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เขต อ ำเภอเมือง

1 ฉช.004/2545 ยพูีดี ฉะเชิงเทรำ(เต๊ะบริกำร) 315 ถ.ศขุประยรู ต.บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทรา 038981535

2 ฉช.001/2551 สุทัศน์กำรช่ำง 104/13 ถนนมหาจกัรพรรด์ิ ต.หนา้เมืองเมืืองฉะเชิงเทรา 038813828

3 ฉช.003/2547 ฉะเชิงเทรำตรวจสภำพรถ 21/3 ม.1 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 038981342

4 ฉช.002/2544 แปดริ้ว ตรอ. 25/2 ม.3 ต.บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทรา 038981358

5 ฉช.021/2544 สิทธิพงษ์ 7/1 ม.5 ต.บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทรา  0818075545

6 ฉช.025/2544 บริษัท สตำร์ซูซูกิ(1990)จ ำกดั 103-103/3 ถ.มหาจกัรพรรด์ิ ต.หนา้เมืองเมืองฉะเชิงเทรา 038814205

7 ฉช.001/2550 จรัญแปดริ้ว 2/2 ม.2 ถ.ศขุประยรู ต.คลองนาเมืองฉะเชิงเทรา 0894040555

8 ฉช.001/2557 หนุ่ย แปดริ้ว ตรอ. 207/15 ถ.มหาจกัรพรรด์ิ ต.หนา้เมืองเมืองฉะเชิงเทรา 038515551

9 ฉช.001/2560 นำยพรชัย โชติรังษี 68/13  ม.5  ต.บา้นใหม่  อ.เมืองฉะเชิงเทรา 085-1661715

10 ฉช.004/2562 กมล 21/5 หมูท่ี่1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา 092-2254157

11 ฉช.001/2554 บำงคล้ำ 83  ถนนฤทธ์ิประศาสน์ ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 0816445635

12 ฉช.002/2560 สมบูรณ์ 115/37  ม.1  ต.ท่าทองหลาง  อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 038-090905

13 ฉช.007/2562 หนุ่ม รุ่งเรือง 125/2 ม.1 ต.หวัไทร อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 081-4101086

14 ฉช.003/2560 แปลงยำว 24/3  ม.3  ต.วงัเยน็  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 081-6449264

15 ฉช.008/2560 หัวส ำโรง เซอร์วสิ 12/1  ม.3  ต.หวัส าโรง  อ.แปลงยาว 081-9458242

16 ฉช.010/2560 บำงบ่อ 111/1  ม.1  ต.วงัเยน็  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 24190 0898914553

17 ฉช.010/2544 ศำลำแดง 114/41 ม.2 ต.หมอนทองบางน ้าเปร้ียว 089 8914553

18 ฉช.006/2560 เรียบร้อย เซอร์วสิ (ตลำดคลอง16) 274/1  ม.18 ต.ดอนฉิมพลี  อ.บางน ้าเปร้ียว 089-8914553

19 ฉช.007/2560 เรียบร้อย เซอร์วสิ (ตลำดคลอง17) 38 หมูท่ี่ 3 ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 089-8914553

20 ฉช.012/2560 พิริยกรเซอร์วสิ 10/7  ม.8  ต.บางน ้าเปรียว  อ.บางน ้าเปร้ียว 081-8892335

21 ฉช.011/2560 ปภำพร 38/4  ม.2  ต.ศาลาแดง  อ.บางน ้าเปรียว 096-4465261

22 ฉช.003/2561 มัน่คงบริกำร 189/4 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน ้าเปร้ียว  063-2722355

23 ฉช.004/2561 เรียบร้อย เซอร์วสิ (สำขำ 5) 22/1 หมูท่ี่5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน ้าเปร้ียว 089-8914553 

24 ฉช.005/2561 ป.เพิ่มทรัพย์เซอร์วสิ 61  ม.1  ต.บางน ้าเปร้ียว  อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 081-2092835

25 ฉช.003/2562 มะมำบริกำร 2/11 หมูท่ี่4 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 089-0969118

26 ฉช.005/2560 เรียบร้อย เซอร์วสิ (คลองเจ้ำ) 29/2  ม.18  ต.ศาลาแดง  อ.บางน ้าเปร้ียว 089-8914553

27 ฉช.002/2561 เจ๊ติม๋ ตรอ. 65/8 ม.3 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 089-5414886

28 ฉช.009/2560 หจก.ทวนิน ำโชค 50/64  ม.6  ต.เทพราช  อ.บา้นโพธ์ิ 089-2305225

29 ฉช.011/2544 ธนธร เซอร์วสิ 479/2 ถ.ศรีกุลชร ต.พนสันิคมพนสันิคม 0814202951

30 ฉช.004/2547 บริษัท ธรรมกลกำร 52/9 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางววับางประกง 038842239-42

รำยช่ือสถำนตรวจสภำพรถเอกชน ทีอ่ยู่ในเขตรับผดิชอบของส ำนักงำนขนส่งจังหวดัฉะเชิงเทรำ

เลขที่ใบอนุญำต ช่ือ ตรอ. ที่ตั้งแบ่งตำมเขต โทรศัพท์



ล ำดับ

แฟ้ม

31 ฉช.002/2559 ธรรมกลกำร 2 158/8 ม.12 ต.บางววั บางปะกง 086 9096609

32 ฉช.006/2562 กลำงบำงปะกง 107/18 ม.2 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง 086-3138317

33 ฉช.008/2562 ยพูีดีบำงปะกง 294 หมูท่ี่ 6 ต าบล ท่าขา้ม อ าเภอ บางปะกง 0896492222

34 ฉช.002/2548 ส่วนกลำงพนมสำรคำม 154/53 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 0623951465

35 ฉช.001/2548 พนมสำรคำมเซอร์วสิ 131/4 หมูท่ี่ 7 ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม 038552290

36 ฉช.009/2544 พรวำณิชยเซอร์วสิ 70 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 038553234

37 ฉช.001/2559 โดดเด่น 165 ม.4 ต.เมืองเก่า  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 091 6591929

38 ฉช.002/2562 ท่ำถ่ำน 338 หมูท่ี่2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 092-5581221

39 ฉช.005/2544 ต้นรัก 69 ม.14 ต.คูย้ายหมีสนามชยัเขต 038597989

40 ฉช.005/2562 อุ่นใจ อ ำเภอสนำมชัยเขต 675 หมูท่ี่4 ต.คูย้ายหมี อ.สนามชยัเขต 082-2062242

41 ฉช.004/2560 หนึ่งเอมวภิำ 777  ม.3 ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ 087-5626222

42 ฉช.001/2562 ท่ำตะเกยีบ 49 หมูท่ี่18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 081-7818089

43 ฉช.002/2563 ดงนอ้ย 24/2 ม. 13 ต.ดงนอ้ย อ.ราชสาร์น จ.ฉช. -

44 ฉช.003/2563 ตรอ.ตลาดพิมพา 6/10 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง ฉช. -

45 ฉช.004/2563 อุ่นใจ สาขาทุ่งสะเดา 193 ม.7 ต. วงัเยน็ อ.แปลงยาว จ.ฉช. -

46 ฉช.001/2564 โตเจริญเซอร์วิส 77/2 ม.1 ต.คลองหลวงเพง่  อ.เมือง จ.ฉช. 086-3329123

47 ฉช.001/2563 หจก.นอ้งผ้ึงเซอร์วิส 22/1  ม.1 ต. บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา -

48 ฉช.002/2564 รุ่งอรุณ เอ่ียวสะอาด(คนคลองเดโช) 88/8  ม.11 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉช -
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