รายชื่อแนะนําผู้ดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ประเภท ข. จํานวน ๔๓ ราย
ที่
ชื่อบริษัท
๑ บริษัท ชัวร์ โฮม จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลพญาเย็น
อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๑๕ ๕๔๓๘
โทรสาร -

รายชื่อผู้จัดการ
Mr. LAU Jie Rong

๒ บริ ษั ท โซลาร์ ต รอน จํ า กั ด เลขที่ ๑๐๐๐/๖๕, ๖๖, ๖๗
(มหาชน)
อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖
ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๗๑
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๐๒๒๔
โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๒๙๗๑

นายโยชัย ศศิวรรณ

๓ บริษัท ทีซัส
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เลขที่ ๕๓/๕๖
ถนนวงแหวน
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๗๖๖๑
โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๗๖๖๐

นายสุริยนต์ ชมดี

๔ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

เลขที่ ๓๓๓/๒๒
ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๕๕
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๘๓

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

/ที่ ๕...
ที่
ชื่อบริษัท
๕ บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด

ที่อยู่
รายชื่อผู้จัดการ
เลขที่ ๒๗, ๒๙ ซอยบางนา-ตราด ๓๔ นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา
ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๔๖ ๙๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๗๔๖ ๘๗๑๒
๖ บริษัท ลีโอนิคส์ เอสโก้ จํากัด เลขที่ ๒๙
ถนนบางนา–ตราด
ซอยบางนา-ตราด ๓๔
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๔๖ ๙๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๗๔๖ ๘๗๑๒

นางสาววิไลลักษณ์ โภคะกุล

๗ บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่ ๓๒๕/๑ หมู่ที่ ๖
ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๙๓ ๘๙๘๒
โทรสาร ๐ ๒๙๙๓ ๘๙๘๓

นายกัมพล จันทโรภาสกุล

๘ บริษัท แมคทริค จํากัด

๑๒๑/๑๐๕
อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓๙
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๑ ๒๑๐๐
โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๒๐๒๙-๓๐

นายภักดี ศุทธาวุฒิวงศ์

/ที่ ๙...
ที่
ชื่อบริษัท
๙ บริษัท แอนเน็กซ์ พาวเวอร์
จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๑๕๓/๓
ซอยมหาดเล็กหลวง ๑
ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๐ ๖๘๐๐
โทรสาร ๐ ๒๖๖๐ ๖๘๙๙

รายชื่อผู้จัดการ
นายธวัชชัย รัชนิวัต

๑๐ บริษัท พี ดับบลิว เอช
(ไทยแลนด์) จํากัด

เลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๑๗
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ถนนเทพารักษ์ ซอย ๗
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๕ ๒๘๒๘
โทรสาร ๐ ๒๓๑๕ ๒๐๒๐

นายอนันต์ ปิ่นสุวรรณ

๑๑ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จํากัด

เลขที่ ๑๘๙๕/๑๒๓
ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตลาดยาว
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๑๗๔๕

นายวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล

๑๒ บริษัท เจเพ็น จํากัด

เลขที่ ๓๓๓/๒๒ ซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๘๓

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

/ที่ ๑๓...
ที่
ชื่อบริษัท
๑๓ บริษัท ซีเอส แอสโซซิเอท
เซอร์วิส จํากัด

๑๔ บริษัท เอ็นซิส จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๘๐/๑๗๑
ซอยลาดพร้าว ๕๘/๑
ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๘๑๙๑ ๐๐๒๘๒
โทรสาร ๐ ๒๙๓๓ ๗๒๐๘
เลขที่ ๖๓๖/๔-๕
ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๕ ๖๘๕๐-๓

รายชื่อผู้จัดการ
นายทรงเกียรติ ภัคสกุล

นายชุมพล ปทานุคม

โทรสาร ๐ ๒๙๓๕ ๖๘๕๔
๑๕ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด
(มหาชน)

เลขที่ ๓๓๓/๒๐ ซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๘๓

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

๑๖ บริษัท เพอร์เฟคท์
เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน)

เลขที่ ๒ ซอย ๑๙ แยก ๑๓
ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๗๐ ๘๑๕๐
โทรสาร ๐ ๒๙๗๐ ๘๑๔๙

นายญาณวุฒิ ขาวพรม

/ที่ ๑๗...
ที่
ชื่อบริษัท
๑๗ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๓๓๓/๒๐ ซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๘๓

รายชื่อผู้จัดการ
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

๑๘ บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม
จํากัด

เลขที่ ๒๐๓๔/๑๒๔
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๓ ๔๔๒๐-๕
โทรสาร ๐ ๒๗๒๓ ๔๔๒๗

นายจรินทร์ กุลประดิษฐศิลป์

๑๙ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล
คอนโทรล จํากัด

เลขที่ ๑๑๓/๑
ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๔๐ – ๔๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๓๓
๒๐ บริษัท เค พี เอ็น กรีน
เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด

เลขที่ ๑๖๔/๔
ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๕๔๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๔๐๖

นายธาตรี แซ่ยิว

/ที่ ๒๑...

ที่
ชื่อบริษัท
๒๑ บริษัท เอส. พี. ดรากอน
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๗๓๑
อาคาร พี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น ๒๐
ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๑ ๖๔๕๑-๒
โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๖๔๕๓

รายชื่อผู้จัดการ
นายพงษ์พันธ์ ชมพูสืบ

๒๒ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์รูฟ
จํากัด

เลขที่ ๓๓๓/๒๐ ซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๓๘๓

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

๒๓ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน)

เลขที่ ๑๐๓๘-๑๐๔๖
ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๕๑๓ ๕๕๙๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๓๒

นายสุดเขต ศิริลักษณ์

๒๔ บริษัท บางกอกโซลาร์
พาวเวอร์ จํากัด

เลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๑
ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๗ ๗๒๖๖-๙
ต่อ ๕๑๓
โทรสาร ๐ ๓๘๕๗ ๗๔๐๐

นายมนตรี ชื่นภิรมย์

/ที่ ๒๕...
ที่
ชื่อบริษัท
๒๕ บริษัท อาทิตย์เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๕๐/๘๗๘-๘๗๙ หมู่ที่ ๒
ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๗๑๙๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๗๑๙๖

รายชื่อผู้จัดการ
นายตฤณกร สิรนันท์เดชา

๒๖ บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จํากัด เลขที่ ๑๒๙๙, ๑๓๐๑
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๓ ๕๘๕๖–๗
โทรสาร ๐ ๒๖๙๓ ๕๘๘๕

นายราชศักดิ์ จงวิลาศ

๒๗ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม
จํากัด (มหาชน)

เลขที่ ๙/๒๙๑
อาคาร ยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๘
ถนนรามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๙ ๘๗๗๗
โทรสาร ๐ ๒๗๑๙ ๘๗๖๐

นายกมลชัย โควะวินทวีวัฒน์

๒๘ บริษัท นาโมยะ ชินโปเนชั่น
กรุ๊ป จํากัด

เลขที่ ๑๐/๒๘๖
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๘๓๒๓-๔

นายกันน์ ไชยณรงค์

โทรสาร ๐ ๒๑๙๓ ๘๓๒๕

/ที่ ๒๙...

ที่
ชื่อบริษัท
๒๙ บริษัท เอ็ม.บี.เอ.
คอนสทรัคชั่น จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๕๑/๑๙/๑ ซอยติวานนท์ ๒๓
ถนนติวานนท์
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๐ ๑๖๓๓-๔
โทรสาร ๐ ๒๙๕๐ ๑๖๒๖

รายชื่อผู้จัดการ
นายณณัฐ ลีลาภัทรี

๓๐ บริษัท ธรรมาดี จํากัด

เลขที่ ๖๘๕
ถนนพระราม ๓
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๘๒ ๒๙๑๒
โทรสาร ๐ ๒ ๖๘๒ ๒๙๑๓

นายบัญชา ฤทธิ์มนตรี

๓๑ บริษัท คิวทีซีเอ็มอี จํากัด

เลขที่ ๗๕/๗๔
ซอยร่มเกล้า ๑
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๑๘ ๒๒๒๘
โทรสาร ๐ ๒๙๑๘ ๒๒๔๓

นายโชคชัย พรพิพัฒน์

๓๒ บริษัท แอดว้านซ์ บิลด์ดิ้ง
โซลูชั่น จํากัด

เลขที่ ๑-๗
ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๑ ๘๑๗๕
โทรสาร ๐ ๒๒๓๑ ๘๑๔๕

นายวรวุฒิ ชัชวานิชกุล

/ที่ ๓๓...
ที่
ชื่อบริษัท
๓๓ บริษัท ซันเจน เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๙๗๓
ชั้น ๑๑ ห้อง ๑๑ จี, ๑๑ เอช
อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิตร
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๓๕ ๓๙๒๒
โทรสาร -

รายชื่อผู้จัดการ
นายกฤตธนัท มีฤทธิ์

๓๔ บริษัท อาคีรา คอร์เปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด

เลขที่ ๙๙/๙
ถนนแจ้งวัฒนะ
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๘๓๒๓-๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๕ ๓๔๑๐-๑

นายนพฉัตร คําสอน

๓๕ บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี
จํากัด

เลขที่ ๕๓/๒๖๒
โครงการบ้านเมืองทอง ๑
ถนน ติวานนท์
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๘ ๓๖๙๐
โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๑๕๙๐

นายวัชรินทร์ อินเมฆ

๓๖ บริษัท วัฒนาสุข เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เลขที่ ๖๐๖ ถนนหลวง
แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๐๐๘๘
โทรสาร ๐ ๒๖๒๓ ๑๕๖๙

นายคาวี บุญดําเนิน

/ที่ ๓๗...

ที่
ชื่อบริษัท
๓๗ บริษัท พิลเล่อร์
(ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่
เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๓
ถนนเพชรเกษม
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๕ ๘๑๖๘-๙
โทรสาร ๐ ๓๔๙๗ ๙๓๓๓

รายชื่อผู้จัดการ
นายชุมพล ตั้งสุขสบายดี

๓๘ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทานตะวัน
เอ็นเนอร์ยี่

เลขที่ ๕๓/๒๖๓ ซอย ๒
ถนนบอร์นสตรีท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๒๒๘
๐๘ ๑๙๐๙ ๘๘๖๕
โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๗๒๒๙

นายเรืองฤทธิ์ จันทรสาขา

๓๙ บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

เลขที่ ๕๕๔/๑๒
ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)
แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๙๓๗๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๑๕๘ ๙๓๗๒

นายชัยชนะ เที่ยงตรง

๔๐ บริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์
จํากัด

เลขที่ ๑๗๙
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๓
ห้องเลขที่ ๒๓๐๑ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๐๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๑๐๕ ๐๕๐๓

Mr. Manuel Gonzalez
Gonzalez

/ที่ ๔๑...
ที่
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
รายชื่อผู้จัดการ
๔๑ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ เลขที่ ๓๑๙๙ อาคารมาลี น นท์ ท าว นายธนะสิทธิ์ ธนะไพศาลกีรติ
จํากัด (มหาชน)
เวอร์
ถนนพระราม ๔
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๑ ๒๗๐๑ - ๐๓
โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๒๗๐๕
๔๒ บริษัท กันกุล พาวเวอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

เลขที่ ๑๐๔๖
ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๔๑
โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๔๘

๔๓ บริ ษั ท ยู นิ ท รี โ อ เทคโนโลยี เลขที่ ๑๗/๒๙๐ ซอยประชาชื่น ๑๔
จํากัด
ถนนประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๓ ๙๕๙๖
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๙๖๑๗

นายชัยวุฒิ กรีประกอบ

นายสมโชค ลิม่ ศิลา

หมายเหตุ ประเภท ข หมายถึง หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ตามประกาศกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนแนะนํา
รายชื่อผู้ดําเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ

