
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ฝ่ายแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน 

(ตำมแบบ สงป.301 ) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแบบ ปผ.อว.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
2. จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 
 

   หน่วยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 3,035,540 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 309 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
 มีบุคลากรที่ท างานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 309 คน ดังนี้ 
 ไตรมาส 1 จ านวน ........ คน 
 ไตรมาส 2 จ านวน ........ คน 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ คน 
 ไตรมาส 4 จ านวน 309 คน 
 

ที่ ต าแหน่ง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คน) 

ผู้ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คน) 

    
    
    

 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย) 
 

   หน่วยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 106 341 564 844 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 16 96 79 49 
ผลการด าเนนิงาน 17 160   

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีผู้ประกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รบัการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 177 ราย ดังนี ้ 
 ไตรมาส 1 จ านวน 17 ราย 
 ไตรมาส 2 จ านวน 160 ราย 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ราย 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ราย 
 

กิจกรรม รายช่ือผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

1) ส่งเสริม SMEs/Startup 
เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Frugal Innovation) 

  

2) พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการ
ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
(Process Upgrading) 

แก้ว 
1. บริษัท ยูเรเซีย อินเตอร์เทค จ ากัด  
2. บริษัท ล.ไลท์ต้ิงกลาส จ ากัด 
3. บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จ ากัด 
4. บริษัท มิตซุยไกรน์ด้ิง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท แก้วปราการ จ ากัด 
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ยาง 
1. บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จ ากัด 
3. บริษัท นวกิจ อลูมินั่มแอนด์ กลาส 2009 จ ากัด 
4. บริษัท มู ชูยู ฟุตแวร์ จ ากัด 
5. Elastkmix (Thailand) Co., Ltd. 
6. บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
กระดาษ 
1. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด 

 
• ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์/ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อน าผลการทดสอบ
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
• ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพที่ก าหนด
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
• การให้ค าปรึกษาเชิงลึก และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐาน มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมคุณภาพ ท าให้ได้รับการ
ยอมรับทั้งทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารจากเยื่อชาน
อ้อย เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ จึงได้ขอค าปรึกษาถึง
วิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ 
• โดยได้ท าการให้ค าปรึกษา และวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์บรรจุ
อาหารจากเยื่อชานอ้อย ด้านต่าง ๆ เช่น ความทรงรูป ความต้านแรงฉีกขาด 
ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก ความต้านแรงดันทะลุ  เป็นต้น 

3) สนับสนุน SMEs/Startup 
น า ICT มาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 

  

4) พัฒนาผลิตภัณฑ์/เพิ่ม 1. บริษัท ไทมาลายากลาส จ ากัด • ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้
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กิจกรรม รายช่ือผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

มูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
(Product Upgrading) 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 

5) ส่งเสริมสินค้าและบริการ
ของ SMEs/Startup ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 

1. บริษัท เท็น เท็นโซลชูั่น จ ากัด 
2. บริษัท มัลติแชลแนลซิสเต็มส์ จ ากัด 
3. บริษัท ศุภริช จ ากัด 
4. บริษัท ไบโอเมด จ ากัด 
5. บริษัท เมดิค แพค 2554 (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
7. Siam Bioscience Co., Ltd. 
8. AGC Techno Glass (Thailand) Co., Ltd. 
9. Microfiber Industries Limited 
10.บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (สมุทรปราการ) 
11.บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
12.บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
13.บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
14.บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 
15.บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
16.บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงาน
ลาดกระบัง) 
18.บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
19.บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
20.บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
21.บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระยอง) 
22.บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
23.บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
24.บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
25.บริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
26.บริษัทจ้ิวฮวด จ ากัด 
27.บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
28.บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
29.บริษัทนิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30.บริษัทอินโนเฟรช จ ากัด 
31.บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
32.บริษัทไวต้า จ ากัด 
33.บริษัทเฟลเท็กซ์ จ ากัด 
34.บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง)  จ ากัด 
35.บริษัทจะนะน้ ายาง  จ ากัด 
36.บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 
37.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 
38.บริษัททุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
39.บริษัทเจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
40.บริษัทสินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
41.บริษัททองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
42.บริษัทศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
43.บริษัทอี ฮับ ฮวด จ ากัด 
44.บริษัทนาคิเทค จ ากัด 
45.บริษัทไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
46.บริษัทเหลืองศิริการยาง จ ากัด 
47.บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
48.บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด    
49.ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิสต้า อินโน จ ากัด 
50.ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี 
จ ากัด 
 
 
 

• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น าเข้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณสมบัติของกระจกแผ่นที่จะใช้ในการผลิตกระจก
แปรรูป 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อน 
• หน่วยงานได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 

6) ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง   
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กิจกรรม รายช่ือผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

รูปแบบธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) ในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับ
ความสามารถ 
7) สนับสนุนให้ 
SMEs/Startup ท าวิจัยและ
พัฒนาเอง เพื่อแก้ปัญหา 
core process technology 

  

8) สนับสนุน SMEs/Startup 
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้าน วทน. 
และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ 

  

9) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  32,551,500  บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  1,580,000 บาท 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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5. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1,441,386 1,645,734 1,280,030 3,772,760 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 3,420 2,700 2,480 2,400 
ผลการด าเนนิงาน 4,538 5,950   

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึง
สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 10,488 คน ดังนี้  
 ไตรมาส 1 จ านวน 4,538 คน 
 ไตรมาส 2 จ านวน 5,950 คน 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ คน 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ คน 
 

ท่ี วัน เดือน ปี กิจกรรม/หลักสูตร ช่ือหน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

1 1-4 ธ.ค. 63 อบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ" ณ  วิสาหกิจชุมชน
ไทลื้อและเกษตรกรบ้านกล้วยหลวง  จ.ล าปาง 

วิสาหกิจชุมชนไทลื้อและเกษตรกร
บ้านกล้วยหลวง  จ.ล าปาง 

30 

2 21-22 ธ.ค. 63 อบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ลูกประคบ
สมุนไพร) ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ 

กลุ่มผู้ประกอบการ 32 

3 23-25 ธ.ค. 63 อบรมหลักสูตร "การย้อมสีธรรมชาติและป้องกัน 
เชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน" ณ กลุ่มจักสานกระต๊ิบข้าวบ้านรัตนวาปี  จ.หนองคาย 

กลุ่มจักสานกระต๊ิบข้าวบ้าน
รัตนวาปี  จ.หนองคาย 

30 

4 15-18 พ.ย. 63 ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการ เรื่อง การบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม 

3 

5 20-25 ธ.ค. 63 ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการ เรื่อง การบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และขอนแก่น 

กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และขอนแก่น 

14 

6 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ 

ราชการ/เอกชน/
สถาบันการศึกษา/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรอิสระ/อื่นๆ 

297 
7 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 110 
8 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การสอบเทียบเครื่องชั่ง 48 
9 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ 29 
10 26พ.ย.63–25มี.ค.64 เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร 424 
11 26พ.ย.63–25มี.ค.64 เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 85 
12 26พ.ย.63–25มี.ค.64 เทคนิคการเตรียมสารละลาย 536 
13 26พ.ย.63–25มี.ค.64  เทคนิคพื้นฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา 292 
14 26พ.ย.63–25มี.ค.64 สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย 108 
15 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี  157 
16 26พ.ย.63–25มี.ค.64 อาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี ส าหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

อาหารเป็นพิษ 
78 

17 26พ.ย.63–25มี.ค.64 หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 49 
18 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1 26 
19 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2  23 
20 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ าหนัก 53 
21 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต 14 
22 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การควบคุมคุณภาพส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยา 92 
23 26พ.ย.63–25มี.ค.64 Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) 145 
24 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การใช้ Gas Chromatography ในการวิเคราะห์ทดสอบ 

 
26 

25 26พ.ย.63–25มี.ค.64 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary 
GMP) 

138 
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ท่ี วัน เดือน ปี กิจกรรม/หลักสูตร ช่ือหน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

26 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 

45 

27 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction(SPE) 42 
28 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การใช้โปรแกรมน าเสนองานเบื้องต้น 106 
29 26พ.ย.63–25มี.ค.64 เทคนิคการใช้งาน MS WORD 121 
30 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทร

เมตรี 
152 

31 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 : 2017 184 
32 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา 216 
33 26พ.ย.63–25มี.ค.64 เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ าผิวดิน ส าหรับการวิเคราะห์  88 
34 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 132 
35 26พ.ย.63–25มี.ค.64 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 650 
36 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 118 
37 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี 240 
38 26พ.ย.63–25มี.ค.64 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 798 
39 26พ.ย.63–25มี.ค.64 การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย 30 
40 20-25 ธ.ค. 63 ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการ เรื่อง การบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และขอนแก่น 
 

ผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
และขอนแก่น 

14 

41 18-20 ต.ค. 63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือ 
ด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก   

กลุ่มบ้านคลองยาง จ.กระบี่ 
กลุ่มมาลีลันตา จ.กระบี่ 

20 

42 16 พ.ย. 63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือ 
ด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก   

กลุ่มลันตาบาติก จ.กระบี่ 
กลุ่มต้นทังบาติก  จ.กระบี่ 
กลุ่มเก๋บาติก  จ.กระบี่ 
กลุ่มคลองท่อมลายคราม  จ.กระบี่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองท่อมเหนือ  
จ.กระบี่ 
กลุ่มอ่าวลึกบาติก  จ.กระบี่ 
กลุ่มบากันบาติก  จ.กระบี่ 

91 

43 19 ก.พ. 64 อบรมเรื่องเทคโนโลยีการท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปย์แอลกอฮอล์” ให้แก่ 
บุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ณ  ห้องรับรอง 1 มุม A  
อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ 
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   80 

44 16 พ.ย. 63 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลปัญหาการผลิตและให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร 

สวนคุณประยูร  จ.ระยอง 
สวนคุณตุ้มคุณตู่  จ.ระยอง 
สวนยายดา  เจ๊บุญชื่น  จ.ระยอง
สวนผู้ใหญ่สมควร  จ.ระยอง 
สวนเรไร  จ.ระยอง 
สวนประสมทรัพย์  จ.ระยอง 

14 

45 - ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารทางโทรศัพท์ และอีเมล จังหวัดต่างๆ 
ดังนี้ น่าน ปทุมธานี กรุงเทพฯนครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว ร้อยเอ็ด สุโขทัย 
ตรัง สุราษฎร์ธานี นนทบุรี นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ยะลา และชุมพร 

ผู้ประกอบการด้านอาหาร 28 

46 25-26 มี.ค. 64 อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลา
ส้มและการแปรรูปปลา)" 

กลุ่มวิสาหกจชุมชนแปรรูปปลา
บ้านสันเวียงใหม ่จ.พะเยา 

31 

47 21-26 มี.ค. 64 อบรมหลักสูตร "การบ าบัดน้ าเสียจากแปรรูปมะพร้าวขาว" กลุ่มชยาภรณ์  กลิ่นหอม  จ.
สมุทรสงคราม 

20 

 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
   2) ผลผลติ ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการพัฒนา  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 3,246,100 บาท 
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      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  1,865,600 บาท 
      ผลผลติ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 12,254,200 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  3,681,500 บาท 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) : เนื่องจากช่วงสถานการณ์การระบาดโควดิ-
19 ท าให้ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning) เพิ่มข้ึน  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 
 
14. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 352 963 12,771 28,774.92 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 2.0000 13.0000 21.0000 939.0000 
ผลการด าเนนิงาน 82.0220 574.2310   

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  การน าผลงานวิจัยและพฒันาไปใช้ประโยชน์คิดเปน็มูลคา่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และคณุภาพชีวติ จาก 
........ รายการ ประเมินเป็นเงิน 656.2530 ล้านบาท ดังนี ้ 
 ไตรมาส 1 จ านวน 82.0220 ลา้นบาท 
 ไตรมาส 2 จ านวน 574.2310 ล้านบาท 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ล้านบาท 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ล้านบาท 
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ท่ี ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใช้ประโยชน์ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและ

รับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ  

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
-รายได้จากการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง 
-การจ้างงานเพิ่มจากการสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ  
เยื่อและกระดาษ 
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบ  
ก าไรเพิ่มข้ึนจากตัวอย่างผลทดสอบเพื่อการส่งออก  
ก าไรเพิ่มข้ึนจากมูลค่าการส่งออก  
ช่วยเรื่องคุณภาพการผลิต  
-  การสอบเทียบมีผลต่อคุณภาพการผลิต  
-  คุณภาพการผลิตมีผลต่อการส่งออก  
-  มูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ วศ. มีส่วนสนับสนุนด้านเครื่องทดสอบ
กระดาษ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบ  
มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน  
ช่วยเรื่องคุณภาพการผลิต  
-  การทดสอบมีผลต่อคุณภาพการผลิต  
-  คุณภาพการผลิตมีผลต่อการส่งออก  
-  ประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ วศ. มีส่วนสนับสนุนด้านการ
ทดสอบพลาสติก  
แก้ว 
มูลค่าจากการน าผลทดสอบ กระจก ผลิตภัณฑ์แก้ว วัสดุสะท้อนแสง
ในงานจราจรเพื่อขอการรับรองมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  

241.1340 
 

  

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
และการตรวจสอบทางการแพทย์ 

มูลค่าจากการน าผลทดสอบ แก้วบรรจุภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพก่อนจ าหน่ายให้แก่โรงงานยาจ านวน 6 บริษัท (ต.ค. 2 ธ.ค. 
4) ประมาณการผลกระทบเฉลี่ย 1.5 ล้านบาทต่อบริษัท 

29.0000   

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพ
อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมขิง 
เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม 
เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลดิ 

4.5000   

4 รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่
แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs) 

(รายการ RM และ QC) 3.6980   

5 โครงการการเพิ่มความต้านทานต่อการเกิด
คราบขาวบนผลิตภัณฑ์กระจกในสภาวะที่มี
ความชื้นสูง 

มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติต้านทานต่อการ
เกิดคราบขาว 

3.0000   
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6 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (บูร SME) ด้านกระดาษ 
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
ผู้ประกอบการ SME 
 
 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 หลักสูตร คือ 
“การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก และ “การทดสอบและสอบเทียบเครื่อง
ทดสอบกระดาษ”  
- การลงพื้นที่เพื่อให้ค าปรึกษาเชิงลึกในด้าน
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งปรับต้ังและสอบ
เทียบเครื่องทดสอบกระดาษในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs  
 
 

- ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการัน
ตีคุณภาพ ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขาย ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
จ านวน 8 ราย 
 
- ผู้ผลิตกระดาษและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษ มีความรู้ความ
เข้าใจในการทดสอบด้านเยื่อและกระดาษที่ถูกต้องตามวิธีการตาม
มาตรฐาน การปรับต้ังและสอบเทียบเครื่องมือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 ราย  
 
- ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าทั้ง
ในและต่างประเทศ พร้อมทั้งปรับต้ังและสอบเทียบเครื่องทดสอบด้าน
เยื่อและกระดาษ ให้มีความแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของ
ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  จ านวน 6 ราย 
 
 
 
 
 

119.4500 
 
 
 
 
 
 
51.2200 
 
 
 
 
7.7000 

  

7 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (บูร SME) ด้านแก้ว 
 

• ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์/ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อน าผล
การทดสอบใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
• ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพ
ที่ก าหนดรวมถึงการให้ค าปรึกษาแนวทางการควบคุมกระบวนการ
ผลิต 
• ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับกระบวนการผลิต
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น าเข้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
บังคับ 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน เป็น
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน เป็น
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคุณสมบัติของกระจกแผ่นที่จะใช้ในการ
ผลิต 

28.5000 
 
21.0000 
 
 
18.0000 
 
33.0000 
 
 
15.0000 

  

8 พื้นสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ 
 
 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง 
 
 
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง
แท่ง 

น าเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดสนามกีฬาจากยางธรรมชาติที่สร้างจาก
เทคโนโลยีที่รบัการ 
 
การปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพ
สินค้าตามที่มาตรฐานก าหนด 
 
สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิตยางแท่งที่มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ซึ่งผู้ประกอบการได้รับ
การรับรอง 

8.0000 
 
 
73.0000 

  

 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรบัรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  6,059,100 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  2,686,700 บาท 
      โครงการ  โครงการรับรองผลิตภัณฑน์วัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจของประเทศ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 9,748,100  บาท 
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      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  768,100 บาท 
      โครงการ โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ 
(Food Warrior) 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 8,693,200 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 1,810,800 บาท 
      โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  6,509,300 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  614,400 บาท 
      โครงการ   โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 3,530,000 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 1,910,800 บาท 
      โครงการ  โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 32,551,500  บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  1,580,000 บาท  
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  

-เนื่องจากในแผนเอกสาร SOP จะด าเนนิการแล้วเสร็จประมาณกลางปีงบประมาณ แต่ ณ ปจัจุบันเอกสาร SOP 
ได้ด าเนนิการเสร็จเร็วกว่าก าหนด จึงท าให้ตัวชี้วดัเพิ่มข้ึนมากกวา่แผนที่ก าหนด 
 -เนื่องจากได้มีการพัฒนา Lab จึงท าให้มีกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบให้ตัวชี้วัดเพิ่มมากข้ึนตามมา 
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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18. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1,059 1,216 1,332 13,341 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 42 
ผลการด าเนนิงาน     

 
 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ..... เรื่อง จ าแนกเป็น 
 ไตรมาส 1 จ านวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เรื่อง) 
 ไตรมาส 2 จ านวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เร่ือง) 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เร่ือง) 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เร่ือง) 
  1) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ …... เร่ือง ดังนี ้
 

ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 
   
   
 
 2) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ …... เร่ือง ดังนี ้
 

ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 
   
   
 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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19. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการและภาคธุรกิจ (ร้อยละ) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1 3 6 26 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 12 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
 มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยพีร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสรา้งมลูค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและ
ภาคธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ..... 
 ไตรมาส 1 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 ไตรมาส 2 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 ไตรมาส 3 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 ไตรมาส 4 มีการน าผลงานฯ ไปใช้ ..... เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ........ 
 

ที่ ชื่อผลงานวิจัย หน่วยงานที่น าไปใช ้ การน าไปใชป้ระโยชน ์
    
    
    
    
    
 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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20. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปย่ืนขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว (ผลงาน) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 165 183 222 1,053 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 1 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีผลงานวิจัย พฒันา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรพัย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชนีวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณแล้ว ..... ผลงาน ดังนี้ 
 ไตรมาส 1 จ านวน ........ ผลงาน 
 ไตรมาส 2 จ านวน ........ ผลงาน 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ผลงาน 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงาน วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 
   
   
   
   
   

 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 
 



26  

23. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 5 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 5 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  ปี 2563 ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ..... รายการ และปี 2564 ให้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ....... รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่า่นมาได้ให้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐานฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ..... โดยมีการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานฯ ดงันี ้ 
 ไตรมาส 1 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ..... เรื่อง หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ..... 
 ไตรมาส 2 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ..... เร่ือง หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ..... 
 ไตรมาส 3 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ..... เร่ือง หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ..... 
 ไตรมาส 4 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ..... เร่ือง หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ..... 
 

ที่ รายการ ผู้รับบริการ 
   
   
   
   
   
 โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี ้(ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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25. จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 92 19 13 60 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 2 5 3 4 
ผลการด าเนนิงาน 2 5   

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีผู้ประกอบการเข้ามาใชป้ระโยชน์ในเขตนวัตกรรม 7 ราย ดังนี ้
 ไตรมาส 1 จ านวน 2 ราย 
 ไตรมาส 2 จ านวน 5 ราย 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ราย 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ราย 
 

ที่ ผู้ประกอบการ/บริษทั บริการ/ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
1 บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรปูกล้วย 
2 บริษัท บีฟาร์ม1973 จ ากัด วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรปูน้ าผึ้ง 
3 บจ. ยูนิค อินโนเวชัน่ เป็นผู้ประกอบการเก่ียวกับรถไฟความเร็วสูงพื้นที่ EEC ที่เข้ามา

รับบริการทดสอบเพื่อการวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งาน
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ม 3 สนามบนิแบบไร้รอยต่อ 

4 ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องค์การมหาชน) /สทอภ.  
 

สทอภ. เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการความเปน็เลิศและ
นวัตกรรมการบินและอวกาศ ได้ส่งชิน้งานทดสอบความตา้นแรง
ดึงเพื่อการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 
(Interlaboratory) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจัยพฒันาและ
สร้างมาตรฐานดา้นการบินและอวกาศ (Aerospace) ขยายการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

5 บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จ ากัด วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์มะม่วงหิมพานต์ 
6 บริษัท อาร์เอสยู ฮอไรซอน จ ากัด  วิเคราะห์ทดสอบผลติภัณฑ์แปรรูปข้าว   
7 บริษัท อาหารอร่อย 6565 จ ากัด วิจัยพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ    โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ 
(Food Warrior) 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :   8,633,200  บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :   1,810,800 บาท 
      โครงการ   โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :   3,530,000 บาท     
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  1,910,800  บาท 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
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   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 
 
26.จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล(รายการ) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 2,250 4,203 6,457 10,932 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 250 1200 1450 900 
ผลการด าเนนิงาน 280 1,969   

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพฒันาและรบัรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 2,244 รายการ 
 ไตรมาส 1 จ านวน 280 รายการ 
 ไตรมาส 2 จ านวน 1,969 รายการ 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ รายการ 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ รายการ จ าแนกเปน็ 
  1) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ อว. ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
.......... รายการ ดังนี ้ 
 

ท่ี รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
1 Calibration of Digital 

Thermometer with probe 
สาขาสอบเทียบ บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ) 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (แผนกสอบเทียบ) 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น) 
บริษัทเทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จ ากัด 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทพรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทพูนทรัพย์แคน จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
บริษัทเอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จ ากัด 
ส านักห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทเทอร์โมโลยี จ ากัด 
บริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทเมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทอินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
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บริษัทเอส พี ซี อาร์ ที จ ากัด 
บริษัทสยามเภสัช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) แผนกสอบเทียบ 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านอาหาร อาหาร
สัตว์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการ  บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการล าพูน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการธารเกษม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการขอนแก่น  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการโคกกรวด นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการท่าเรือ  บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
ห้องปฏิบัติการศรีราชา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม.๒๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด   
บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด    

4 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านเคมีภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิสต้า อินโน จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จ ากัด 

5 Minerals (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, 
K, Na, Zn and P) in Feeding 
stuffs (pilot study) 

- บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทซันฟีด จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเจบีเอฟ จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
บริษัทเอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
โรงงานอาหารสัตว์ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทเอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด 

6 Total hardness (as CaCO3) 
and Chlorides (as Cl) in 
water 

 บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ส่วนวิเคราะห์ทางเคมี การประปานครหลวง 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ล าพูน) 
บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารักษ์) 
ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
บริษัทเซฟต้ี ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทเวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ส านักงานใหญ่ 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
บริษัทไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทมาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทอีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทพันธมิตร ทดลองและวิจัย จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทไอ.พี.วัน จ ากัด 
บริษัทไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากัด 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
บริษัทเปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ห้องปฏิบัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
แผนกห้องปฏิบัติการ กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
บริษัทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ล าปาง) 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางปู) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทปทุมธานีบริวเวอรี่ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรีย์ จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
บริษัทซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานพีทีอี) 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูเวียง) 
บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
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บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
บริษัทคริสโก เคมีคอล จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทโคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร) 
บริษัทสยาม ควอลิต้ี สตาร์ช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
2 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทบูโรเวอริทัส เอควิ แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
10 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
5 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
บริษัทซีคอท จ ากัด 
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
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บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
บริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูหลวง) 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทโกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
บริษัทเปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
บริษัทซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสุวรรณภูมิ) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00008) 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00001) 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) 

7 Water - soluble chlorides (as 
NaCl) in feeding stuffs 

- กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที่ 00002) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี 
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
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บริษัทอินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทนิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทอินโนเฟรช จ ากัด 
บริษัทเป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทไวต้า จ ากัด 
บริษัทจ้ิวฮวด จ ากัด 
บริษัทเดลิก้าฟู้ดส์ จ ากัด สาขา 00002 
โรงงานอาหารสัตว์ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 

8 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile 
matter, Po, PRI, Colour and 
Mooney viscosity in Block 
rubber (round 1) 

- บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
บริษัทไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
บริษัทซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาห้วยนาง) 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบางกล่ า 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาถ้ าพรรณรา) 
บริษัทศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (สาขารัตภูมิ) 
บริษัทเจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทบริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทอี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น) 
บริษัทสินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาเลย) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขานราธิวาส) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (สาขาตรัง) 
บริษัทเหลืองศิริการยาง จ ากัด 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 1 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอุบลราชธานี) 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)  สาขาอุดรธานี 
บริษัทนาคิเทค จ ากัด 
บริษัทเนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 (จังหวัดศรีสะเกษ) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จ ากัด 
บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา จ ากัด 
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บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาทุ่งสง) 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  จ ากัด (มหาชน) (สาขาสิเกา) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
บริษัทเอ็นเทค โพลิเมอร์ จ ากัด 
บริษัทไต๋รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทไทยแมคเอสทีอาร์ จ ากัด สาขากระบี่ 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขากาฬสินธุ์) 
บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จ ากัด 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทพี เจ รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาฉลุง 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาสระแก้ว) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 
บริษัทจะนะน้ ายาง  จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอุดรธานี) 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 
บริษัทหวาไถ้ รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาขุนทะเล) 
บริษัทวาย. ที. รับเบอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาพุนพิน) 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๕ (จังหวัดอุดรธานี) 
บริษัทเฟลเท็กซ์ จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาสกลนคร) 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาทุ่งสง) 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิษณุโลก) 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยเซาท์เทิร์น) จ ากัด 
บริษัทป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขายะลา) 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 
บริษัททองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 
บริษัทหน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาอุดรธานี) 
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา 
Rubber Research and Development Centre 
บริษัทมารวย เอสทีอาร์ จ ากัด 
บริษัทซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอี ฮับ ฮวด จ ากัด 
HASETRI 
Department of Science and Technology - IX, Regional Standards and Testing Laboratories 
บริษัททุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
บริษัทพี เอส อาร์ โพลิเมอร์ จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ าโขง) จ ากัด 
บริษัทซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาชุมพร) 

9 Hydrochloric acid (HCl) and 
Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA)   

- บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
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ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทไอ.พี.วัน จ ากัด 
บริษัทเอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
แผนกเคมีวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทแลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทราชาชูรส จ ากัด 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทเซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 

10 Moisture, Protein, Ash and 
pH - value in Flour  

 บริษัทอินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (Food Services) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานก าแพงเพชร 1) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 115) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทเอส พี ซี อาร์ ที จ ากัด 
บริษัทไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานระยอง) 
บริษัทเอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ Native Starch) 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที่ 00002) 
บริษัทสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทวินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จ ากัด 
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บริษัทบูโร เวอริทัส เอควิ แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทโตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอาหาร บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 
บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทอดินพ จ ากัด 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริเวอรี่ จ ากัด (งานควบคุมคุณภาพเบียร์) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอนุสรณ์ มหาชัยซูริมิ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
บริษัทเป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ) 
บริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จ ากัด 
บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอุตสาหกรรม บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานกาฬสินธุ์) 
บริษัทกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทสงวนวงษ์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทไทยน ามันส าปะหลัง จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
บริษัทเซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านักงานสาขา 3 
บริษัทจ้ิวฮวด จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิมาย) 
บริษัทนิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาแม่สอด) 
บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งชนิดพิเศษ บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทดีไอ จ ากัด 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00006) 
บริษัททรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 
บริษัทเอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการส่วน MODIFIED STARCH) 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
บริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์ จ ากัด 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทซิโนไทยสตาร์ช จ ากัด 
กองควบคุมคุณภาพ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
บริษัทสยามฟลาวค้าแป้ง จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทสยาม ควอลิต้ี สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทอินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00002 (บางปะกง) 
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สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ส านักงานใหญ่ 
บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรงงานโรจนะ) 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านักห้องปฏิบัติการกลาง) 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00005) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
บริษัทโกรเบสท์ คอรโ์พเรชั่น จ ากัด (สมุทรสงคราม) 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทอัลเมนดรา (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลต้ี  จ ากัด สาขาที่ 00001 
บริษัทไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานนครปฐม) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม 
บริษัทเกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00008) 
บริษัทสเปเชี่ยลต้ี เนเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทโบว์แมนอินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทจีเอฟซีเอ จ ากัด 
บริษัทลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

11. Ca, Cu, Fe, Mg, K, Na, Zn 
and P in Feedind stuffs  

- บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
โรงงานอาหารสัตว์ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทคาร์กิลล์สยาม จ ากัด (โภชนาการอาหารสัตว์) สาขานครปฐม 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทเอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
"กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัย 
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร" 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทซันฟีด จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
"กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์" 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
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บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทเจบีเอฟ จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไวต้า จ ากัด 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 

12 pH - value in water  - บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
10 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทเมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
บริษัทซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ 
บริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานก าแพงเพชร 1) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานช่องนนทรี) 
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
บริษัทควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
บริษัทซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
งานเคมีและจุลชีวะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาค 
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บริษัทอินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
บริษัทเอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (สาขาที่ 00005) 
บริษัทนทีชัย จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทสเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม) 
หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทน้ าปลาพิไชย จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited 
บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
บริษัทออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ล าปาง) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า ๑ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
บริษัทวีอาร์เกรทเคมีเคิล จ ากัด 
บริษัทดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทมาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
บริษัทสไมล์ แล็บบอราทอรี่ จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
บริษัทเมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด (ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ) 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
บริษัทวอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00006) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา (ด้านอาหาร) 
บริษัทแอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกาญจนสิงขร จ ากัด 
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสมุทรสาคร 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
บริษัทฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกรีนสวิลล์ จ ากัด 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาส าโรง) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00005) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
บริษัทฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏิบัติการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4 
ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
บริษัทคีนน์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
บริษัทคอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เทสต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทปทุมธานีบริวเวอรี่ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทไอออนิค จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทอีเอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทวีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
บริษัททรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
บริษัทเฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
บริษัทโกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (พิษณุโลก) 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูหลวง) 
บริษัทสหพรพรหม จ ากัด 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กองควบคุมคุณภาพ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเมจิกอายส์ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน-น้ า) 
แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูเวียง) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
บริษัทเอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 
บริษัทไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบศรีราชา, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเทพอรุโณทัย จ ากัด 
บริษัทน้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัทไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
บริษัทสยามซอร์บิทอล จ ากัด 
บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทจ้ิวฮวด จ ากัด 
บริษัทฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทโกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด 
แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทแลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบัดน้ าทิ้ง บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
กลุ่มงานส่งเสริมด้านน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
ภาคที่ 4 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท บูโร เวอริทัส เอควิ แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จ ากัด 
บริษัทซีคอท จ ากัด 
บริษัทโอคินอสฟู้ด จ ากัด สาขาที่ 00001 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
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บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ด้านเคมี) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) (Caprolactam) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
บริษัทเก็คโค-่วัน จ ากัด 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานกาฬสินธุ์) 
ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
บริษัทไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคลัส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 
8 ชลบุรี) 
บริษัทหลักชัยค้าสุรา จ ากัด 
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางปู) 
บริษัทเซฟต้ี ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคลัส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (พังงา) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
บริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
บริษัทเอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทอินโนเฟรช จ ากัด 
บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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บริษัทโปร เนเชอรลั ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทพี.เอส.พี. สเปเชียลต้ีส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโอกลา เทสต้ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัททานิโอบิส จ ากัด 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ห้องปฏิบัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคลัส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (สมุย) 
บริษัทเวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรงงานโรจนะ) 
บริษัทวิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด (สมุทรปราการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด 
เอไอที เทสต้ิง แลบอราทอรี (สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 
บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
บริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทเอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จ ากัด 
บริษัทเซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านักงานสาขา 3 
บริษัทราชาชูรส จ ากัด 
ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทสกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
บริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากัด 
บริษัทซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทพันธมิตร ทดลองและวิจัย จ ากัด 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบเกตเวย์) 
ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
ห้องปฏิบัติการสาขาตรัง งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
บริษัทเซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานขอนแก่น) 
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บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสุวรรณภูมิ) 
บริษัทไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานล าปาง) 
บริษัทไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
บริษัทเอ็ม วอเตอร์ จ ากัด (โรงงานวังน้อย) 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หน่วยงานเอเชีย) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคลัส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา 
บริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์
บริษัทไทยโอซูก้า จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
บริษัทเอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานพีทีอี) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
บริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลต้ี  จ ากัด สาขาที่ 00001 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานลพบุรี) 
บริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ ๔ (อุดรธานี) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานนครราชสีมา) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
บริษัทไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบฟิตต้ิง) 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด 
บริษัทคัลเจอร์เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี 
บริษัทศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00008) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
บริษัททีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทเอสทีเอส แนชเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทอุตสหกรรมน้ าตาล ที.เอ็น จ ากัด 
บริษัทอีเอ็กซ์ซีด จ ากัด 
บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
บริษัทวอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด 

13 Heavy metals (As, Cd, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and 
Zn) in water 

 บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (Food Services) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทสยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
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กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
บริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาค 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
10 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD LABORATORY) 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า ๓ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
บริษัทอีเอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
บริษัทอัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
1 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เทสต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
แผนกห้องปฏิบัติการ กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
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บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จ ากัด 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ห้องปฏิบัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
2 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
5 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสมุทรสาคร 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทคอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
บริษัทเวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
บริษัทบูโรเวอริทัส เอควิ แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอ็ม อี ที จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านักห้องปฏิบัติการกลาง) 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
แผนกเคมีวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารักษ์) 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัททานิโอบิส จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า ๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  การประปาส่วน
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ภูมิภาคเขต 4 
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน-น้ า) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
บริษัทฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทซีคอท จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ (นครสวรรค์) 
บริษัทปทุมธานีบริวเวอรี่ จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
บริษัทสเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 
บริษัทเอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบฟิตต้ิง) 
บริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 

 

 2) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายในที่ อว. สง่เสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล .......... 
รายการ ดังนี ้
 

ท่ี รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
1 Calibration of Digital 

Thermometer with probe 
สาขาสอบเทียบ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด ๒ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ 
2 Hydrochloric acid (HCl) and 

Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA)   

- กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 Total hardness (as CaCO3) 
and Chlorides (as Cl) in 
water 

 กลุ่มน้ าอุปโภคและบริโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางขุนเทียน) 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

4 Water - soluble chlorides (as 
NaCl) in feeding stuffs 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  

5 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile 
matter, Po, PRI, Colour and 
Mooney viscosity in Block 
rubber (round 1) 

- ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

6 Hydrochloric acid (HCl) and 
Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA)   

- ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

7 Moisture, Protein, Ash and 
pH - value in Flour  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางขุนเทียน) 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
งานทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

8 Ca, Cu, Fe, Mg, K, Na, Zn 
and P in Feedind stuffs  

- "ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี" 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-1 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 
กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
 

9 pH - value in water  - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
แผนกห้องปฏิบัติการ กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางขุนเทียน) 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มน้ าอุปโภคและบริโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 Heavy metals (As, Cd, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and 
Zn) in water 

 กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางขุนเทียน) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยข้ันสูง ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มน้ าอุปโภคและบริโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 10,283,200  บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 3,947,000  บาท 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต (ล้านบาท) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 83 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 33 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ........ ล้านบาท ดังนี ้
 ไตรมาส 1 จ านวน ........ ล้านบาท 
 ไตรมาส 2 จ านวน ........ ล้านบาท 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ล้านบาท 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ล้านบาท 
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ที่ ผลงาน การน าไปใชป้ระโยชน ์
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
      
      
      
      
 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 
 
28. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 451 320 255 1,087 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 12 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีชุมชน/ท้องถ่ินที่ อววน. เข้าไปช่วยพฒันา ........ ชุมชน/ท้องถิ่น ดังนี ้
 ไตรมาส 1 จ านวน ........ ชุมชน/ท้องถ่ิน 
 ไตรมาส 2 จ านวน ........ ชุมชน/ท้องถ่ิน 
 ไตรมาส 3 จ านวน ........ ชุมชน/ท้องถ่ิน 
 ไตรมาส 4 จ านวน ........ ชุมชน/ท้องถ่ิน 
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ที่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวัตกรรมของ อววน. 
   
   
   
   
   
 
   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชน 
      งบประมาณทีไ่ด้รับ : 14,044,400 บาท 
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 5,349,400 บาท  
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 
 
36. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนนิงานของ อว. (คะแนน) 
 

   หน่วยงาน :   
   แผน/ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 86 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 86 
ผลการด าเนนิงาน     

 

   รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ ........ มีรายละเอียดดังนี ้
 

ที่ กิจกรรม การด าเนินงาน 
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   โดยมีโครงการ/ผลผลิตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ดังนี้ (ถ้ามี) 
   1) โครงการ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
   2) ผลผลติ  
      งบประมาณทีไ่ด้รับ :  
      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 
      ปัจจัยสนับสนนุการด าเนนิงาน (กรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนมาก) :  
      ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน) :  
 
 


