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รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอยกเลิกการรับรอง/เพิกถอนการรบัรอง 
 
1) ขอยกเลิกการรับรอง 

ล าดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ 
หมายเลขการ

รับรองระบบงานที่ 
วันทีข่อยกเลิก

การรับรอง 
1 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ ำกัด  ทดสอบ - 0002 7 ก.ค. 2548 
2 บริษัท กรุงไทยอำหำรสัตว์ จ ำกัด (มหำชน) ทดสอบ - 0038 26 ม.ค. 2555 
3 บริษัท ศูนย์วิทยำศำสตร์เบทำโกร จ ำกัด (สำขำลพบุรี) ทดสอบ - 0039 26 ม.ค. 2555 
4 ห้องปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ ศูนย์วิจัยกำรหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร คณะเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ทดสอบ - 0072 22 พ.ค. 2555 

5 ห้องปฏิบัติกำร บริษัท โซนิส สตำร์ช เทคโนโลยี จ ำกัด ทดสอบ - 0008 18 ก.ย. 2555 
6 บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จ ำกัด ทดสอบ - 0076 19 เม.ย. 2556 
7 บริษัท เซ้ำท์อีสต์เอเชี่ยนลำบอรำทอรีย์ จ ำกัด ทดสอบ - 0011 13 มี.ค. 2557 
8 ห้องปฏิบัติกำรตรวจคุณภำพน  ำด้ำนกำรปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนล่ำง กรมปศุสัตว์ 
ทดสอบ - 0075 13 มี.ค. 2557 

9 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ บริษัท ควอลิตี  คำร์โก้ อินสเปคชั่น 
จ ำกัด 

ทดสอบ - 0074 13 มี.ค. 2557 

10 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ บริษัท อุตสำหกรรมน  ำตำลสุพรรณบุรี 
จ ำกัด 

ทดสอบ – 0080 13 มี.ค. 2557 

11 Doma Laboratory, Kitano Construction Corporation, 
Solomon Islands 

ทดสอบ - 0097 11 ก.ค. 2557 

12 บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด (สำขำ
กรุงเทพฯ) 

ทดสอบ - 0010 11 ก.ค. 2557 

13 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ทดสอบ - 0027 11 ก.ค. 2557 
14 บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด สำขำ

เชียงใหม่ 
ทดสอบ - 0058 24 ม.ค. 2558 

15 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสำหกรรม 
จ ำกัด สำขำมิตรภูเวียง 

ทดสอบ – 0086 24 ม.ค. 2558 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวันตก กรมปศุสัตว์ ทดสอบ – 0066 26 ส.ค. 2558 
17 ศูนย์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ บริษัท อินโทร ทีเอสซี จ ำกัด 

สำขำบ่อวิน 
ทดสอบ - 0059 26 ส.ค. 2558 

18 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพแป้ง บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็น
เตอร์ จ ำกัด 

ทดสอบ – 0106 17 พ.ค. 2559 
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รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอยกเลิกการรับรอง/เพิกถอนการรบัรอง 
 
1) ขอยกเลิกการรับรอง (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ 
หมายเลขการ 

รับรองระบบงานที่ 
วันทีข่อยกเลิก

การรับรอง 
19 ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ บริษัท เอ เอฟ อี จ ำกัด ทดสอบ - 0126 21 ก.ย. 2559 
20 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ บริษัท เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) 

โรงงำนสงขลำ 
ทดสอบ - 0020 17 พ.ค. 2560 

21 ห้องปฏิบัติกำร ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ทดสอบ - 0056 17 พ.ค. 2560 

22 ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ทดสอบ - 0012 27 ก.พ. 2561 

23 บริษัท เจริญโภคภัณ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) (โรงงำนบ้ำนพรุ) ทดสอบ - 0024  20 มิ.ย. 2561 
24 National Environmental Laboratory (NEL), Natural 

Resources and Environment Institute (NREI), Ministry 
of Natural Resources and Environment (MoNRE), LAO 
PDR 

ทดสอบ - 0132 15 ส.ค. 2561 

25 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม ภำควิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ 

ทดสอบ - 0118 23 ม.ค. 2562 

26 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบควำมชื น ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพ่ือ
มำตรฐำนและอุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

ทดสอบ - 0158 23 ม.ค. 2562 

27 หองปฏิบัติกำร บริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จ ำกัด  ทดสอบ – 0174 20 ก.ค. 2562 
28 หน่วยตรวจวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

ทดสอบ - 0102 17 พ.ค. 2562 

29 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบกลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัย
กำรผลิต ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 7 กรมวิชำกำร
เกษตร 

ทดสอบ - 0104 9 ส.ค. 2562 
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รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอยกเลิกการรับรอง/เพิกถอนการรบัรอง 
 
2) เพิกถอนการรับรอง 

ล าดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ 
หมายเลขการ 

รับรองระบบงานที่ 
วันทีเ่พิกถอน
การรับรอง 

- - - - 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


