สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รายชื่อผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินวินาศภัย เรียงตามเลขที่ใบอนุญาต (ขอมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ )
ผูประเมินวินาศภัย
ลําดับ เลขที่ใบอนุญาต
1 ป๐๐๐๐๑/๒๕๖๓ บริษัท เซดจวิค (ไทยแลนด) จํากัด
เลขที่ ๑๐๐/๖๑ อาคารสาธรนครทาวเวอร ชั้น ๒๙ ยูนิตซี
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐-๒๒๓๖-๙๗๘๕-๗ โทรสาร ๐-๒๒๓๗-๘๔๔๔
Jakkrit@th.sedgwick.com

2 ป๐๐๐๐๒/๒๕๖๓ บริษัท ดับเบิ้ลยู เซอร จํากัด
เลขที่ ๖๑ ซอยโกสุมรวมใจ ๗ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๙๘๑-๐๒๒๐ โทรสาร ๐-๒๙๘๑-๐๒๒๐
wp_fc@hotmail.com

ผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย วันออกใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุ หมายเหตุ
๑. นายจักรกฤษณ ขาวสะอาด
๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘
๒. นายสนิท ฟองตา
๓. นายชุษณะ รักษวงศ
๔. นายธัชวุฒิ ฉายชยานนท
๕. นายณัฐพล ปตาวรรณ
๖. นายโชคชัย ชาตวิทยบุตร
๗. นายปณิธาน สุภาษิต

๑. นายวรพจน ปานวิเชียร

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

3 ป๐๐๐๐๓/๒๕๖๓ บริษัท อาชา แอดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๑๖๘/๖ หมูที่ ๓ ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทร. ๐-๒๑๐๒-๖๔๘๖ มือถือ ๐๙-๕๘๔๒-๘๕๕๘
โทรสาร ๐-๒๑๐๓-๔๐๖๘
admin@aachaadjusters.com

๑. นางสาวพรทิพย กลิ่นทิพย
๒. นายวันพล อินตา

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

4 ป๐๐๐๐๔/๒๕๖๓ บริษัท เค พี ณัฐ แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๘๘/๑๙๑ หมูบาน ๘๔ แมนชั่น ซอยลาดพราว ๘๔
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๕๓๙-๙๐๖๒ โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๓๓๓๙
kp_nut_adjustment@hotmail.com

๑. นายสุเมธ มวงพันธุ

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

5 ป๐๐๐๐๕/๒๕๖๓ บริษัท เออเจ็นท เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๑๙๖ ซอยสตรีวิทยา ๒ ซอย ๒๓ แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๕๑๔-๒๕๑๓ โทรสาร ๐-๒๕๑๔-๒๒๑๙
claim_room@urgentsurvey.co.th

๑. นายณฐกร เต็มธนะปญญา
๒. นายชวลิต เต็มธนะปญญา
๓. นางสาวบุบผา รักแสงคํา

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

๑. นายภมร ทองพิมล
6 ป๐๐๐๐๖/๒๕๖๓ บริษัท พีทีเอส แอ็ดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๒๘ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๖๕ แยก ๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทร. ๐-๒๑๖๒-๐๑๓๓ มือถือ ๐๙-๒๓๘๖-๒๘๒๘ , ๐๙-๒๗๙๓-๒๘๒๘
โทรสาร ๐-๒๑๖๒-๐๑๓๓
pts_28@hotmail.com

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

7 ป๐๐๐๐๗/๒๕๖๓ บริษัท นรพนธ แอสจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๒๐ ซอยพระรามเกา ๔๓ (ซอย ๑๗ เสรี ๔)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทร. ๐-๒๓๐๐-๑๓๔๙-๕๐ , ๐-๒๓๐๐-๕๔๓๕
Sarojp.ad@gmail.com Norraphon.ad@gmail.com
8 ป๐๐๐๐๘/๒๕๖๓ บริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเดนท เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๙๓๐ หมูที่ ๙ ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร. ๐-๒๑๓๖-๙๑๐๐ , ๐-๒๑๗๕-๖๑๗๗ , ๐-๒๑๗๕-๖๑๘๑-๒
โทรสาร ๐-๒๑๗๕-๖๑๘๒
kajorn@tisurvey.com patchanee@tisurvey.com
vorapong@tisurvey.com

๑. นายสาโรจฏ พลบุญ
๒. นายสําราญ แสงกัน

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

๑. นายขจร นาคสวัสดิ์
๒. นายวรพงศ จิรวณิชยสกุล
๓. นายพิศิษฐ เงาวิจิตร
๔. นางสาวพัชนี บัวทอง
๕. นายสมโชค มีมะแม
๖. นางสาวณัฐนงณภัส ชวัลศิรินิรุชา
๗. นายคงฤทธิ์ กาวี
๘. นายทรงวุฒิ สามสีทอง
๙. นางสาวลลิตา เศรษฐี

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

9 ป๐๐๐๐๙/๒๕๖๓ บริษัท เอ็กซอนพลัส (ไทยแลนด) จํากัด
เลขที่ ๓๗๕/๓๓๕ ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๑๒๙-๑๒๕๑-๕ โทรสาร ๐-๒๑๒๙-๑๒๕๐
parinya@exzonplus.com srawut@exzonplus.com

๑. นายปริญญา แกวดวงเทียน
๒. นายสราวุธ กาจนเทียนทิพย
๓. นายไมเคิล ริชชารด แซนเลอร
๔. นายสิริชาต เจริญผล

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

10 ป๐๐๐๑๐/๒๕๖๓ บริษัท แกรนด อินสเพคเตอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ ๖๗๘ หมูที่ ๕ ตําบลอูทอง อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
มือถือ ๐๙-๙๒๒๑-๑๙๑๖
grandinsp.gic@gmail.com
11 ป๐๐๐๑๑/๒๕๖๓ บริษัท เบล เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๘๗/๗๗-๘๑ อาคารโมเดอรนทาวน ชั้น ๕ ถนนเอกมัย
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๓๘๑-๗๒๙๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๘๖๕๗
fire@bellsurveybkk.th.com

๑. นายสรสิช มีผล

๑๓ เม.ย. ๖๓ ๑๒ เม.ย. ๖๘

๑. นายนิรันดร เดี่ยวพานิช
๒. นายมนตรี วิมลโนธ
๓. นายธนภัทร คุปติมิตร
๔. นายประสิทธิ์ จงอภิรมยสกุล

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

12 ป๐๐๐๑๒/๒๕๖๓ บริษัท โกลบอล แอดจัสติ้ง เทคนิคอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๓ อาคารรัจนาการ ชั้น ๑๐ ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๘๖-๙๖๙๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๙๓๙๓
gats@gats.asia

๑. นายพอล โจเซฟ แรบบิท
๒. นายโซ ซี เซง
๓. นางอลิสา กิจนิธิกุล
๔. นายบุณยกิตต สุวรรณชัยสกุล
๕. นายเชิดชัย วิเชียร
๖. นายดลวัฒน วนิชเวทยพิบูล

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

( ตอ )
บริษัท โกลบอล แอดจัสติ้ง เทคนิคอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

๗. นางสาวลักษณนารา คูหะวัฒนา
๘. นายนฤนาท ไชยตา
๙. นายพลวิทย กลิ่นผกา
๑๐. นายพงศพัฒน ลีลารัตนกุล
๑๑. นายพงศกร ลาภวัฒนะมงคล
๑๒. นายวุฒิพงษ เต็มภัทรศักดิ์

13 ป๐๐๐๑๓/๒๕๖๓ บริษัท แมคซิมัม แกเรนที ฟอร แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๖/๘๕ หมูบานกลางเมืองลาดพราว-เสนา ๑
ซอยลาดปลาเคา ๑๒ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๕๗๐-๑๕๙๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๐-๑๕๙๙
mga_pt@hotmail.com

๑. นายพงษพันธ ไตรวุฒิ
๒. นายเจริญ รัศมีสุข
๓. นางวารุณี ไตรวุฒิ
๔. นายภานุพันธ สุทธิพรรณพงศ
๕. นายพงษศักดิ์ ฟาหลี

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

14 ป๐๐๐๑๔/๒๕๖๓ บริษัท เฟสท คอมไบน เซอรเวยเยอรส แอนด แอดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๔๔๘/๒๓๖-๒๓๗ อาคารทรัพยแกวทาวเวอร ชั้น ๑๗
ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๖๙๐-๓๐๙๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๗๖-๕๓๒๖
fc_firstcombine@hotmail.com

๑. นายโชคชัย ไทยพิชิตบุรพา
๒. นายพงศกร ไทยพิชิตบุรพา

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

15 ป๐๐๐๑๕/๒๕๖๓ บริษัท อีรา เซอรเวย แอนด คอนซัลแทนส จํากัด
เลขที่ ๓๒ ซอยสาธุประดิษฐ ๔ แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๖๗๒-๖๑๑๒-๔ โทรสาร ๐-๒๖๗๒-๖๑๑๕
evelyn@erasurvey.net

๑. นางเอฟเวลีน รัตนมณีพันธ
๒. นายกาฬไชยสิทธิ์ ปริญญารัตนชัย
๓. นายธีรภัทร ตราทอง

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

16 ป๐๐๐๑๖/๒๕๖๓ บริษัท เอเอ็มพี แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๔๔/๓๕ ซอยรามอินทรา ๓๔ ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๐๐๔-๐๖๗๐ มือถือ ๐๘-๑๓๕๕-๓๖๗๐
admin@ampadjustter.com
17 ป๐๐๐๑๗/๒๕๖๓ บริษัท นิปปอน ไคจิ เคนเตอิ (ไทยแลนด) จํากัด
เลขที่ ๔๓ อาคารไทยซีซที าวเวอร หอง ๒๔๘-๒๔๙ ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๑๐-๐๗๕๘ โทรสาร ๐-๒๒๑๐-๐๗๖๖
bkk@nkkthai.co.th

๑. นายอธิป พุมพวง
๒. นายมโนชา จันทรัศมี
๓. นายปญญา ปญญาชาติรักษ

๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๖ เม.ย. ๖๘

๑. นายณรัฐ สายจิตบริสุทธิ์
๒. นายวรพจน หอวัฒนสุข

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

18 ป๐๐๐๑๘/๒๕๖๓ บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร หองเลขที่ ๒๐๔๔
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๐๑๘-๑๔๙๐-๕ โทรสาร ๐-๒๐๑๘-๑๓๐๑
aacadjustment@gmail.com

๑. นายนิวัฒน ตั้งกองเกียรติ
๒. นายภัชรพล พุกทอง
๓. นางสาวกิตติมา ตั้งกองเกียรติ

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

19 ป๐๐๐๑๙/๒๕๖๓ บริษัท ไทย เอเชีย เซอรเวยเยอรส แอนด แอ็ดจัสเตอรส จํากัด
เลขที่ ๓๐๙ ซอยพหลโยธิน ๖๙/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๐๐๓-๖๒๓๑ โทรสาร ๐-๒๐๐๓-๖๒๓๑
boonchu_thaiasia06@hotmail.com
20 ป๐๐๐๒๐/๒๕๖๓ บริษัท เกรท แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๑๑/๑ อาคารเอ คอนโดเจ.ดับบลิว.ซวีท ชั้นที่ ๑ ซอยโชคชัย ๔
ซอย ๒๐ ถนนโชคชัย แขวงลาดพราว เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๐๒๐-๐๐๒๑ โทรสาร ๐-๒๐๒๐-๐๐๒๑
greatadjustment@gmail.com
21 ป๐๐๐๒๑/๒๕๖๓ บริษัท จัสติ๊ก แอดจัสเมนท แอนด เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๙ ซอยรุงเรือง ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๐๕๑ โทรสาร ๐-๒๒๗๕-๔๐๕๑
claim_jasco@hotmail.com

๑. นายบุญชู สรรพวัตร

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

๑. นายจตุรภัทร ภักดิ์พัฒนเศรษฐ
๒. นายเกษม สุขสําราญ
๓. นายกล สินรักษา

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

๑. นายเทิดศักดิ์ ตันติพินธวัตร
๒. นางสาวฐาปณีย ตันติพินธวัตร

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

22 ป๐๐๐๒๒/๒๕๖๓ บริษัท ซัน แอ็ดจัสเมนท แอนด ลอว จํากัด
เลขที่ ๗๑๗/๒๙ ถนนหทัยราษฎร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทร. ๐-๒๐๖๕-๑๔๖๒ โทรสาร ๐-๒๐๖๒-๘๑๖๗
sun_adjustment@hotmail.com

๑. นายสัญญา ลวนมณี

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

23 ป๐๐๐๒๓/๒๕๖๓ บริษัท ไนซ เซอรเวยเยอร แอนด แอดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๙๘/๑๐ โครงการพรีเมี่ยม เพลส ถนนโพธิ์แกว แขวงนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๕๐๙-๑๖๓๖-๗ โทรสาร ๐-๒๕๐๙-๑๖๓๘
nice376@gmail.com
24 ป๐๐๐๒๔/๒๕๖๓ บริษัท เอเวอเรสต เซอรเวย แอนด แอดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๐๙๑/๑๕๑-๑๕๒ อาคารเอสกรุปบิวดิ้ง ชั้น ๘ ซอยเพชรบุรี ๓๓
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๕๓-๙๐๗๑-๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๙๐๗๐
paiboon.s@everestsurvey.co.th

๑. นายพิชัย เย็นเกลากุล
๒. นายสมภพ สุทธิปกรณ
๓. นายนิรันดร ทองขาว
๔. นายธีรวัฒน สุวรรณมณี
๕. นายรัฐพงศ แกลวทนงค
๑. นายไพบูลย ศรีอราม
๒. นายปภังกร ธรรมนิมิตร
๓. นายชานนท บุณยภักดิ์
๔. นายเจริญรัตน พุทธโชติ
๕. นางสาวทัศนีย กอเกียรติไพศาล

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

๑. นายเชวงศักดิ์ เข็มหิรัญจันวงศ
25 ป๐๐๐๒๕/๒๕๖๓ บริษัท เอเซียน - ไทย เซอรเวยเยอร แอนด แอดจัสทเตอร จํากัด
เลขที่ ๑๐๐๐/๒๔๗,๒๕๐ อาคารลิเบอรตี้ พลาซา ชั้น ๓ ซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๓๘๑-๕๔๔๕ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๕๔๖๕
ck@atsa.co.th

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

26 ป๐๐๐๒๖/๒๕๖๓ บริษัท เอ็น.เค.เอส.แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
เลขที่ ๑๑๑/๔๐๐-๔๐๒ หมูที่ ๓ ซอยลาซาล ๓๒ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐-๒๗๔๙-๓๕๘๙ โทรสาร ๐-๒๗๔๔-๕๐๔๐
nks_2006@hotmail.com

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

๑. นายนพดล คํางาม
๒. นายกฤษณพล เข็มเพ็ชร

27 ป๐๐๐๒๗/๒๕๖๓ บริษัท เวย เซอเวเยอร จํากัด
เลขที่ ๖๕ /๑๑๖ หมูบานเอื้อสุข ๒ ซอยไมตรีจิต ๓
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองวามวา กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทร. ๐-๒๙๕๑-๕๐๓๖ โทรสาร ๐-๒๙๕๑-๕๐๕๘
waysurveyor@gmail.com

๑. นายยุวรัตน บุญรวบ
๒. นายวุฒิวัฒน กิติชาติพรพัฒน

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

28 ป๐๐๐๒๘/๒๕๖๓ บริษัท ครอฟอรด แอนด คัมพะนี (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๓ อาคารรัจนาการ ชั้น ๑๐ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๖๗๖-๕๓๕๓ โทรสาร ๐-๒๖๗๖-๕๔๕๔
Bangkok@crawfors.asia

๑. นายปฏิภาณ สุดอาราม
๒. นายสมพงษ สุริวงศ
๓. นายเอกภพ บุญอยู
๔. นายสัญญา ไตรแกวเจริญ
๕. นายโอม วรรธนผล
๖. นายภูชกร เปลี่ยนเชาว
๗. นายธเณศ เลิศทวีชัยสกุล
๘. นายพงศกร พัฒนะสันติ
๙. นายไกรภพ เกษเจริญคุณ
๑๐. นายวิทยา คําพานันท
๑๑. นายกริช จันทะโชติ
๑๒. นางสาวสิริรัตน พูลผล
๑๓. นายปริญญา เสถียรจารุการ

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

29 ป๐๐๐๒๙/๒๕๖๓ บริษัท จีเค แอนด อาร แอสโซซิเอทส จํากัด
เลขที่ ๒๕๕/๖ อาคารรัชดาเพรสทีจ คอนโดมิเนี่ยม ซอยพิบูลยอุปถัมภ
ถนนลาดพราว ซอย ๔๘ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๙๓๐-๔๐๐๑-๒ โทรสาร ๐-๒๙๓๙-๘๔๔๙
gkr@gkrcompany.co.th

๑. นายราเชนทร ดาวเรือง

๒๘ เม.ย. ๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๘

30 ป๐๐๐๓๐/๒๕๖๓ บริษัท เจ พี แอล แอดจัสติ้ง เซอรวิส จํากัด
เลขที่ ๑๒๐ อาคารเกษมกิจ ชั้น ๖ หอง ๖๐๓ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐-๒๖๓๒-๘๙๐๒ โทรสาร ๐-๒๖๓๒-๘๙๒๗
alex.lim@jpladj.com

๑. นายยอกเถียน ลิ้ม
๒. นายยอกหัว ลิ้ม
๓. นายณรงคชัย ดีสิน
๔. นายณรงคเดช ดีสิน
๕. นางจิราภรณ ปะโกสันตัง
๖. นางสาวนงคนุช ผลงาม

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

31 ป๐๐๐๓๑/๒๕๖๓ บริษัท พี แอนด เอ แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๓๒ ซอยวัฒนานิเวศน ๕ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๒๗๗-๑๓๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๗๕-๒๓๐๐
krisada@panda-adjustment.com
claims@panda-adjustment.com
tungdaro@gmail.com

๑. นายกฤษฎา ทุงสะโร

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

32 ป๐๐๐๓๒/๒๕๖๓ บริษัท สยาม ลอส แอดจัสเตอร เซอรวิส จํากัด
เลขที่ ๑๒ ซอยวุฒากาศ ๔๒ ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๗๖-๗๔๖๔ , ๐-๒๔๗๖-๑๔๗๔ โทรสาร ๐-๒๔๗๖-๙๒๘๕
siam.sla@hotmail.co.th
33 ป๐๐๐๓๓/๒๕๖๓ บริษัท พีพี แอ็ดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๒๑/๗๓ หมูที่ ๑๓ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๕๓๐-๒๓๒๒
ppadjuster@gmail.com
34 ป๐๐๐๓๔/๒๕๖๓ บริษัท เซ็นเตอร แอดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๗๓/๓ ซอยส.ธรณินทร ๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๖๙๑-๖๑๔๕ โทรสาร ๐-๒๖๙๑-๖๑๔๔
centeradjuster@yahoo.com
35 ป๐๐๐๓๕/๒๕๖๓ บริษัท บิซซิเนส เอคเซลลเลนท เซอรเวยเยอร (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๖๗๙/๘ ซอยพิบูลยอุปถัมภ แขวงสามเสน เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๒๗๖-๒๔๑๘-๒๐ โทรสาร ๐-๒๒๗๖-๒๔๑๘-๒๑
nonmotor.best@gmail.com

๑. นายศักดิ์สฤษดิ์ ระวะนาวิก

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

๑. นายพงษนรินทร ลิ้มโฆษิต

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

๑. นายคามิน ไพบูลยวฒ
ั ผล
๒. นายศุภชัย ปราชปติ
๓. นายเชิดศักดิ์ พุฒสอยดาว
๔. นายธีระพงษ เทพสถิตยศิลป
๕. นายไอรยา สายทองคํา
๑. นายทรงศักดิ์ เสนานาญ
๒. นางสาวสมอนงค เฉลิมกิจ
๓. นางสาวกัญสิตา เขมะบุลกุล

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

36 ป๐๐๐๓๖/๒๕๖๓ บริษัท แม็คลาเรนส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๙๙๐ อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น ๑๗ ยูนิตที่ ๑๗๐๕-๑๗๐๙
ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐-๒๖๓๖-๓๒๐๐ โทรสาร ๐-๒๖๓๖-๐๒๔๐
utit.atchacosit@mclarens.com

37 ป๐๐๐๓๗/๒๕๖๓ บริษัท แนส เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๘๙/๒๙๖ หมูที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐-๒๗๔๙-๓๔๔๒ โทรสาร ๐-๒๗๔๙-๓๔๔๒
nas_survey@yahoo.com

๑. นายทิมโมธี จอหน ฮอลลินเรค
๒. นายไมเคิล โจนาธาน โลเบิล
๓. นายโรเบิรต แอนดริว ลี
๔. นายอุทิศ อัชชโคสิต
๕. นายสฤษดิ์พงศ อุยวัฒนพงศ
๖. นายธะกาญจน รักไชย
๗. นายนที ทองภักดี
๘. นายธนกิจ ศิริวราสันติ์
๙. นายสืบศักดิ์ ดิษฐพงศพณิช
๑๐. นางสาวนงนุช พงษกลาง
๑๑. นายพีรวัส เกียรติเจริญศิริ
๑๒. นายอุเทน พรอมพรชัย
๑๓. นายชวภัทร อําไพศรี
๑๔. นายธนทัต วิมลทรง
๑๕. นายสมลักษณ จรรยาวงศรัตน
๑๖. นายภูริวิทย เห็มยากาศ
๑. นายนรา ณ พัทลุง

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

๘ พ.ค. ๖๓

๗ พ.ค. ๖๘

38 ป๐๐๐๓๘/๒๕๖๓ บริษัท โตเกียว ซงโปะ คันเตอิ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๑ อาคารกลาสเฮาส ซอยสุขุมวิท ๒๕ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๖๖๑-๗๙๖๖-๘ โทรสาร ๐-๒๖๖๑-๗๙๐๕
39 ป๐๐๐๓๙/๒๕๖๓ บริษัท การันตี เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๑๓๒/๕๐ หมูที่ ๒ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐
โทร. ๐-๒๐๐๙-๓๑๙๖ โทรสาร ๐-๒๐๐๙-๓๑๙๖
guarantee.survey2018@gmail.com
40 ป๐๐๐๔๐/๒๕๖๓ บริษัท เวิรก เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๑๓๓๘ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๒๔๙-๕๘๑๑-๑๔ โทรสาร ๐-๒๖๗๑-๑๙๑๑
worknonmotor@gmail.com
41 ป๐๐๐๔๑/๒๕๖๓ บริษัท รอยัล เซอรเวย ฟอร แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๒๐ ซอยลาดพราว ๑๐๖ แยก ๑ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๕๓๘-๓๓๐๒ , ๐-๒๕๓๘-๓๒๘๑ โทรสาร ๐-๒๕๓๘-๓๓๐๒
royal_adjustment@yahoo.com

๑. นายโตโมะยะ ฮุนะโอะคะ
๒. นายโคอิจิโร ฮาชิโมะโตะ
๓. นายคาซึโอะ มิยาชิตะ
๔. นายชัยยุทธ ปยมาพรชัย
๕. นายสุรพัฒน พงษธนเลิศ
๑. นายนิรุติ สิงหเถื่อน

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑. นายสมชัย เขียวดี

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑. นายรุงชัย อินทรโฆษิต
๒. นายพิชิต อินทรโฆษิต

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

42 ป๐๐๐๔๒/๒๕๖๓ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล แอดจัสเตอรส จํากัด
เลขที่ ๒๑๓/๒๐ อาคารอโศกทาวเวอรส ชั้น ๑๗ ถนนสุขุมวิท ๒๑
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๒๖๑-๓๓๗๔-๖ โทรสาร ๐-๒๒๖๑-๓๓๗๓
apichart@pro-adj.com ampawan@pro-adj.com
43 ป๐๐๐๔๓/๒๕๖๓ บริษัท ไทยเซอรเวย แอนด แอดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๔๔/๒๖๙ ซอยนวมินทร ๑๔๗ แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๙๔๘-๘๒๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๘๒๔๗
thai-survey@hotmail.com
44 ป๐๐๐๔๔/๒๕๖๓ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเซอรเวย (เอเชีย) จํากัด
เลขที่ ๗๙ อาคารเจียมจรรย ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎรบูรณะ
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร. ๐-๒๔๒๘-๘๙๑๘ โทรสาร ๐-๒๔๒๘-๘๗๑๑
isacsurvey@gmail.com
45 ป๐๐๐๔๕/๒๕๖๓ บริษัท เจ พี แอ็ดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๑๗๓ ซอยรามคําแหง ๕๘/๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๑๑๖-๙๐๓๕ โทรสาร ๐-๒๑๑๖-๙๐๓๕
jp.adjustment@gmail.com

๑. นายอภิชาต คลายสังข
๒. นายเจษฎา อัจฉรีญาณัฐกุล
๓. นายจิรวัฒน ธรรมรงควิทย

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑. นายสุธี คลีงพหล
๒. นายปรีชา เบ็ญจไชยรัตน

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑. นายเชี่ยวชาญ บุญชนะชัย

๑๒ พ.ค. ๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๘

๑. นายประพันธ พันคง
๒. นายจิระ เกื้อสุข
๓. นายพงศศักดิ์ เอี่ยมสอาด

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

46 ป๐๐๐๔๖/๒๕๖๓ บริษัท เคลม แอนด รีคัฟเวอรรี่ จํากัด
เลขที่ ๔๐๓/๑๐๕ ซอยจรัญสนิทวงศ ๓๓ ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๘๙๑-๕๐๔๕ โทรสาร ๐-๒๘๙๑-๕๐๔๖
car2009.non@gmail.com
47 ป๐๐๐๔๗/๒๕๖๓ บริษัท 9ไนน แอดจัสทเมนท จํากัด
เลขที่ ๗๐๘/๓๗ ซอยจรัญสนิทวงศ ๓ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๓๕๐-๒๓๖๙
9nine.adjustment@gmail.com
48 ป๐๐๐๔๘/๒๕๖๓ บริษัท ทรัช แอดจัสเมนท จํากัด
เลขที่ ๗๗๒/๑๓๒ ซอยพัฒนาการ ๓๘ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทร. ๐-๒๐๗๒-๘๗๙๙ โทรสาร ๐-๒๐๗๒-๘๗๙๙
thrush.nonmotor@gmail.com
49 ป๐๐๐๔๙/๒๕๖๓ บริษัท พลัส เซอรเวยเยอร จํากัด
เลขที่ ๕๑ ซอยนราธิวาสราชนครินทร ๑๔ ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๘๖-๑๐๔๗-๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๑๐๔๘
plussurveyors2016@gmail.com

๑. นายยุทธพล มาถาวร
๒. นางสาวทมิตา กิติพันธ

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

๑. นางสาวฐิรญมาศ สิงหสวัสดิ์

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

๑. นายณัฐวัฒน ชั่งชัย

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

๑. นายกอบบุญ วุฒิเวชบริบูรณ

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

50 ป๐๐๐๕๐/๒๕๖๓ บริษัท เอ็กซตรีม แอดจัสเตอร จํากัด
เลขที่ ๑๑๑/๘๖ อาคารรัชดาพาวิเลียน ซอยลาดพราว ๒๓
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๐๖๓-๑๗๒๙
extreme.adjusters@gmail.com

๑. นายชูวงค กองหลา
๒. นายธเนศ สัมฤทธิ์

๒๖ พ.ค. ๖๓

๒๕ พ.ค. ๖๘

51 ป๐๐๐๕๑/๒๕๖๓ บริษัท สํานักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว จํากัด
เลขที่ ๒๘๑ - ๒๘๑/๑ ซอยสีลม ๑ ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐-๒๒๓๓-๕๙๑๐
nonmotor@cclaw.co.th
52 ป๐๐๐๕๒/๒๕๖๓ บริษัท ไนท เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ ๔๒ ถนนจาบาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทร. ๐-๕๓๓๒-๗๒๐๐
natapong_kes@homail.com
53 ป๐๐๐๕๓/๒๕๖๓ บริษัท คอนเนค แอ็ดจัสเมนท แอนด เซอรเวย จํากัด
เลขที่ ๒๑๓/๖ ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย
โทร. ๐๖๑-๖๙๖-๖๙๐๙ , ๐๙๕-๑๕๙-๙๖๖๔
connect.adjstment@gmail.com

๑. นายชิต สวนพุฒ
๒.นายเสรี สวนพุฒ
๓.นายธัชพันธุ สวนพุฒ

๒ มิ.ย. ๖๓

๑ มิ.ย. ๖๘

๑. นายณฐพงษ นักการีย

๒ มิ.ย. ๖๓

๑ มิ.ย. ๖๘

๑. นายศิวกร ภาเจริญสุข

๒ มิ.ย. ๖๓

๑ มิ.ย. ๖๘

หมายเหตุ

๑. ผูประเมินวินาศภัยจะตองจัดใหมีผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตามประกาศ ฯ ขอ 6 (๕) (ก) อยางนอยหนึ่งคน
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพนกําหนดระยะเวลา ดังกลาว ใหถือวาผูประเมินวินาศภัยขาดคุณสมบัตินับแตเวลานั้นเปนตนไป
๒. หากผูประเมินวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท/ที่อยู โปรดสงหนังสือแจงมายังกลุมงานมาตรฐานผูประเมินวินาศภัย
โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ตอ ๓๑๐๓-๕

