/11/2561-21/11/2563

เลขที่ 16/85 ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บวั

2.นายพงษ์ศกั ดิ ์ ฟาหลี

59210028

22/11/2561-21/11/2563

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

3.นางวารุณี ไตรวุฒิ

62210036

24/05/2562-23/05/2564

โทร. 02-570-1597-8 โทรสาร 02-570-1599

4.นายภานุพนั ธ์ สุทธิพรรณพงศ์

62210037

24/05/2562-23/05/2564

pt mga@yahoo.com: mga pt@hotmail.com

5.นายเจริญ รัศมีสขุ

62210038

24/05/2562-23/05/2564

1.นายสฤษดิพงศ์
อุ่ยวัฒนพงศ์
์

53210044

13/05/2561-12/05/2563

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน้ 17 ยูนิตที่ 1705-09

2.นายโรเบิรต์ แอนดริว ลี

53210045

13/05/2561-12/05/2563

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3.นางสาวนงนุช พงษ์กลาง

53210046

13/05/2561-12/05/2563

โทร. 02-636-3200 โทรสาร 02-636-0240-1

4.นายสมลักษณ์ จรรยาวงศ์รตั น์

53210047

13/05/2561-12/05/2563

montichas@mclarens.com

5.นายอุทศิ อัชชโคสิต

53210052

13/05/2561-12/05/2563

6.นายธะกาญจน์ รักไชย

53210053

13/05/2561-12/05/2563

7.นายทิมโมธี นิลล์ เบน

55210021

03/08/2561-02/08/2563

8.นายอุเทน พร้อมพรชัย

57210040

24/12/2561-23/12/2563

9.นายชวภัทร อําไพศรี

57210041

24/12/2561-23/12/2563

10.นายสืบศักดิ ์ ดิษฐพงศ์พณิช

59210008

17/06/2561-16/06/2563

11.นายพีรวัส เกียรติเจริญศิริ

59210009

17/06/2561-16/06/2563

เลขที่ 448/236-237 อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนประชาอุทศิ แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-690-3091-2 โทรสาร 02-276-5326
fc_firstcombine@hotmail.com
wp_fc@hotmail.com

39 บริษทั แม็คลาเรนส์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ

ลําดับ

บริษทั / ที่อยู่
(ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

12.นายนที ทองภักดี

59210010

17/06/2561-16/06/2563

13.นายธนทัต วิมลทรง

61210007

16/05/2561-15/05/2563

14.นายภูรวิ ทิ ย์ เห็มยากาศ

61210008

16/05/2561-15/05/2563

15.นายธนกิจ ศิรวิ ราสันติ ์

61210027

10/07/2561-09/07/2563

16.นายทิมโมธี จอห์น ฮอลลิเรค

62210001

15/02/2562-14/02/2564

17.นายไมเคิล โจนาธาน โลเบิล

62210002

15/02/2562-14/02/2564

1.นายวัทน์สริ ิ ไชกิจภิญโญ

58210004

20/05/2562-19/05/2564

2.นายสุวนิ ศรีศริ เิ ล็ก

60210017

19/06/2562-18/06/2564

1.นายวรพงษ์ ถวัลย์กจิ ดํารงค์

53210090

03/06/2561-02/06/2563

เลขที่ 87 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช

2.นายพงศ์วชิ ญ์ โภคะธนวัฒน์

53210091

03/06/2561-02/06/2563

แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3.นายพรเทพ ถวัลย์กจิ ดํารงค์

53210092

03/06/2561-02/06/2563

1.นายพรชัย ศุขรุ่งเรือง

53210099

09/06/2561-08/06/2563

บริษทั แม็คลาเรนส์ (ประเทศไทย) จํากัด

40 บริษทั ยูนีค แอ็ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 52/54 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-736-2092-3 โทรสาร 02-736-2091
center@unique-adjusters.com
suwin@unique-adjusters.com

41 บริษทั ยูไนเต็ด เซอเวย์เยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ จํากัด

โทร. 02-233-8461 , 02-233-8501 โทรสาร 02-236-1609
tusaco_bkk@yahoo.co.th

42 บริษทั เยนเนอรัล ลอส แอ๊ดจัสเตอร์ส จํากัด
เลขที่ 3/4-5 ชัน้ 2 ถนนเดโช แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-235-2382 โทรสาร 02-236-6500
general_survey@hotmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
43 บริษทั รอยัล เซอร์เวย์ ฟอร์ แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายพิชติ อินทรโฆษิต

53210010

11/05/2561-10/05/2563

2.นายรุ่งชัย อินทรโฆษิต

53210012

11/05/2561-10/05/2563

1.นายรัฐวิชญ์ จารุธนาปิ ตโิ รจน์

55210002

30/07/2561-29/07/2563

1.นายยุวรัตน์ บุญรวบ

53210087

02/06/2561-01/06/2563

2.นายวุฒวิ ฒ
ั น์ กิตชิ าติพรพัฒน์

53210088

02/06/2561-01/06/2563

1.นายสมชัย เขียวดี

62210034

22/04/2562-21/04/2564

เลขที่ 1338 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

2.นางสาวฐิรญมาศ สิงห์สวัสดิ ์

62210053

12/11/2562-11/11/2564

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

3.นายสรรเพชญ อุภยั เพ็ชร

62210054

12/11/2562-11/11/2564

เลขที่ 44 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ ยมจันทร์) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-3281-2 โทรสาร 02-538-3302
royal_adjustment@yahoo.com

44 บริษทั วิ ชญ์-ซิ ตี้ เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ๊ดจัสท์เตอร์ จํากัด
เลขที่ 775/46 หมู่บา้ นเมดิโอ้ ถนนนิมติ รใหม่ แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-130-2180 มือถือ 089-554-2454 , 082-494-4564
vith-city@hotmail.com

45 บริษทั เวย์ เซอร์เวเยอร์ จํากัด
เลขที่ 65/116 ซอยไมตรีจติ ร 3 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-951-5056-7 โทรสาร 02-951-5058
waysurveyor@gmail.com

46 บริษทั เวิ รก์ เซอร์เวย์ จํากัด

โทร. 02-249-5811-14 โทรสาร 02-711-9194
kobboon@worksurvey.co.th

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
47 บริษทั เวิ รค์ เชอร์เวย์เยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายวรัญญู สดคมขํา

60210035

17/11/2562-16/11/2564

1.นายธานัท ฉํ่านิตย์

55210004

30/07/2561-29/07/2563

2.นายบรรจบ รัตนวิโรจน์

58210006

20/05/2562-19/05/2564

1.นายธัชพันธุ์ สวนพุฒ

53210081

26/05/2561-25/05/2563

เลขที่ 281-281/1 ซอยสีลม 1 ถนนสีลม

2.นายชิต สวนพุฒ

53210084

26/05/2561-25/05/2563

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3.นายเสรี สวนพุฒ

53210086

26/05/2561-25/05/2563

1.นายจารุวทิ ย์ ขัตยิ สุรนิ ทร์

59210006

15/06/2561-14/06/2563

เลขที่ 89/64 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10320

2.นางสาวรมิดา แอนดริวส์

59210005

15/06/2561-14/06/2563

โทร. 02-117-9436

3.นายรวีโรจน์ พงศภัคลือชัย

53210089

02/06/2561-01/06/2563

1.นายวันลพ อินตา

59210027

22/11/2561-21/11/2563

เลขที่ 168/6 ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

2.นางสาวพรทิพย์ กลิน่ ทิพย์

60210027

14/11/2562-13/11/2564

โทร. 02-102-6486 มือถือ. 095-842-8558 โทรสาร 02-103-0406

3.นายกิรติ ประสพ

62210003

22/02/2562-21/02/2564

เลขที่ 1/2237 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
มือถือ 081-654-9697

48 บริษทั สเปเชี่ยล แอ็ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 109/8 สาทรสเตชัน่ 2 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-108-4227-8
specialadjuster1@gmail.com

49 บริษทั สํานักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว์ จํากัด

โทร. 02-233 5910-8, 02-266-5357
โทรสาร 02-233-5977, 02-631-0128
nonmotor@cclaw.co.th

50 บริษทั ออนเนอร์ เซอร์เวย์ จํากัด

hhn.nor@gmail.com

51 บริษทั อาชา แอดจัสเตอร์ จํากัด

aachaadjusters@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
52 บริษทั อิ นไซท์ แอดไวซ์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นางสาวนงคราญ ยาแก้ว

58210007

20/05/2562-19/05/2564

เลขที3่ 41 หมู่ท่ี 1 อาคารวิลล่าออฟฟิศเมืองทองธานี ชัน้ 5 ถนนบอนด์สตรีท

2.นายภรนัย เจตนานนท์

58210008

20/05/2562-19/05/2564

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3.นายสมพงษ์ วีระคณานนท์

58210009

20/05/2562-19/05/2564

มือถือ. 081-818-2167

4.น.ส.ดาหวัน มาลีคล้าย

58210010

20/05/2562-19/05/2564

1.นายเชีย่ วชาญ บุญชนะชัย

56210002

27/11/2562-26/11/2564

1.นางเอฟเวลีน รัตนมณีพนั ธ์

53210015

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 32 ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 แขวงทุ่งวัดดอน

2.นายกาฬไชยสิทธิ ์ ปริญญารัตนชัย

55210029

23/08/2561-22/08/2563

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.นายธีรภัทร์ ตราทอง

59210024

17/11/2561-16/11/2563

1.นายชูวงศ์ กองหล้า

53210003

11/05/2561-10/05/2563

2.นายธเนศ สัมฤทธิ ์

55210006

30/07/2561-29/07/2563

โทร. 02-503-4172-5 โทรสาร 02-503-4176
info@insightadvice.asia
www.insightadvice.asia

่
เวย์ (เอเชีย) จํากัด
53 บริษทั อิ นเตอร์เนชันแนลเซอร์
เลขที่ 317/1 หมู่ท่ี 10 ถนนสุขสวัสดิ ์ 27 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-428-8918
isacsurvey@gmail.com

54 บริษทั อีรา่ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จํากัด

โทร. 02-672-6112-4 โทรสาร 02-672-6115
evelyn@erasurvey.net
sitera9@gmail.com

55 บริษทั เอ็กซ์ตรีม แอ๊ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 111/86 อาคารรัชดาพาวิเลีย่ น ชัน้ 12 ซอยลาดพร้าว23
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
choowong.extreme@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
56 บริษทั เอ็กซอน พลัส (ไทยแลนด์) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายสราวุธ กาญจนเทียนทิพย์

53210025

12/05/2561-11/05/2563

เลขที่ 375/335 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

2.นายปริญญา แก้วดวงเทียน

53210026

12/05/2561-11/05/2563

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

3.นายไมเคิล ริชชาร์ด แชนเลอร์

53210103

29/07/2561-28/07/2563

โทร. 02-129-1251-5 โทรสาร 02-129-1250

4.นายณัฐพงศ์ พึง่ ทํา

61210012

05/06/2561-04/06/2563

claims@exzonplus.com

5.นายสิรชิ าต เจริญผล

62210031

20/03/2562-19/03/2564

1.นายเชวงศักดิ ์ เข็มหิรญ
ั จันวงศ์

53210001

11/05/2561-10/05/2563

เลขที่ 1000/247,250 ชัน้ 3 อาคารลิเบอร์ตพ้ี ลาซ่า ถนนสุขมุ วิท 55

2.นายชาตรี อริยะดํารงค์ขวัญ

53210100

17/06/2561-16/06/2563

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3.นายบุญมี สุขคุณอมรรัตน์

57210013

12/06/2561-11/06/2563

1.นายกฤษณพล เข็มเพ็ชร

53210059

14/05/2561-13/05/2563

2.นายนพดล คํางาม

53210060

14/05/2561-13/05/2563

1.นายณัฐพล ปญั ญาแก้ว

60210030

15/11/2562-14/11/2564

เลขที่ 174 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

2.นายพิศษิ ฐ์ เงาวิจติ ร

60210031

15/11/2562-14/11/2564

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.นางสาวจิรวดี ศิรกิ ุล

60210032

15/11/2562-14/11/2564

โทร. 02-679-6165-87 โทรสาร 02-679-6209-14

4.นายวรพล อุดมสกุล

60210033

15/11/2562-14/11/2564

57 บริษทั เอเซียน-ไทย เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ๊ดจัสท์เตอร์ จํากัด

โทร. 02-381-5445 โทรสาร 02-381-5465
ck@atsa.co.th

58 บริษทั เอ็น.เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
เลขที่ 89/198-199 หมู่ท่ี 3 ซอยลาซาล 32 ถนนสุขมุ วิท 105
แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-749-3589 โทรสาร 02-744-5040
nks_2006@hotmail.com

59 บริษทั เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ ง (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
60 บริษทั เอเวอเรสต์ เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายไพบูลย์ ศรีอร่าม

53210024

12/05/2561-11/05/2563

เลขที่ 1091/151-152 อาคาร S Group ชัน้ 8 ห้อง 801 ซอยเพชรบุรี 33

2.นายชานนท์ บุณยภักดิ ์

55210031

04/09/2561-03/09/2563

ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3.นายเจริญรัตน์ พุทธโชติ

55210033

04/09/2561-03/09/2563

โทร. 02-253-9071-5 โทรสาร 02-253-9070

4.นายปภังกร ธรรมนิมติ ร

57210026

12/09/2561-11/09/2563

paiboon.s@everestsurvey.co.th mailbox@everestsurvey.co.th

5.นางสาวทัศนีย์ ก่อเกียรติไพศาล

61210003

08/05/2561-07/05/2563

1.นายสรายุทธ เหลืองอ่อน

60210026

13/11/2562-12/11/2564

53210061

14/05/2561-13/05/2563

เลขที่ 196 หมู่บา้ นร่มรื่น 2 แยก4 ซ.สตรีวทิ ยา2 ซ.23

1.นายณฐกร เต็มธนะปญั ญา
2.นายชวลิต เต็มธนะปญั ญา

53210062

14/05/2561-13/05/2563

แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

3.นางสาวบุบผา รักแสงคํา

59210021

14/11/2561-13/11/2563

1.นายไพรัช บํารุง

53210065

14/05/2561-13/05/2563

61 บริษทั เอสแอล ริสค์ เซอร์เวย์ คอนซัลแตนท์ส จํากัด
เลขที่ 90/637 หมู่ท่ี 8 ซอยประชาอุทศิ 129 ถนนประชาอุทศิ
แขวงบางครุ เขตพระประแดง กรุงเทพฯ 10310
มือถือ 086-393-2293
slrisksurvey@gmail.com

62 บริษทั เออเจ็นท เซอร์เวย์ จํากัด

โทร. 02-514 2513 , 02-538-9930 โทรสาร 02-514 2219
urgent_survey@hotmail.com

63 บริษทั แอคคิ วเรท เซอร์เวย์ จํากัด
เลขที่ 144 ซอยเพชรเกษม 98/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
มือถือ 089-896-1430
pairath73@gmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
64 บริษทั แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายนิวฒ
ั น์ ตัง้ ก้องเกียรติ

53210009

11/05/2561-10/05/2563

เลขที6่ 5/158 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์ ชัน้ 19

2.นางสาวกิตติมา ตัง้ ก้องเกียรติ

62210019

04/03/2562-03/03/2564

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

3.นายภัชรพล พุกทอง

62210021

04/03/2562-03/03/2564

1.นายประพันธ์ พันคง

62210012

26/02/2562-25/02/2564

เลขที่ 173 ซอยรามคําแหง 58/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

2.นายจิระ เกือ้ สุข

62210017

04/03/2562-03/03/2564

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3.นายพงศ์ศกั ดิ ์ เอีย่ มสอาด

62210018

04/03/2562-03/03/2564

โทร. 02-116-9035 โทรสาร 02-116-9035

4.นายสุรศักดิ ์ อานนท์วฒ
ั นากร

62210032

22/03/2562-21/03/2564

1.นายคามิน ไพบูลย์วฒ
ั นผล

62210009

26/02/2562-05/02/2564

เลขที่ 73/3 ซอยส.ธรณินทร์ 1 ถนนประชาอุทศิ แขวงสามเสนนอก

2.นายเชิดศักดิ ์ พุฒสอยดาว

62210010

26/02/2562-25/02/2564

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

3.นายศุภชัย ปราชปิ ติ

62210011

26/02/2562-25/02/2564

โทร. 02-691-6145 , 02-691-3499 โทรสาร 02-691-6144

4.นายธีระพงษ์ เทพสถิตย์ศลิ ป์

62210041

30/05/2562-29/05/2564

centeradjuster@yahoo.com

5.นายวัชรพงษ์ เกยชัยภูมิ

62210042

30/05/2562-29/05/2564

6.นายไอยรา สายทองคํา

62210043

30/05/2562-29/05/2564

1.นายภมร ทองพิมล

60210005

13/06/2562-12/06/2564

โทร. 02-248-3254-5 โทรสาร 02-643-1584
access_adjustment@yahoo.com

65 บริษทั เจ พี แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด

jp.adjustment@gmail.com

66 บริษทั เซ็นเตอร์ แอ๊ดจัสเตอร์ จํากัด

67 บริษทั พีทีเอส แอ๊ดจัสเตอร์ จํากัด
เลขที่ 28 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 55 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-162-0133 โทรสาร 02-162-0133
มือถือ 092-386-2828 , 092-793-2828
pts_28@hotmail.com

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
68 บริษทั สยามลอส แอดจัสเตอร์ เซอร์วิส จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายศักดิสฤษดิ
์
์ ระวะนาวิก

55210001

30/07/2561-29/07/2563

1.นายธัญญา โมระกรานต์

58210031

12/11/2562-11/11/2564

1.นายดํารงค์ พรานหนอง

62210020

04/03/2562-03/03/2564

1.นายแอนโทนี่ เจสัน เกตส์

62210024

05/03/2562-04/03/2564

1.นายสุเทพ กล้าแข็ง

62210040

29/05/2562-28/05/2564

เลขที่ 12 ซอยนางนอง 2 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-476-1474 มือถือ 081-341-8270

69 บริษทั สมุทรปราการ ลอส แอดจัสเม้นท์ จํากัด
เลขที่ 163/5 หมู่ท่ี 5 ถนนเทพารักษ์ ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 02-136-1453 , 02-334-1705 โทรสาร 02-334-1705
samutprakan.slm@hotmail.com

70 บริษทั เอ อี ซี เซอร์เวย์แอนด์แอ็ดจัสเม้นท์ จํากัด
เลขที่ 112 หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
โทร. 084-403-0316 โทรสาร 04-204-1409
aec_survey@yahoo.com

71 บริษทั อันดามัน มาริไทม์ เซอร์วิสเซส จํากัด
เลขที่ 81/13 หมู่ท่ี 6 ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร. 07-668-8689 โทรสาร 07-668-8689
info@ams-sea.com

72 บริษทั ซี ไอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 525/407 หมู่บา้ นทาวน์พลัสประชาอุทศิ ถนนประชาอุทศิ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-726-7613 , 02-054-1461

หมายเหตุ

ลําดับ
73 บริษทั แนส เซอร์เวย์ จํากัด

บริษทั / ที่อยู่

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายนรา ณ พัทลุง

62210028

06/03/2562-05/03/2564

1.นายวีรศักดิ ์ ใฝส่ ขุ

62210008

26/02/2562-25/02/2564

1.นายสรสิช มีผล

62210035

21/05/2562-20/05/2564

1.นายธนันท์ อ่อนงาม

62210045

31/07/2562-30/07/2564

1.นายณัฐวัฒน์ ชังชั
่ ย

62210052

11/11/2562-10/11/2564

เลขที่ 89/296 หมู่ท่ี 3 ซอยลาซาล 32 ถนนสุขมุ วิท 105 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-749-3442 โทรสาร 02-749-3442
nas_survey@yahoo.vom

74 บริษทั เดอะนิ ว เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเมนท์ จํากัด
เลขที่ 9809 หมู่ท่ี 12 ตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-461-3861

75 บริษทั แกรนด์สเพคเตอร์แอนด์คอนซัลแทนท์ จํากัด
เลขที่ 46/776 หมู่ท่ี 5 ตําบลบางคูรดั อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02-041-2918

76 บริษทั มารีนคอนซัลแทนแอนเซอร์เวเยอร์ จํากัด
เลขที่ 104/40 หมู่บา้ นไอดีไซน์ ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-943-3385

77 บริษทั ทรัช แอดจัสเม้นท์ จํากัด
เลขที่ 772/132 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-072-8799

หมายเหตุ

บริษทั / ที่อยู่
ลําดับ
78 บริษทั นัมเบอร์วนั แอ๊ดจัสเตอร์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ ใบอนุญาต ระยะเวลาใบอนุญาต (2 ปี )

1.นายจสินทร์ ณพคุณพิพฒ
ั น์

62210051

11/11/2562-10/11/2564

1.นายกฤษฏา ทุ่งสะโร

62210050

11/11/2562-10/11/2564

1.นายนิคม ใจมัน่

61210002

07/05/2561-06/05/2563

1. นายกฤษณะ หมดห่วง

58210023

09/09/2562-08/09/2564

เลขที่ 15 ซอย 17 (นารถสุนทร 2) ถนนสุขมุ วิท ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
มือถือ 091-056-0678

79 บริษทั พี แอนด์ เอ แอ็ดจัสเม้นทื จํากัด
เลขที่ 32 ซอยวัฒนานิเวศน์ 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-277-1365 โทรสาร 02-275-2300
ั่
80 เลขที่ 115/74 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเลียบคลองภาษีฝงใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
มือถือ 089-479-3909

81 เลขที่ 3540 หมู่ท่ี 3 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
มือถือ 098-254-5445

หมายเหตุ
1. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระเมินวินาศภัย ทีป่ ระสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้ยน่ ื คําขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือน
ก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ โดยผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมเพิ่ มเติ มจากสํานักงานฯหรือสถาบันที่สาํ นักงานฯ รับรอง
2.หากผูป้ ระเมินวินาศภัยมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั /ทีอ่ ยู่ โปรดแจ้งมายังฝ่ ายวิ ศวกรรมประกันภัย
โทร. 0-2515-3999 หรือ 1186 ต่อ 3104 , 3105 โทรสาร 0-2515-3901

หมายเหตุ

