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รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ฝ่ายแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ). มีการด าเนินงานตัวช้ีวัดภายใต้เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง รวม 5 เป้าหมาย / 17 ตัวช้ีวัด  มีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

o เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1.1 การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ตัวชี้วัดนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประเทศ (สอวช. รับผิดชอบ) และระดับกระทรวง (สป./วศ./
ปส./มว./วว./สซ./สดร./อพ./สทน./สทอภ. รับผิดชอบ))  

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คน) 

324 
(324) 

324 
(324) 

324 
(313) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

- 
(306) 

- 
(306) 

- 
(311) 

324 
(313) 

324 
(313) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

             มีบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 313 คน จ าแนกเป็น 
 

ต าแหน่ง ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

และปฏิบตัิงานดา้น ว. และ ท. 
(คน) 

ผู้ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

แต่ปฏิบตัิงานด้าน ว. และ ท. 
(คน) 

ข้าราชการ 214 12 
นักบริหาร 3  
อ านวยการ 5  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8  
นักวิทยาศาสตร์ 187  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - 12 
พนักงานราชการ 81 6 
นักวิทยาศาสตร์ 77  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  5 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์  1 

รวม 295 18 
 
หมายเหตุ : นับการศึกษาระดับ ปวช. ขึน้ไป  
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ข้อมูลวันที่จัดท าแผนฯ (2 ธ.ค. 62) จ านวน  324 คน  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน  306 คน  เนื่องจากมีการโอนย้ายของข้าราชการ  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 จ านวน  311 คน  เนื่องจากมีการโอนย้ายของข้าราชการ 
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน  313 คน  เนื่องจากมีการโอนย้ายของข้าราชการ 

  
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

  
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย) 

400 
(679 ) 

200 
(463) 

220 
(340) 

 
 
 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขัน (ราย) 

10 
(35) 

50 
(89) 

65 
(62) 

95 
(154) 

220 
(340) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

  มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 340 ราย จ าแนกเป็น 
 

กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

1. ส่งเสริม SMEs/Startup เข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Frugal 
Innovation) 

  

2. พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิ ตและการด า เนินธุ รกิ จ ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Process 
Upgrading) 

 แก้ว 
- บริษัท อุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทย จ ากัด 
- บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด 
- บริษัท ล.ไลท์ติ้ง กลาส จ ากัด 
- บริษัท บางกอกคริสตัล จ ากัด 
- บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จ ากัด 
- บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จ ากัด  

 การให้ค าปรึกษา และการให้บริการ
วิ เคราะห์ทดสอบผลิ ตภัณฑ์ตาม
มาตรฐาน มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์
ได้รับการยอมรับทั้งจากคู่ค้าภายใน
และต่างประเทศ  

 ผู้ประกอบการสามารถใช้ความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้กับการควบคุมคุณภาพ
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด 
- บริษัท ไอ.แอล.เอส. จ ากัด 
- บริษัท สยายไบโอไซแอนซ์ จ ากัด  
- AGC Techno Glass (Thailand) Co., Ltd. 
- บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
- บริษัท ไบโอเมด จ ากัด 
- Better Pharma Co., Ltd. 
-  บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จ ากัด 
- Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited 
(Advanced Materials) 
- บริษัท แก้วปราการ จ ากัด 
- โรงแต่งแร่ณรงค์ 
- ยูเนียบ ทราฟิค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
- บ.โอที อินเติอร์ เทรด จ ากัด 
- บริษัท เทพประทานการแร่ จ ากัด 
- TRIREX INTERNATIONAL CO., LTD.  
- บริษัท  เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
- A WOODY DRINK CO., LTD 
- Siam Bioscience Co., Ltd. 
- บริษัท ไทยมาลา กลาส จ ากัด 
- Fortune and Star Technology Co., LTD. 
- Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd. 
- บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่  จ ากัด 
- บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
- บริษัท มิตซุยไกรน์ด้ิง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จ ากัด 
 ยาง 
- บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ทาโทเทค จ ากัด  
- บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
- บริษัท แอ๊ดว๊านซ์โพลิเมอร์ เจ.ที. จ ากัด  
- บริษัท เนเจอร์แอลเอสอาร์ จ ากัด  
- สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด  
- หจก. นครชัยการช่าง 
- บริษัท หัวไท้เหรียญว่าซ้ัว จ ากัด 
- บริษัท ว.สถาวร จ ากัด (PVT Worldwide Co., Ltd.) 
- หจก. อมร วัฒนาธาดา  
- บริษัท เอเชีย เจนนูอีน เอ็นไวแคร์ จ ากัด  
- บริษัท ทีเค ไฮเทค เทคโนโลยี จ ากัด 
- SIAM TACK CO., LTD. 
- Siraphan Samoonpai Co.,Ltd  
- บริษัท เบสท์เซฟ โกลฟ จ ากัด  
- บริษัท จี อินสเปคชั่น จ ากัด 
 กระดาษ 
- บริษัท สยามโพลีเน็ต จ ากัด 
- บริษัท ก้วงไถ่สเปเซียลเปเปอร์ จ ากัด  
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ฟางไทย แฟคทอรี่  
- บริษัท ยูเนียน แอนด์โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 
- บริษัท เอเอสเอ บ็อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จ ากัด 
- บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ากัด  
- บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จ ากัด 

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด 

 ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ
รับรองคุณภาพ ตลอดจนก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการซ้ือขาย ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการ
สูญเสียจากการสั่ ง ซ้ือวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ลดการใช้
พลังงานในกระบวบการผลิตและช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- บริษัท ยูเนี่ยนคอนเทนเนอร์ จ ากัด 
- บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
- บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง จ ากัด  
- บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด  
- บริษัท เอื้อวัฒนชัย จ ากัด 
- บริษัท ยู แอล พริ้นต้ิง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด 
- บริษัท เค แพคเกจจิ้ง จ ากัด  
- บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จ ากัด 
- บริษัท แอมคอร์ เฟล์กซิเบิ้ล กรุงเทพ จ ากัด 
- บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จ ากัด 
- บริษัท โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จ ากัด 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ไทยเจริญผล 
- บริษัท สยามวาลาเซลล์ จ ากัด 
- บริษัท โอเคซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
- บริษัท เฟลิซ ดีเซนโน จ ากัด 
- บริษัท ไทยอีสเทิร์น พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด 
- บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จ ากัด 
- บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี จ ากัด 

3. สนับสนุน SMEs/Startup น า 
ICT มาใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  

   
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์/เพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้าและบริการ (Product 
Upgrading) 

   

5. ส่งเสริมสินค้าและบริการของ 
SMEs/Startup ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 

  

6. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ (New Business Model) 
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับ
ความสามารถ 

  

7. สนับสนุนให้ SMEs/Startup ท า
วิจัยและพัฒนาเอง เพือ่แก้ปญัหา 
core process technology 

  

8. สนับสนุน SMEs/Startup มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ เพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น วทน. และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได ้

  

9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 

- บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จ ากัด 
- บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
- บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ ากัด 
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (สมุทรปราการ) 
- บริษั ท  ยู ไน เต็ ด  แอนนาลิ สต์  แอนด์  เอ็ นจิ เนี ย ริ่ ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
- บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
- บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท ดับเบิ้ลยูเค  อิเล็คทริค  จ ากัด 

- จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญให้
ห้องปฏิบัติการแก่ SMEในหลายสาขา
เช่น ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี  
- ก า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า ป รึ ก ษ า แ ก่
ห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการทดสอบ
ต่างๆ ท าให้ห้องปฏิบัติการน าผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประกอบการขอจด
ท ะ เ บี ย น ห รื อ ต่ อ อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต
ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อใช้ในการ
ส่งออกได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- บริษัท เอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
- บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท เซาท์เทิร์นคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด 
- บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด (Food Services) 
- บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
- บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
- บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระยอง) 
- บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
- บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
- บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
- บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
- บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
- บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
- บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
- บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
- บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
- บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
- บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
- บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จ ากัด 
- บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
- บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
- บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
- บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
- บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสุวรรณภูมิ) 
- บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มาบตาพุด) 
- บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
- บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
- บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
- บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
- บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
- บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
- บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จ ากัด 
- บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
- บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
- บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
- บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
- บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
- บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
- บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้  เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงาน
ลาดกระบัง) 
- บริษัท เอ็ม อี ที จ ากัด 
- บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
- บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
- บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จ ากัด 
- บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
- บริษัท ไทย นิสชิน เทคโนมิค จ ากัด 
- บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
- บริษัท อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ 
จ ากัด 
- บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
- บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท ศิริบัญชา จ ากัด 
- บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
- บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
- บริษัท ไทยคาเมดะ จ ากัด 
- บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
- บริษัท โบว์แมนอินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ยูนิเฟิร์ม จ ากัด 
- บริษัท ไทยชูรส จ ากัด 
- บริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จ ากัด 
- บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
- บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด 
- บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จ ากัด 
- บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
- บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด 
- บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
- บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด 
- บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด 
(ภูเก็ต) 
- บริษัท ดีแอนด์จีเคมีภัณฑ์ แอนด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
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ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
- บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรว์ิส จ ากัด (หน่วยงานช่องนนทรี) 
- บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
- บริษัท เซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
- บริษัท จิมสกรุ๊ป จ ากัด 
- บริษัท น้ าปลารุ่งโรจน์ จ ากัด 
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (สงขลา) 
- บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด 
- บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จ ากัด 
- บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท เวิลด์เพ็ทอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
- บริษัท ยูนิแชมป์ จ ากัด 
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (สมุทรสาคร) 
- บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
- บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
- บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
(สมุย) 
- บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ ากัด(ส าหรับส่งตัวอย่าง) 
(บริษัทดีเอ รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด (แผนก R 38) ส าหรับ
ออกรายงาน) 
- บริษัท วอเทค จ ากัด 
- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จ ากัด 
- บริษัท ณรงค์ซีฟูด จ ากัด 
- บริษั ทวีนัสเธร็ด จ ากัด 
- บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จ ากัด 
- บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จ ากัด  
- บริษัท โฟร์ต้ีทูสยามเมดิแคร์ จ ากัด 
- บริษัท คาสซาวา เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มโปเรี่ยม เซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท เอ เอฟ อี จ ากัด 
- บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขานวนคร) 
- บริษัท สยามโปรตีน จ ากัด 
- บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จ ากัด 
- บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคมี 
อินโนเวชั่น จ ากัด 
- บริษัท ควอลิตี้ รีบอร์น จ ากัด 
- บริษัท คอสมอส ซัพพลาย จ ากัด 
- บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 
- บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 
- บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
- บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จ ากัด 
- บริษัท อินโทร ทีเอสซี จ ากัด (สาขาชลบุรี) 
- บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs/Startup 
 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

- หจก. ฟุกเทียนอินโนเวชั่น แลบ 
- บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จ ากัด 
- บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
- บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ ากัด 
- บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จ ากัด 
- บริษัท บลูฟาโล่ จ ากัด 
- บริษัท ไวต้า จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
- บริษัท เฟลเท็กซ์ จ ากัด 
- บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง)  จ ากัด 
- บริษัท จะนะน้ ายาง  จ ากัด 
- บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 
- บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
- บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
- บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 
- บริษัท สินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
- บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
- บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
- บริษัท พี เจ รับเบอร์ จ ากัด 
- บริษัท อี ฮับ ฮวด จ ากัด 
- บริษัท ไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
- บริษัท เหลืองศิริการยาง จ ากัด 
- บริษัท ท็อปส์-แลป คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
- บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด  
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด 
- ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมผลิตภัณฑ์ บริษัท 
คีนน์ จ ากัด 
- บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จ ากัด 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ 
จ ากัด  

  

  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs  โดยได้ปรับวิธีด าเนินการเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม   
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน) 

6,500 
(16,451) 

6,500 
(19,559) 

11,500 
(18,240) 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้
และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน) 

2,820 
(5,140) 

3,800 
(3,529) 

2,480 
(4,828) 

2,400 
(4,743) 

11,500 
(18,240) 

 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 

 มีจ านวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 18,240 คน จ าแนกเป็น  
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 การจัดอบรมทางระบบออนไลน์ จ านวน 
32 หลักสูตร เช่น 
- หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ 
- ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
- ด้านการประกันคุณภาพผลการ
วิเคราะห์ทดสอบ 
- ด้านจุลชวีวิทยา 
- ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ 
- ด้านเทคนิคการวิเคราะหพ์ื้นฐาน 
- ความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการและ
สารเคม ี 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 
- ประชาชน/นกัศึกษา  
 

13,138 

21-22 ต.ค. 62 สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ - กรมควบคุมมลพิษ 
- บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จ ากัด 
- บริษัท เชอรว์ู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด 
- บริษัท แอพคอน โอเปอร์เรชั่นส์ แอนด์  
เมนเทนแนนซ์ จ ากัด 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษทั โททาล คอร์เบยีน พแีอลเอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์เทคโนโลยี 
(1999) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท คอร์มกิซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
- บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จ ากัด 
- บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  

49 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- บริษัท วิสต้า อินโน จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร ์จ ากดั 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

28-29 ต.ค. 62 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 : 2017   - AmSpec (Thailand) Limited  
- กรมควบคุมมลพิษ 
- บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 
- บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
- บริษัท เบสท ์ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
- บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จ ากัด 
- บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
- บริษัท ไอ.เอ เคมีคอลส์ จ ากัด 
- บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จ ากัด 
- บริษัท ซีคอท จ ากัด 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท มงคลสมัย จ ากัด 
- บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
- บริษัท สเปเชียลตี ้เนเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
- มหาวิทยาลัยมหิดล  
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ   

51 

30-31 ต.ค. 62 ความปลอดภยัของหอ้งปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้งกับสารเคมี 

- Natural Resources and Environment 
Research Institute, Ministry of Natural 
Resources and Environment 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- บริษัท เจซียู (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท เซนต์ แอนดรูว์ส อินเตอร์แนชชั่นแนล 
สคูล สุขุมวิท แคมปัส จ ากัด  
- บริษัท เบสท์ ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์เทคโนโลยี 
(1999) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จ ากัด 
- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
- บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ทีเอ็น-ซายน์ จ ากัด 

39 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
- บริษัท ปานะโอสถ จ ากัด 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 
- บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
- บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จ ากัด  
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
- ศูนย์จุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30-31 ต.ค. 62 ความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้งกับสารเคมี 

- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
- หนว่ยงานอิสระ 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

9 

5-6 พ.ย. 62 การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตร - กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 7  
- บริษัท เอบีดีกาญจน์ จ ากัด  
- บริษัท แมรีกอท จิวเวลร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากดั  
- บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
- บริษัท มาคเทคเอเชีย จ ากัด 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 
- บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
- บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการ
แพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด 
- บริษัท สเปเชียลตี ้เนเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
- บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
- บริษัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั  
- บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชยี) จ ากัด (มหาชน) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
- หนว่ยงานอิสระ 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

38 

7-8 พ.ย. 62 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี - กรมควบคุมมลพิษ 
- กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
กรมวิชาการเกษตร 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- บริษัท เชอรว์ู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด  
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 
- บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
- บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
- บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
- บริษัท ไอ.เอ เคมีคอลส์ จ ากัด 
- บริษัท คีนน์ จ ากัด  
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
- บริษัท มงคลสมัย จ ากัด 
- บริษทั ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั  
- มหาวิทยาลัยมหิดล  
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
- องค์การเภสัชกรรม 
- หนว่ยงานอิสระ 

7-8 พ.ย.62 หลักสูตร "การปรับระดับผิวน้ าและการ
อ่านปริมาณที่ถูกตอ้งของเครื่องแก้ว
ปริมาตร"  ณ  ห้อง 519 ชั้น 5 อาคาร 
พศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

65 

13-14 พ.ย. 62 การค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ   

- กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จ ากัด 
- บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท โททาล คอร์เบยีน พแีอลเอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  
- บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากัด 
- บริษัท คีนน์ จ ากัด  
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท สีลมการแพทย์ จ ากัด 
- บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร ์จ ากดั 
- บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
- องค์การเภสัชกรรม 

25 

14 พ.ย. 62 ความสอบกลับได้ของการวัด - กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 7  
- บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จ ากัด 
- บริษัท เชอรว์ู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท โซล่าแอสฟัลท ์จ ากัด 
- บริษัท ไทยนปิปอน ฟู้ดส์ จ ากัด 
- บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 
- บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

18-19 พ.ย. 62 หลักสูตร "การเพิ่มกลยุทธิ์การตลาดแก่
ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน" ณ  โรงแรมเดอะกาลล่า 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 

33 

18-20 พ.ย. 62 หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก"   
ณ  กลุ่มสิริธรรมภรณ์เส่ือกก 

กลุ่มสิริธรรมภรณ์เส่ือกก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

30 

19-20 พ.ย. 62 การควบคุมและการจัดการสารเคมี
อันตราย 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- บริษัท เจซีย ู(ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 
- บริษัท เบสท ์ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
- บริษัท เอ็มบีเอฟ เทย์เลอร์ส จ ากัด  
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท โซล่าแอสฟัลท ์จ ากัด 
- บริษัท ไทยนปิปอน ฟู้ดส์ จ ากัด 
- บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ 
แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากดั  
- บริษัท ผลิตไฟฟา้ขนอม จ ากัด  
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท มอร์เซฟตี้ เทรนนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท อูเอโน ไฟน ์เคมีคัลส์ อินดัสตรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

47 

20-21 พ.ย. 62 หลักสูตร "เทคโนโลยกีารแปรรูปผักและ
ผลไม้" (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ด
มะม่วงหิมพานต์)  ณ  บ้านบางสัง  

ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 31 

21-22 พ.ย. 62 หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ใช้ศาสตรก์ารปรุงอาหารแนวใหม ่: 
Molecula Gastronomy" ณ  สวนสภุัทรา
แลนด ์

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.หนองละลอก  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

38 

21-22 พ.ย. 62 
 

การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
- งานนิติเวชวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
โรงพยาบาลราชวิถี 
- นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข 
- บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 
- บริษทั เซ้าท์อีสต์เอเชีย่นแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

จ ากัด  
- บริษัท เบสท ์ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  
- บริษัท เอทจีีซี จ ากัด  
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 
- บริษัท ไอ.เอ เคมีคอลส์ จ ากัด 
- บริษัท ซีคอท จ ากัด 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ปานะโอสถ จ ากัด 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากดั 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
- สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนย์าเสพติด 
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

21-23 พ.ย. 62 หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก"   
ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 30 

26-พ.ย.-62 หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
ด้วยเทคนิคสปอนนิฟิเคชั่น"   
ณ  ศูนย์ฝึกอาชีพต าบลหาดส้มแป้น 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

33 

26-27 พ.ย. 62 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ
ทางเคมี 

- Natural Resources and Environment 
Research Institute, Ministry of Natural 
Resources and Environment 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 9 
- บริษัท เชอรว์ู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
- บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปโิตรเคมิคอล จ ากัด  
- บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
- บริษัท ไอ.เอ เคมีคอลส์ จ ากัด 
- บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท สีลมการแพทย์ จ ากัด 
- บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  
- มหาวิทยาลัยมหิดล  
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- องค์การเภสัชกรรม 
- องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
- องค์กรอิสระ 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

27-พ.ย.-62 หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์โคลนพอกผวิ)"  ณ  ศูนย์
ฝึกอาชีพต าบลหาดส้มแป้น 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 

33 

28-29 พ.ย. 62 หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิก" ณ  กลุ่มเซรามิกบา้นหาดส้ม
แป้น 

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น  
อ.เมือง จ.ระนอง 

33 

29-30 พ.ย. 62 หลักสูตร "การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
ธรรมชาติ และการเขียนลายเส้นบน 
ผ้าทอมือ" ณ กลุ่มเก๋บาติก 

กลุ่มเก๋บาติก ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี ่ 35 

1-2 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
ธรรมชาติ และการเขียนลายเส้นบน 
ผ้าทอมือ" ณ  กลุ่มบากันบาติก 

กลุ่มบากันบาติก ต.อ่าวลกึน้อย อ.อา่วลกึ  
จ.กระบี ่

35 

3-4 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิก" ณ  กลุ่มอนุรักษ์
เครื่องปั้นดินเผาทรัพย์จ าปา 

กลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาทรัพย์จ าปา  
ต.ทรัพย์จ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

33 

10-11 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
ธรรมชาติ และการเขียนลายเส้นบน 
ผ้าทอมือ"  ณ  กลุ่มชุมชนบ้านบางริ้น 

กลุ่มชุมชนบ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง  
จ.ระนอง 

32 

11 ธ.ค. 62 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)    - กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
- บริษัท เจยีไต๋ จ ากัด 
- บริษัท เจยีไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลกู จ ากัด 
- บริษัท เชอรว์ู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
- บริษัท บูโอโน ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 

25 

11-12 ธ.ค. 62 หลักสูตร "เทคโนโลยกีารยืดอายกุารเกบ็
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลา
ส้มการแปรรูปปลา) ณ  โรงเเรมสยาม
ธาราพาเลซ 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

52 

12-13 ธ.ค. 62 การวิเคราะห์ความเส่ียงจากสารเคมี - กรมควบคุมมลพิษ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
- บริษัท KLab จ ากัด  
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด  

37 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากดั  
- บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 
- บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตราย 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

16-19 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิก"ณ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน 
กุดนาขาม 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  
ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

52 

17-18 ธ.ค. 62 การสอบเทียบเครื่องชั่ง     - กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
- บริษัท 5 พระเจดียโ์อสถ จ ากัด  
- บริษัท เมโทร ฟู้ด (1999) จ ากัด  
- บริษัท เมทเลอร-์โทเลโด จ ากัด 
- บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มกรีน กรุ๊ป จ ากัด 
- บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
- บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
- บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากัด 
- บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จ ากัด 
- บริษัท คิวแฟค จ ากัด  
- บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทร่ี จ ากดั  
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ดีมายเออร ์เซอร์วิส  
- บริษัท ท ีเค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 
- บริษัท ยูนิไทยกรุ๊ป จ ากัด  
- บริษัท วิสต้า อินโน จ ากัด 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
- ห้างหุ้นสว่นสามัญนิติบุคคลโรงงานเภสัชกรรม
พอนด์ เคมีคอล ประเทศไทย 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

37 

 
 

   

18-20 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อรา
และออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจาก
ต้นกก" ณ  กลุ่มสตรีพัฒนาอาชพี 

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ต.หัวตะพาน  
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

30 



34 
 

 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

19 ธ.ค. 62 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 
17025 

- กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า กรมประมง  
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1  
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
- การประปาสว่นภูมภิาคเขต 9 
- บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จ ากัด 
- บริษัท เจยีไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลกู จ ากัด 
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 
- บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
- บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด  
- บริษัท ไทยนปิปอน ฟู้ดส์ จ ากัด 
- บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท ซีอีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จ ากัด 
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

46 

19-20 ธ.ค. 62 การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหาร
เล้ียงเช้ือจุลินทรีย์ 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า กรมประมง  
- การประปานครหลวง 
- บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
- บริษัท ไทยนปิปอน ฟู้ดส์ จ ากัด 
- บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
- บริษัท ไวสว์อเทอร์ แลบอทอร ีจ ากัด 
- บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด  
- บริษัท พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากัด  
- บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 
- บริษัท สีลมการแพทย์ จ ากัด 
- บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
- มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

34 

19-20 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การเพิ่มกลยุทธิ์การตลาดแก่
ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน"  ณ  โรงแรมรอยัลนาคาราและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

35 

19-20 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  33 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

เครื่องส าอางสมุนไพร (เกลือขัดผิว ครีม
อาบน้ า ผลิตภัณฑ์ บ ารุงผิว และ 
ลิบบาล์ม)"  ณ  โรงแรมเมืองลิกอร ์

ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

23-26 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP" ณ  ที่ท าการ อบต.โนนผึ้ง 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

38 

26-27 ธ.ค. 62 หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิก" ณ  กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง  

กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผา อ.เวียงหนองล่อง 
จ.ล าพูน 

33 

23-24 ม.ค. 63 สัมมนา "กลยุทธก์ารตลาดที่
ผู้ประกอบการต้องรู้ในยุค 4.0"  ณ  โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม ่

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

100 

27-28 ม.ค. 63 หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร 
สบู่เหลวสมุนไพรลิบบาล์ม และ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว)" ณ  โรงแรมสุโขทัย
ทีเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

34 

3-4 ก.พ. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก" ณ  กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด 
บ้านเวียงหลวง 

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบา้นเวียงหลวง  
ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

33 

5-6 ก.พ. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก" ณ  กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก
ยกลาย 

กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกยกลาย ต.ค าพระ  
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

31 

7-8 ก.พ. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก" ณ  กลุ่มทอเสื่อกกเพื่อ 
การท่องเท่ียวบา้นนาหมอม้า 

กลุ่มทอเสื่อกกเพือ่การท่องเท่ียวบ้านนาหมอม้า 
ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

35 

12-ก.พ.-63 หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก"  ณ ห้อง 310 
อาคาร พศ. วศ.อว. 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

52 

13-ก.พ.-63 หลักสูตร "การทดสอบและสอบเทียบ
เครื่องทดสอบกระดาษ"  ณ  ห้อง 310 
อาคาร พศ. วศ.อว. 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 
 

52 

13-14 ก.พ.63 หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิก" ณ  กลุ่มประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล 

กลุ่มประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล 
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่

31 

20-21 ก.พ. 63 หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรปูผักและ
ผลไม้" ณ  องค์การบริหารสว่นต าบลบา้น
เสี้ยว 

ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ต.บ้านเส้ียว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 

40 

 
 
 

   

3-6 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาเชิงลึก
และหาสาเหตขุองปัญหาการใช้งาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียและเก็บตวัอย่างการ
บ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว
ขาว ณ  กลุ่มคุณประเสริฐ  สายทองค า, 
กลุ่มคุณสมภูมิ  ภู่เอี่ยม 
และกลุ่มคุณกิตติศักดิ์  ถนอมด ี

ต.ยายแพง อ.บางคนที,ต.บางแค อ.อัมพวา, 
และต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง 
จ.สมุทรสงคราม 

3 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

4-5 มี.ค. 63 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

88 

5-6 มี.ค.63 หลักสูตร "การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่
ด้วยสีธรรมชาติ"  ณ  ที่ท าการกลุ่มทอ
เส่ือบ้านโสกกลา้  

กลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม  
จ.หนองคาย 

31 

23-24 มี.ค. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสาน
จากกก"  ณ   กลุ่มอาชีพหนองสองห้อง 

ต.ค าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
 
 

30 

25-26 มี.ค. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก" ณ  กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด
ทอมือบ้านเสาเล้า 

ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
 

30 

27-28 มี.ค. 63 หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก" ณ  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
เส่ือกกบ้านนาโป่ง 

ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
 

30 

7 – 8 พ.ค. 63 การจัดท าเอกสารในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

46 

25 – 27 พ.ค. 63 สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด  
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
- บริษัท มาลี แอพพลายด์ไซเอ็นซ์ จ ากดั  
- Laboratory malee  

54 

28-พ.ค.-63 หลักสูตร "การจัดการเครื่องมือวัดให้
สอดคล้อง ตามระบบคุณภาพ"  ณ  ห้อง 
519 ชั้น 5 อาคาร พศ. กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (จัดอบรมแบบออนไลน์) 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 
 

19 

8 – 10 มิ.ย. 63 การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วย
วิธีการทางสถิต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   40 

14-19 มิ.ย. 63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเชิง
ลึกด้านการบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูป
มะพร้าวขาว" ณ กลุ่มนายประเสริฐ   
สายทองค า 

ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

24 

    
18 - 19 มิ.ย. 63 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์   
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

44 

22 – 23 มิ.ย. 63 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ
ทางเคมี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

32 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

29 – 30 มิ.ย. 63 สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์   

37 

29-30 มิ.ย.63 ลงพื้นที่ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเชิงลึก
เร่ืองการจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสาน
จากกก ณ  กลุ่มทอเสื่อกกบา้นคอนสาย 

ต.คอนสาย อ.กูแ่กว้ จ.อุดรธานี 6 

1-2 ก.ค.63 ลงพื้นที่ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเชิงลึก
เร่ืองการจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก ณ  กลุ่มทอเสื่อกกดอนแทน 

ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แกว้ จ.อุดรธาน ี 6 

3-4 ก.ค.64 ลงพื้นที่ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเชิงลึก
เร่ืองการจัดการของเสียส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสาน
จากกก" ณ  กลุ่มทอเสื่อกกบา้นวังแสง 

ต.นาม่วง อ.ประจกัษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 7 

13-15 ก.ค.63 ลงพื้นที่เข้าพบพาณิชยจ์ังหวัดกระบี่และ
ผู้แทนสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี ่และ
เก็บข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา
สเปคของเนื้อผ้า  
ณ  กลุ่มเก๋บาตกิ และกลุ่มบากันบาติก 

ต.คลองพน อ.คลองท่อม และ ต.อ่าวลึกน้อย 
อ.อ่าวลกึ จ.กระบี่ 

2 

20-22 ก.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับ
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร  
ณ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้าน
ตม และกลุ่มสบายไพร  

ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม และ ต.บ้านฉาง  
อ.บ้านฉาง จ.ชลบุร ี

53 

20-23 ก.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก "การพัฒนา
กระบวนการผลิตเซรามิก" 
ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบา้นทุ่งจี้, ศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านแม่ต  า และผู้ประกอบการใน
พื้นที่ต าบลเกาะคา  

ต. ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน, ต.เสริมซ้าย  
อ.เสริมงาม และต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

14 

22-23 ก.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก"การผลิต
เครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP" 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน ต.สถาน  
อ.นาน้อย จ.น่าน 

20 

    

22-24 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการย้อม
สีเส้นกกด้วยสธีรรมชาติ ณ  กลุ่มสิริ
ธรรมภรณ์เส่ือกก, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรทฤษฎีใหม ่หมู่ 2 และกลุ่มทอ
เส่ือกกบ้านชุมตาบง หมู่ 8 

ต.แก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม, ต.ไทรงาม  
อ.ไทรงาม จ.สุโขทัย และ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตา
บง จ.นครสวรรค์  
 

43 

3-7 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร ณ กลุ่มไอริณจินดา,  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถัว่ดาวอินคาอ าเภอ
ทุ่งช้าง,กลุ่มสวนมะเขอืเทศปลอด
สารพิษ โอน่าเฮล์ธธี ่(ONAHealthy), 

ต.ปัว อ.ปวั จ.น่าน, อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน, 
ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ,์ ต.วังกะพี้  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, ต.เมืองเก่า อ.เมือง  
จ.สุโขทัย, ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  
จ.สุโขทัย และ ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

7 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน (คน) 

กลุ่มนนทชาเฮอร์เบิล,  กลุ่มโฮมสเตย์
เมืองเก่าสุโขทัย, กลุ่ม Nature herbs 
by parparat และกลุ่ม นางนกเล็ก 
ใจรักษ์ 

7-11 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก"การผลิต
เครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP" 
ณ กลุ่มเกษตรกรแปรรูป (ไข่เค็ม)  
บ้านโพนเจริญ, กลุ่มแม่บ้ายสมุนไพร  
หมู่ 3 บ้านถ่อนใต้, ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านชุมชนหนอง
หล่มและศูนย์ฝึกเกษตร (ซ าไก่เขี่ย) 
มรภ.เลย, คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.เลย และชุมชนบ้านนาโคก  

ต.บ้านถ่อน อ.ทา่บ่อ จ.หนองคาย, ต.ในเมือง 
แฃะ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 

84 

9-10 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการย้อม
สีเส้นกกด้วยสธีรรมชาติ  
ณ  กลุ่มผลิตภัณฑ์เส่ือกก หมู่ 11, กลุ่ม
สตรีเส่ือกกบ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 และ
กลุ่มนางกนกกร พลกจิ หมู ่10  

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 15 

12-13 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการ
พัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสี
ธรรมชาติ ณ   กลุ่มดวงกมลผ้าทอ และ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว 

ต.น้ าอ่าง อ.ตรอน และ ต.สองห้อง อ.ฟากท่า  
จ.อุตรดิตถ์ 

25 

17-19 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์จักสาน 
ณ  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด หมู ่12 
และกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ หมู่ 5  

ต.ทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ 
ต.หัวตะพาน อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจรญิ 

30 

17-21 ส.ค.63 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก"การผลิต
เครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP" 
ณ  บ้านหว้ยดินด า, บ้านแสนสุข, 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 3 
และ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 
3 

ต.ค าตากล้า อ.ค ากล้า จ.สกลนคร และ  
ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอด็ 
 

39 

19-ส.ค.-63 หลักสูตร "การประยกุต์ใช้ระบบ
อัตโนมัติในการวัด" ณ  ห้อง 519 ชั้น 5 
อาคาร พศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 32 

1-2 ก.ย. 63 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

มรภ.สุรินทร์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.มหาสารคาม, 
มรภ.ร้อยเอ็ด 

29 

3 ก.ย. 63 แนวทางการจัดการความเส่ียงส าหรับ
ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 

มรภ.สุรินทร์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.มหาสารคาม, 
มรภ.ร้อยเอ็ด 

31 

19-20 ก.ย. 63 ความปลอดภยัของหอ้งปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้งกับสารเคมี 

ม.พะเยา 180 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ   
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 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนนกัวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (คน) 1 

(1) 
1 
(1) 

1 
(-) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนนกัวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศ (คน) 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

1 
(-) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  
 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ท าให้การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ

ในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศและสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
 

o เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ในการด าเนินงานของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการด าเนินงานของ อว. (คะแนน) 

82 
(89.85) 

83 
( 88.83) 

84 
(90.16) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ อว. (คะแนน) 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

84 
(90.16) 

84 
(90.16) 
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 ผลการด าเนินงาน 
 วศ.อว. ได้รับคะแนนการประเมิน ( ITA) อยู่ที่ 90.16 คะแนน ซ่ึงผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ A โดยมี
รายละเอียดคะแนนของตัวชี้วัด ดังนี้ 

 อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
   1  การป้องกันการทุจริต 100.00 
   2 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 
   3 คุณภาพการด าเนินงาน 93.09 
      4 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.72 
      5 การปรับปรุงการท างาน 92.54 
      6 การปฏิบัติหน้าที่ 87.58 
     7 การใช้อ านาจ 78.21 
      8 การใช้งบประมาณ 75.88 
      9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.78 
      10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 72.40 
 

ตัวชี้วัดที่ 12 : จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (เร่ือง) 

- 
(-) 

5 
(5) 

5 
(6) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนเร่ืองที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 
(เร่ือง) 

- 
(-) 

- 
(6) 

- 
(-) 

5 
(-) 

5 
(6) 

 ผลการด าเนินงาน 
  มีเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ จ านวน 6 เร่ือง ดังนี้ 
 

โครงการ ประเภท 
(Contact Research/Research 

Collaboration/MOU/Agreement) 

รายละเอียด 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

1. โครงการ China-Thailand 
Rubber Research and 
Technology Exchange Visits   
 

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน 
(Short Term Study Visit 
Projects) ภายใต้โครงการ
คณะกรรมการร่วม (คกร.) ไทย-จีน 
สมัยที่ 22  

หน่วยงานของไทย : กองวัสดุวิศวกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : Beijing 
Research and Design Institute of 
Rubber Industry Co., Ltd 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านการทดสอบ
ยางและการวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
สถานะ : โครงการส าเร็จแล้ว 

1.  การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
การท างานในด้านการวิจัยและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ท ด ส อ บ ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ยางระหว่างนักวิจัย
ของประเทศไทยและสาธารณ
ประชาชนจีน 
 
2 .  ไ ด้ รั บ ก า รสนั บสนุ นแล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางวิชาการ 
ในเรื่องการพัฒนามาตรฐานยาง
ระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) 
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โครงการ ประเภท 
(Contact Research/Research 

Collaboration/MOU/Agreement) 

รายละเอียด 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

โดยนักวิจัยทั้ งสองฝ่ายตกลง
ปร ะส า น ร่ ว มมื อ ช่ ว ย กั น ท า
ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการท า
ร่างมาตรฐาน  

2. โครงการพัฒนากระจก
อัจฉริยะส าหรับประหยัด
พลังงานในอาคาร 

โครงการทวิภาคี              
(  Bilateral Cooperation Projects) 
ภายใต้โครงการ คณะกรรมการร่วม 
(คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 22  
 

หน่วยงานของไทย : กองวัสดุวิศวกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : Wuhan 
University of Technology 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านเทคโนโลยี
กระจกอจัฉริยะ และนวัตกรรมในการ
ประหยัดพลังงาน 
สถานะ : ฝ่ายจีนมแีผนจะเดินทางมา
ไทย แต่ยังเล่ือนการเดินทางเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 

1. การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในงานวิจัยระหว่าง
นักวิจัยของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน 
2 .  ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
และการทดสอบและวิเคราะห์
ตั ว อย่ า ง ใน ง านวิ จั ย ก ระจ ก
อนุรักษ์พลังงาน 
 

3. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการมาตรวิทยาการสอบ
เทียบความยาวมาตรฐาน 
(ระดับทุติยภูมิ) 

โครงการผลักดันความร่วมมือด้าน
วิทย าศาสตร์  เทค โน โ ลยี  แ ละ
นวัตกรรม ระหว่างไทย – จีน ปี 
2563 

หน่วยงานของไทย : กองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : National 
Institute of Metrology of China | 
NIM (สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านวิชาการมาตร
วิทยาการสอบเทียบความยาวมาตรฐาน 
(ระดับทุติยภูมิ) 
สถานะ : ศึกษาด้านการสอบเทียบเกจ 
บล็อกและขอค าแนะน าผ่านระบบ
ออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายจีนใน
การออกแบบเครื่อง gauge block 
interfero meter  

1. ยกระดับหอ้งปฏิบัติการสอบ
เทียบด้านความยาวและมิติสู่
ห้องปฏิบัติการระดับทุติยภูมิของ
ประเทศไทย 
 2. โครงการความร่วมมอื ไทย-
จีน ด้านการสอบเทียบความยาว 
 

4. โครงการการวิจยัและ
ตรวจสอบสารเคมีอันตรายเพือ่
ความปลอดภยัของกระดาษที่
ใช้ในครัวเรือนและกระดาษ
สัมผัสอาหาร 

โครงการคณะกรรมการร่วม (คกร.)   
ไทย-จีน สมยัที่ 23  
 

หน่วยงานของไทย : กองวัสดุวิศวกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : China 
National Pulp and Paper 
Research Institute Co.Ltd. 
(CNPPRI) (สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านความ
ปลอดภัยของกระดาษที่ใช้ในครัวเรือน
และกระดาษสัมผัสอาหาร 
สถานะ : ได้ส่งข้อเสนอโครงการแต่
พิจารณาแลว้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

1. การแลกเปลี่ยนความรู้และ
บุคคลากรด้านเยื่อและกระดาษ
ระหว่างประเทศจีนและประเทศ
ไทย 
2. โครงการวิจัยรว่มระหวา่ง
ประเทศจีนและไทย โดยมี
เป้าหมายหลักเบื้องต้นในการ
ตรวจสอบและจัดท ามาตรฐาน
การทดสอบสารเคมีอันตราย
ตกค้างในกระดาษทิชชู่และ
กระดาษสัมผัสอาหารเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคของ
ประเทศจีนและไทย 
3. เครือข่ายนักวจิัยระหวา่ง
ประเทศจีนและประเทศไทย เพื่อ
ต่อยอดในการท าการวิจยัร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต 

5. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการมาตรวิทยาการสอบ
เทียบความยาวมาตรฐาน 
(ระดับทุติยภูมิ) 

โครงการคณะกรรมการร่วม (คกร.)  
ไทย-จีน สมยัที่ 23  
 

หน่วยงานของไทย : กองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : National 

1. ยกระดับหอ้งปฏิบัติการสอบ
เทียบด้านความยาวและมิติสู่
ห้องปฏิบัติการระดับทุติยภูมิของ
ประเทศไทย 
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โครงการ ประเภท 
(Contact Research/Research 

Collaboration/MOU/Agreement) 

รายละเอียด 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

Institute of Metrology of China | 
NIM (สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านวิชาการมาตร
วิทยาการสอบเทียบความยาวมาตรฐาน 
(ระดับทุติยภูมิ) 
สถานะ : ได้ส่งข้อเสนอโครงการแต่
พิจารณาแลว้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

 2. โครงการความร่วมมอื ไทย-
จีน ด้านการสอบเทียบความยาว 
 

6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานเบื้องต้น
ส าหรับวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิต
จากวัสดุธรรมชาต ิ

โครงการคณะกรรมการร่วม (คกร.)  
ไทย-จีน สมยัที่ 23  
 

หน่วยงานของไทย : กองผลิตภัณฑ์
อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานตา่งประเทศ : National 
Reference Laboratory for Food 
Contact Material (Guangdong), 
Inspection and Quarantine 
Technology Center (IQTC), 
Guangzhou Customs Technology 
Center (สาธารณรัฐประชาชนจีน ) 
สาขาความรว่มมือ : ด้านวัสดุสัมผัส
อาหารที่ผลิตจากวัสดธุรรมชาต ิ
สถานะ : ได้ส่งข้อเสนอโครงการแต่
พิจารณาแลว้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 
ไ ท ย -จี น  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
มาตรฐานและเทคนิคการทดสอบ
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  
2 .  ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มื อ แ ล ะ
โครงการวิจัยร่วมกันระหว่าง วศ. 
และ IQTC ต่อไปในอนาคต 
 

  
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการด าเนินความร่วมมือด้านต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

o เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

 
ตัวชี้วัดที่ 18 : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย

และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่
เกิดจากการน าผลงานวจิัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
(ล้านบาท) 

170 
(185.94) 

90 
(138.9244) 

90 
(448.1717) 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชวีิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ (ลา้นบาท) 

- 
(10.8006 ) 

- 
(2.7259) 

- 
(21.5706) 

90 
(413.0750) 

90 
(448.1717) 

 ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 สามารถผลักดันน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม 

และคุณภาพชีวิต จาก 12 รายการ ประเมินเป็นเงินจ านวน 448.1717 ล้านบาท ได้แก่ 
 

ที่ ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใชป้ระโยชน์ 
มูลค่า(ล้านบาท) 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1 การก าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยง
ไก่โดยใช้อนุภาคโลหะนาโน
เคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน 

การลงทุนเพิ่ม: เทคโนโลยีที่ได้น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ
ก าจัดกลิ่นต้นแบบ ภายใต้โครงการวิจยัปี 2563-2564 
ภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบก าจัดกลิ่นโรงเรือนเล้ียง
ไก่แบบปิด โดยใช้อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน 
โดยเป็นการลงทุนซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับงานวิจัยระดับ
ต้นแบบ 

6.6000 - - 

2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์
กระดาษหัตถกรรมเพื่อสร้าง
รายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  
- การจ้างงานเพิ่ม 

 เกิดการลงทุนสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรเพิ่ม 
- การปรับปรุงสถานที่ Mobile Application และ
Websiteเผยแพร่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
- แผ่นปา้ยประชาสัมพันธ ์ 
- แม่พิมพ์ส าหรับขึ้นลวดลาย และเฟรมขึ้นรูปกระดาษสา 

2.2320 
 

- - 

3 การผลิตกระดาษจากเศษผ้า
เพื่อต่อยอดการผลิตในเชิง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง 
(SME) 

 มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  
- การจ้างงานเพิ่ม 

 เกิดการลงทุนสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรเพิ่ม 
- เครื่องบดเยื่อ  
- เครื่องตีกระจายเยื่อ  
- แม่พิมพ์ส าหรับขึ้นลวดลาย 

2.4240 
 

- - 
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ที่ ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใชป้ระโยชน์ มูลค่า(ล้านบาท) 
4 พัฒนาศักยภาพการทดสอบ

คุณภาพอาหารในเมือง
นวัตกรรมอาหาร 

 ลดค่าใช้จ่าย 
- ลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์กาแฟไปวิเคราะห์ทดสอบ
ในหน่วยงานต่างประเทศ 
- ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่ม  
 เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 

5.0000 - - 

5 ลดการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์เพื่อยืดอายกุารเก็บ
รักษาไข่เค็ม 

 การลดต้นทุน 
กระบวนการผลิตมีประสิทธภิาพมากขึ้น เช่น ลดระยะเวลา
ในการผลิต  
ลดปริมาณวัตถุดิบ (เกลือ)  ลดปริมาณเชื้อเพลิงในการต้มไข่  
 ก าไรเพิ่มขึ้น 
ลดการสูญเสียจากการขายไข่เค็มไม่หมด น ามาแปรรูปเป็นไข่
เค็มผง 

1.9345 - - 

6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส าเร็จรูป
เพื่อผู้สูงอาย ุ

 การลดค่าใช้จ่าย  
- ลดการสูญเสียค่าใช้จา่ยในการก าจัดวสัดุเหลือทิ้ง (by 
product)  
-  ลดค่าใช้จา่ยในกระบวนการผลิต  
 ก าไรเพิ่มขึ้น  
ก าไรจากการขายเพิ่มขึ้น 

0.6600 - - 

7 โครงการผลิตวัสดุอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากลเพื่อการ
พัฒนาความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 

 1) รายได้ ของหน่วยงานในสังกัด อว. เพิ่มขึ้น 
: รายได้จากวัสดุอ้างอิงที่ไปใช้ประโยชนใ์นการควบคุม
คุณภาพ (Reference material และ Quality control 
sample) 

25.5162 - - 

8 โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุ
คอมโพสิทเพื่อใช้ทาง
การแพทย ์

 รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว. 
รายได้จากการให้บริการด้านการวิจยัและพัฒนา 
 การลดต้นทุน 
กระบวนการผลิตมีประสิทธภิาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน 
ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดบิ  
 ก าไรเพิ่มขึ้น 
ก าไรเพิ่มขึ้นจากยอดขาย (เฉพาะส่วนทีไ่ด้มาจากการรับการ
วิจัยและพัฒนา) 
 มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  
เกิดการลงทุนวัตถุดิบและเครื่องมือเพิ่มขึ้น 

18.0050 - - 

9 โครงการสร้างมาตรฐานการ
ทดสอบเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต ์

 เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าเพิ่มจากการน าผลการทดลองและทดสอบสมรรถนะ 
ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อออกจ าหนา่ย 
 มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  
เกิดการลงทุนวัตถุดิบและเครื่องมือเพิ่มขึ้น 

330.0000 - - 

10 การพัฒนาวัตถุดิบกึ่ง
ส าเร็จรูปส าหรับ
อุตสาหกรรมแกว้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหลอม 
(2558-2559) 

 การลดต้นทุน 
กระบวนการผลิตมีประสิทธภิาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน  
 

1.0800 - - 

11 การเพิ่มความใสของแก้ว
โซดาไลม์ที่มีส่ิงเจือปนสูง 
(2560-61) 

 การลดต้นทุน 
กระบวนการผลิตมีประสิทธภิาพมากขึ้น ประหยัดวัตถุดิบ  

 

28.8000 - - 
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ที่ ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใชป้ระโยชน์ มูลค่า(ล้านบาท) 
12 การพัฒนาระบบตรวจวัด

สมดุลทางพลังงานของเตา
หลอมแกว้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(2560-61) 

 การลดต้นทุน 
กระบวนการผลิตมีประสิทธภิาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน  

 

25.9200 - - 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -  
 
ตัวชี้วัดที่ 19 : จ านวนบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนบทความตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (เร่ือง) 

40 
(41) 

42 
(46) 

42 
(42) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนบทความตีพิมพแ์ละเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (เร่ือง) 

- 
(1) 

- 
(1) 

- 
(9) 

42 
(31) 

42 
(42) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 42 เรื่อง มีดังนี้ 
 
1) มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 41 เร่ือง ได้แก่  

ที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/ปทีี่/ฉบบัที่ 
1 The Development of A Railway Track Inspection 

System for Track Maintenance (นว.ชพ. กรธรรม สถิร
กุล) 

the 6th Thailand Rail Academic Symposium (TRAS 
2019), November 21 - 22, 2019, Bangkok 

2 ผลิตภัณฑ์กะปิอัดกอ้น..ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค  
(นว.ปก.เจนจิรา อยูพ่ะเนียด) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

3 การสอบเทียบกล้องส ารวจ (The calibration of 
theodolites) (นว.ชพ.วันชัย ชินชูศักดิ์) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

4 การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (safety 
determination of novel foods)  
(นว.อภิชญา มั่นประสิทธิ์) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

5 เอกสารมาตรฐานในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
(นว.ชก.อุดมลักษณ์ เวยีนงาม) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

6 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงาน
นวัตกรรมสู่อนาคต (นว.ปก.ปรีชา ค าแหง) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

7 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสได้จรงิหรือ (นว.จรวย 
แดงจิ ว) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 
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ที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/ปทีี่/ฉบบัที่ 
8 ไบโอพลาสติก ทางเลือกรักษโ์ลกที่ทั่วโลกใส่ใจ (นว.ปก.

กิตติยา ปลื้มใจ) 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 212 ฉบับเดือนมกราคม 
2563 

9 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG model ด้วย 
NQI (นว.ชช.จิราภรณ์ บุราคร) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

10 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรยี์ 
ยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจไทย (นว.
ปก.บุษยา รัตนสุภา) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

11 “Sugar-based surfactants” ทางออกเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ทางตันของผู้ประกอบการไทย (นว.ชก.หนึ่งฤทัย  
แสแสงสีรุ้ง) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

12 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (นว.ชพ.สุบงกช ทรัพย์แตง) วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

13 โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัฯฑ์สนับสนุนการป้องกัน
เช้ือ COVID-19 (นว.ชช.อรสา อ่อนจันทร์) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

14 ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG (นว.ชช.อรสา 
อ่อนจันทร)์ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

15 “หน้ากากอนามัย” อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก  
(นว.ปก.โสรญา  รอดประเสริฐ) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

16 NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ 
(Testing) และการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
(Proficiency testing) (นว.ชพ.ชุติมา  วิไลพันธ์) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

17 เซลลูโลสวัสดุชีวมวล สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (นว.ปก.กิตติยา 
ปลื้มใจ) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

18 Exkilstuna : เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ (นว.ชพ.
จุฑาทิพย ์ ลาภวบิูลย์สุข) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

19 ข้อแนะน าคุณลักษระหน้ากากอนามยัแบบผ้า  
เพื่อประชาชน (นว.ชช.อรสา  อ่อนจันทร์) 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 213 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

20 การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ ามันจากเส้นใยใบสับปะรดด้วย
กระบวนการดัดแปรในของเหลวไอออนกิโดยใช้ซัคซินิก
แอนไฮไดรด์ (Development of oil sorbent from 
pineapple leaf fibers using succinic anhydride 
modification in ionic liquid) (นว.ชก.วัชรี  คตินนท์กุล) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

21 การพัฒนากระบวนการสกัดโปรตีนกาวไหมด้วยเอนไซม์
โบรมิเลนและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 
(Development of silk sericin extraction process 
using bromelain and antioxidant activities of the 
hydrolysates) (นว.ชก.สุวรรณี แทนธานี, นว.ปก.ปัทมาพร 
จิตปรีดา, นว.ปก.ธนวรรณ โรจนป์ิติกุล) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

22 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนและหมู่ฟังก์ชั่นของ
เซลลูโลสจากชานอ้อย (Characterization of cellulose 
from sugarcane bagasse by thermal and 
functional group analysis) (นว.ชพ. เอกรัฐ มีชูวาศ, 
นว.ชก.กรองทิพย ์เติมเกาะ, นว.ปก.กิตติยา ปลื้มใจ,  
วิษณุ เพชรภา*) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 
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ที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/ปทีี่/ฉบบัที่ 
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาฟิล์มอนินทรีย์/

อินทรีย์เคลือบผิวอลูมิเนียมอัลลอย A5083 เพื่อเพิ่มความ
ทนทานต่อการกัดกร่อน (Study of optimization 
conditions for inorganic/organic film 
development coating on aluminum alloy A5083 
for improving the corrosion resistance) (นว.ชช. 
กนิษฐ์ ตะปะสา, นว.ชก.อุสุมา นาคนิคาม, นว.อิสรีย์ 
ยังถิน) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

24 ไนโตรซามีนในถุงมือยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร 
(Nitrosamines in rubber gloves used for food 
contact applications) (นว.ชพ.อรวรรณ ปิ่นประยูร, 
นว.ชก.ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

25 ระดับความปลอดภัยและการประเมินความเส่ียงของการ
เคลื่อนย้ายสารเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหาร 
(Safety level and risk assessment of melamine 
migration from food contact materials available 
on the market in Thailand) (นว.ชพ. จุฑาทิพย์  ลาภ
วิบูลย์สุข, นว.ชพ. สมภพ  ลาภวิบูลย์สุข) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

26 การตรวจสอบความใช้ได้วิธีทดสอบการแพร่กระจายโลหะ
หนักจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกเพื่อสนับสนุน
การส่งออกของไทย (Method validation for migration 
testing of metals from plastic food contact 
materials to support Thai export) (นว.ชก.ชินวัฒน์ 
ทองชัช, นว.ปก.ณิชชาอร ภควัตชัย) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

27 การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน้ าตาลสะท้อนรังสีอินฟราเรด
ใกล้ Zn1-xMgxFe2O4 
(The synthesis of near-infrared reflective brown 
ceramic pigment of  Zn1-xMgxFe2O4) (นว.ทว.ลดา 
พันธ์สุขุมธนา, พัฒนะ รักความสุข*, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ*, 
ธีรศักดิ์ ตั้งกิตติมศักดิ์*) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

28 การพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ 
(Development of automatic meniscus adjustment 
instrument) (นว.ชก.วีระชยั วาริยาตร์, นว.ชก.อัจฉรา
วรรณ วัฒนหัตถกรรม, นว.ศักดิ์สิทธิ์ ดอี่ า) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

29 การพัฒนาระบบปรับตั้งอัตโนมัติพร้อมหน่วยความจ า
ส าหรับเครื่องชั่งน้ าหนักอิเล็กทรอนิกส์ (The 
development of automatic adjustment system 
with memory for electronic balance) (นว.ชพ.จิตต
กานต์ อินเท่ียง ,วิชิต ศิริโชติ*, สมโภชน์ บุญสนิท *) 

วารสารผลงานวิชาการ วศ. ( Bulletin of Applied Sciences )  
ปีที่ 9 (Vol. 9) ฉบับที่ 9 (No. 9) ปี 2563 

30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อส าหรับบุคลากร
ทาง การแพทย์ และประชาชน (นว.ชช.กนิษฐ์ ตะปะสา, 
นว.ชช.อรสา อ่อนจันทร์) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

31 หุ่นยนต์ขนส่งส าหรับงานโลจิสตกิส์ในโรงพยาบาล (นว.ชก.
ปาษาณ  กุลวานิช) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/ปทีี่/ฉบบัที่ 
32 การขับเคลื่อนยางพาราไทยสู่ตลาดโลก โดยการยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างมาตรฐาน ISO 
(นว.ชพ.อรวรรณ  ปิ่นประยูร) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

33 การเพิ่มมูลค่าเศษกล้วยตากเพื่อยกระดบัวิสาหกิจสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน (นว.ชช.จิราภรณ์  บุราคร) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

34 พัฒนากระบวนการสกัดโปรตีนกาวไหมโดยใช้เอนไซม์เพื่อ
ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (นว.ชก.สุวรรณี แทนธานี) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

35 การพัฒนาฟิล์มสัมผัสอาหารชนิดพลาสติกชีวภาพเพื่อ
ป้องกันการซึมผ่านสารตกค้างจากหมกึพิมพ์ (นว.ชก. 
หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

36 Biodegradable 3D filament for 3D printer (นว.ปก.
ธนิษฐา ภูลวรรณ) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) ปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

37 การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวกระจกท าความสะอาดตัวเอง 
(นว.ชช.กนิษฐ์ ตะปะสา) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) ปีที่ 14 ระหว่างวันที่  7 -10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

38 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดา้นผลิตภัณฑ์
กระดาษหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่ชมุชนอย่างยั่งยืน 
(นว.ชพ.ภูวด ีตู้จินดา) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) ปีที่ 14 ระหว่างวันที่  7 -10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

39 การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วง
อินฟาเรดใกล้ (นว.ทว.ลดา พันธ์สุขุมธนา) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) ปีที่ 14 ระหว่างวันที่  7 -10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

40 วัสดุดูดซับน้ ามันจากเส้นใยใบสับปะรดด้วยกระบวนการ
ดัดแปรในของเหลวไอออนิกโดยใช้ซัคซินิกแอนไฮไดรด์ 
(นว.ชก. วัชร ีคตินนท์กุล) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) ปีที่ 14 ระหว่างวันที่  7 -10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

41 การพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติ 
(นว.ชพ.จิตตกานต ์อินเท่ียง) 

ผลงานน าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) ปีที่ 14 ระหว่างวันที่  7 -10 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ : *นักเขียนภายนอก 
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2) มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ 
ที่ ชื่อบทความ – ผู้เขียน ชื่อสื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/ปทีี่/ฉบบัที่ 
42 Effect of SiO2 Contents in TEOS-SiO2-OTES 

Hybrid Coating on Glass (นว.ชช.กนษิฐ์ ตะปะสา) 
Key Engineering Materials Vol. 798 (2019), 128-133 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -  
 

ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ใหก้ับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการและภาคธุรกจิ (ร้อยละ) 

10 
(13) 

10 
(23.33) 

11 
(41.67) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 
(ร้อยละ) 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

11 
(41.67) 

11 
(41.67) 

 ผลการด าเนินงาน 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562) 36 เรื่อง ทั้งนี้ ได้มีการน าผลงานวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการและชุมชน 15 เร่ือง หรือคิดเป็นร้อยละ (41.67) 
 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 21 : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนผลงานวจิัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวตักรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่
ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมตัิและจัดส่ง
ข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว (ผลงาน) 

1 
(1) 

1 
(2) 

1 
(4) 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/
บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้
ส านักงบประมาณแลว้ (ผลงาน) 

- 
(1) 

- 
(-) 

- 
(1) 

1 
(2) 

1 
(4) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563  มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว จ านวน 4 ผลงาน ดังนี ้

 
ที่ เรื่อง วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 
1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มเวย์ใสพร้อมดื่ม 15 พฤศจิกายน 2562 
2 กัญชงแปรรูปและคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เดือนพฤษภาคม 2563 
3. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ เดือนสิงหาคม 2563 
4. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ เดือนสิงหาคม 2563 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 

o เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ิมขึ้น 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

- 
(-) 

5 
(127.42) 

5 
(165.88) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ร้อยละ) 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

5 
(165.88) 

5 
(165.88) 
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 ผลการด าเนินงาน 
  การให้บริการปีที่ผ่านมา 89,250 รายการ ปีปัจจุบัน 237,299 รายการ เพิ่มขึ้น 148,049 รายการ โดยร้อยละของ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.88  

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  
1.  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบบางแห่งชะลอการให้บริการ 

แต่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ตามปกติ 
2. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีการปรับปรุงมาตรฐานเก่า เช่น คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีต และมี

การประกาศมาตรฐานใหม่ด้านวัสดุก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจและส่งตัวอย่าง เข้ามาทดสอบเพื่อขอรับรอง
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 

3. มีการก่อสร้างโครงการของรัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จึงมีงานด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบเพิ่มมากขึ้น 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -  
 
ตัวชี้วัดที่ 25 : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
(ราย) 

15 
(15) 

15 
(15) 

10 
(10) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม (ราย) 

- 
(3) 

- 
(3) 

- 
(4) 

10 
(-) 

10 
(10) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2563  มีผู้ประกอบการมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  จ านวน 10 ราย ได้แก่ 
  

ที่ บริษัท บริการ/ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
1 บริษัท ศุภิสรา อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด/พัฒนาขนมขบเค้ียวจากปลาสลิด 
2 บริษัท ยูนีค ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากัด   พัฒนากระบวนการผลิตสมู้ทตี้ผักผลไม้ ให้มีคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
3 บริษัท ธนพร ไรซ์มิลล์ จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
4 บริษัท อริยวาโย จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
5 บริษัท มิตรธัญญะกรุ๊ป จ ากัด วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าผึ้งมะนาวกึ่งส าเร็จรูปและ

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยอบแห้ง 
6 บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด  วิเคราะห์ทดสอบขิงด้วยประสาทสัมผัสเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ 
7 บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จ ากัด  วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลง 
8 บริษัท แวล ูฟาร์มา แอนด์ มิลค์ จ ากัด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะ 
9 บริษัทแดร่ีโด อินเตอร์ฟู๊ดส์ จ ากัด  วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัท 
10 บริษัท ซิมพลิฟาย ฟูดส์ จ ากัด  วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิง 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
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ตัวชี้วัดที่ 27 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ) 

- 
(-) 

3,000 
(5,207) 

3,600 
(5,220) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนรายการวัดของหอ้งปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล (รายการ) 

150 
(320) 

1,100 
(1,669) 

1,450 
(1,902) 

900 
(1,329) 

3,600 
(5,220) 

 
 ผลการด าเนินงาน 
     มีรายการวัดที่ได้รับการรับรองของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

จ านวน 5,220 รายการ จ าแนกเป็น รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ อว. ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล จ านวน 4,828 รายการ และรายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน อว. ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล จ านวน 392 รายการ  

 
1) รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ อว. ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

จ านวน 4,828 รายการ  
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
1 การทดสอบทางเคมีและจุล

ชีววิทยา 
ด้านอาหาร อาหาร
สัตว์และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ห้องปฏิบัตกิารโคกกรวด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริเคชั่น จ ากัด 
3. ห้องปฏิบัติการศรีราชา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
5. ห้องปฏิบัติการ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
7. ห้องปฏิบัตกิารขอนแก่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
8. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) 
9. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เบสห ์ชิคเก้น จ ากัด 
10. ห้องปฏิบัติการ R&D บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากัด 
11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จ ากัด 
12. บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอน อนิโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
13. ห้องปฏิบัตกิารทดสอบ (Lab) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
14. บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ ากัด 
16. ห้องปฏิบัตกิารจกัรมาร์ติน บริษทั จกัรมาร์ติน อนิเตอร์วิรอนเทค 
จ ากัด 
17. ห้องปฏิบัตกิาร บริษัท ไทย ฟูดส ์อาหารสัตว ์จ ากัด (สุพรรณบุรี) 
18. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) 
19. บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จ ากัด 
20. ห้องปฏิบัติการตรวจและทดสอบทางเคมี บริษัท สมอทองน้ ามัน
ปาล์ม จ ากัด 
21. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
22. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจบีเอฟ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
23. ห้องปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
24. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท เบทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
26. บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จ ากัด 
27. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟูดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (ปราจีนบุรี) 
28. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตาล บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด 
29. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กองควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบริหารจัดการ
คุณภาพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงาน
ปทุมธาน ี
30. แผนกวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทยรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม จ ากัด 
31. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
32. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โรงงานพระประแดง 
33. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน 
จ ากัด 
34. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด 
35. ห้องปฏิบัตกิารทดสอบผลิตภัณฑ์สุดทา้ย บริษัท น้ าตาลสระบุรี จ ากดั 
36. บริษัท น้ าตาลทิพย์ก าแพงเพชร จ ากัด 
37. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) พระประแดง 
38. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบยีร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
39. ห้องปฏิบัติการแผนกการค้าระหว่างประเทศ บริษัท บูโร  
เวอริทัส เอคิว แลบ็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
40. ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
41. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
42. ห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
43. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จ ากัด 
44. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด 
45. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
46. ห้องปฏิบัติการหาดใหญ ่บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
47. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จ ากัด (โภชนาการอาหารสัตว์) (สาขา
นครปฐม) 
48. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 4 
49. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด 
50. ศูนย์วิทยาการวินจิฉยัโรคสัตว์ บริษทั ไทยฟูดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
51. ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ 
52. ห้องปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
53. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจบีเอฟ จ ากัด 
54. แผนกห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์ บริษทั เอส พี เอ็ม อาหารสัตว ์
จ ากัด 
55. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
56. ห้องปฏิบัติการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
57. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟดี จ ากัด 
58. ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจกรารโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
59. ห้องปฏิบัติการแผนกคุวบคุมคุณภาพ บริษัท ไวตา้ จ ากัด  
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
60. ห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแรน้ช์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
โรงงานอาหารสัตว ์ 
61. ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจกรารโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  
62. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร 
63. ศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
64. ห้องปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ จ ากัด  
65. สถาบันวิจยัอาหารสัตว์น้ าจืด ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
กรมประมง  
66. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด   
67. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซันฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
68. ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
69. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 

2 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปโิตรเคม จ ากัด 
2. บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
3. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
5. บริษัท ไอเอ็มซี (ไทย) จ ากัด 
6. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น 
7. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม 
8. บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด 
9. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 4 
10. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
12. ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
13. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ 
14. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด 
15. บริษัท ท็อปส-์แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
16. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
17. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
18. บริษัท เอชวีอ ีจ ากัด 
19. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
20. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
21. บริษัท เอ็ม อี ท ีจ ากัด 
22. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุร ี
23. บริษัท เบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
24. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุร ี
25. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด ์คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
26. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนยว์ิเคราะห์น้ า จ ากัด 
27. บริษัท เซ็นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
28. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 
29. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เฮลธ์ แอนด ์เอ็นไวเทค จ ากัด 
30. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
31. กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
32. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธาน ี
33. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
34. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธาน ี
35. ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด 



55 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
36. บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กเซลเล้นท์ อิน เมอร์คิวรี่ เมเนจเม้นท์ 
(ซีอีทูเอ็ม) จ ากัด 
37. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
38. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทอ็ปส-์แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
39. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  
40. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไพน์ชีส เอโวลูชั่น จ ากัด  
41. ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและ
ห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ  
42. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาสงขลา  
43. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด  
44. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียรริ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
45. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด  
46. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศเทศไทย) จ ากัด  
47. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  
48. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
(สระบุรี)  
49. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทแลนด์) จ ากัด  
50. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด  
51. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)  
52. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  
53. ห้องปฏิบัติการ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด  
54. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
55. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)  
56. ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
57. Phanthamit Analytical Labolatory Co., Ltd.  
58. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทแลนด์) จ ากัด  
59. ฝ่ายห้องปฏบิัติการ บริษัท สหฟารม์ จ ากัด 

3 การทดสอบทางเคมี ด้านเคมีภัณฑ์ 1. บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จ ากัด 
2. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด 
3. บริษัท เจียไต้เทคโนโลยีการเพาะปลกู จ ากัด 
4. ฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภัณฑแ์ละควบคุมผลิตภัณฑ์ บริษัท คีนน ์จ ากัด 
5. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 
6. บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
7. บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จ ากัด 
8. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) (สาขาที ่1) 
9. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 
10. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ 
11. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 
12. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
13. บริษัท คีนน์ จ ากัด 
14. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
15. กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจยัพัฒนาปัจจัยการผลิต 
ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
16. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการอัยยแ์ลป บริษัท ไอออนิค จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
17. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สหไพศาลอนิดัสทรี จ ากัด  
18. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด 
(มหาชน) โรงงานนครหลวง  
19. ห้องปฏิบัติการยูโนเคมกรุ๊ป บริษัท ยูโนเคม จ ากัด  
20. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร  
21. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เกลอืพิมาย จ ากัด  
22. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จ ากัด  
23. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เคมแฟค จ ากัด 

4 การทดสอบทางกายภาพและ
เคมี 

ด้านยางและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร ์จ ากัด 
2. กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
3. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด สาขาชุมพร 
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ 
จ ากัด สาขาทุ่งสง 
6. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสกลนคร 
7. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 
8. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด สาขาทุง่สง 
9. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาพุนพนิ) และ (สาขาขุนทะเล) 
10. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต ้
จ ากัด สาขานราธิวาส 
11. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต ้
จ ากัด สาขาปัตตาน ี
12. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รซีอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
13. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต ้
จ ากัด สาขายะลา 
14. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 
15. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) สาขา สกลนคร 
16. ห้องปฏิบัติการยางแท่ง STR  บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด  
17. ห้องปฏิบัติการทดสอบ Tensile strength บริษัท แอนเซลล์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

5 การทดสอบทางกายภาพ ด้านกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ 
จ ากัด 
2. บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

6 การทดสอบทางกายภาพและ
เคมี 

ด้านเซรามิก แก้ว และ
วัสดุก่อสร้าง 

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 
จ ากัด (มหาชน) 

7 Dimensions:  Caliper 
(Digital)  

สาขาสอบเทียบ 1. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
2. บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด ์เซอร์วิส จ ากัด 
3. บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด 
4. บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
5. บริษัท ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จ ากดั 
6. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
7. บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จ ากัด 
8. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จ ากัด 
10. บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
11. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
12. บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท ไทย เมโทรโลย ีแคลิเบรชั่น จ ากัด 
14. บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ด ีเซ็นเตอร์ จ ากัด 



57 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
15. บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จ ากัด 
16. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
17. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
18. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
19. บริษัท เซาท์เทิร์นคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
20. บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
21. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
22. บริษัทโปรเกรส แคลิเบรชั่น จ ากัด 
23. บริษัทซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท สคิพ  คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนยีริ่ง  จ ากัด 
25. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด 
26. บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
28. บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด (แผนกสอบ
เทียบและเครื่องมือ) 
30. บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ ากดั 
31. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  (STANDARD 
LABORATORY) 
32. บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด 
33. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) 

8 Dimensions: Micrometer 
(Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
2. บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด ์เซอร์วิส จ ากัด 
3. บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด 
4. บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
5. บริษัท ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จ ากดั 
6. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
7. บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จ ากัด 
8. ห้องปฏิบัตกิารสอบเทยีบ, บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จ ากัด 
10. บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
11. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
12. บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท ไทย เมโทรโลย ีแคลิเบรชั่น จ ากัด 
14. บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ด ีเซ็นเตอร์ จ ากัด 
15. บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จ ากัด 
16. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
17. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
18. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
19. บริษัท เซาท์เทิร์นคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
20. บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จ ากัด 
21. บริษัท พูนทรัพยแ์คน จ ากัด 
22. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด  
(แผนกห้องปฏบิัติการเคมี 2) 
23. บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
25. บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 
26. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) 

9 รายการ pH-value in water สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
3. บริษัท สยาม พวีีเอส เคมิคอลส์ จ ากดั 
4. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
5. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
6. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
7. ส่วนวิเคราะห์ทางเคมี การประปานครหลวง 
8. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
9. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
10. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
11. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
ก าแพงเพชร 1) 
12. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
13. บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
14. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอรเ์รจ จ ากัด 
15. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
16. บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 
18. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
19. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
20. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
21. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
23. บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
24. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
25. บริษัท เซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
26. ห้องปฏิบัติการทดสอบศรีราชา, บริษัทปตท. น้ ามันและ 
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
27. บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
28. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวันตก (ด้านเคมี) 
29. บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
30. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกวา้งไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) 
31. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
32. ศูนย์ทดสอบและวจิัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ กรมปศุสัตว ์
33. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
34. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
35. บริษัท ปทุมธานบีริวเวอรี ่จ ากัด 
36. บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
37. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 9 
38. บริษัท ไทยน้ าทิพย์ แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานขอนแก่น) 
39. บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
40. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
41. ห้องปฏิบัตกิาร งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 1 
42. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 
43. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 7 
44. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
45. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
46. บริษัท เมจิกอายส์ เทคโนโลยี จ ากดั 
47. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางปู) 
48. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
49. บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
50. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 1 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
51. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
52. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
53. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
54. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
55. บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จ ากัด 
56. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
57. บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชัน่ เอน็จิเนียริง่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
58. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบดัน้ าทิ้ง บริษัท สิงห์  
เบเวอเรช จ ากัด 
59. บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
60. บริษัทขอนแก่นบรวิเวอรี่ จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและ
เคมีเทคนิค) 
61. บริษัท เอกอุทยั จ ากัด 
62. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 
63. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากัด 
64. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
65. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 
66. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
67. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาท่าคันโท) 
68. บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารกัษ์) 
69. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
70. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
71. หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
72. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 
73. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
74. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ ากดั 
75. บริษัท ไอออนิค จ ากัด 
76. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
77. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
78. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
79. บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 
80. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
 (แผนกหอ้งปฏิบัติการเคมี 3) 
81. บริษัท เบสท์ ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (สมุย) 
82. บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
83. บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
84. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
85. บริษัท เบสท์ ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (พังงา) 
86. หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
87. ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
88. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
89. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (ห้องปฏบิัติการ
วิเคราะห์ดิน-น้ า) 
90. ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
91. บริษัท เก็คโค่-วัน จ ากัด 
92. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาพีทีอี) 
93. บริษัท หอ้งปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
94. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
95. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
96. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 4 
97. บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
98. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
99. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวจิัย
เกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 
100. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
101. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
102 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
103. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
104. บริษัท นาลโก อินดัสเทรยีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
105. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
106. กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
107. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
108. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
109. บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
110. หน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
111. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาสุพรรณบุรี) 
112. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
113. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
114. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
115. บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏบิัติการ) 
116. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
117. ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
118. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
119. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
120. บริษัท เอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
121. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด 
122. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสมุทรสาคร 
123. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
124. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
125. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี
126. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร-์เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
127. ฝ่ายห้องปฏิบัตกิารเคมี, บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
128. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
129. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
130. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
131. บริษัท อธิมาตร จ ากัด 
132. บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
133. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
134. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
135. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
136. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด ์เฮลท์แคร์ จ ากัด 
137. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 
138. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
139. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี) 
140. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
141. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 2 
142. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา (ด้านอาหาร) 
143. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
144. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
145. บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
146. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
147. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
148. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
149. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (ห้องปฏบิัติการสิ่งแวดลอ้ม) 
150. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกกา๊ชธรรมชาติระยอง บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
151. บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
152. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
153. บริษัท เคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
154. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
155. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
156. บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
157. บริษัท เอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
158. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเมน้ท์ จ ากัด (หนว่ยงานเอเชยี) 
159. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
160. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
161. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
162. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาปราจีนบุรี) 
163. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
164. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
165. บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
166. บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
167. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากดั 
168. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุย๋ กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี 
กองวิจยัพัฒนาปจัจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
169. กลุ่มงานส่งเสริมด้านน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายภาคที ่4 
170. ส านักห้องปฏิบัตกิาร บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
171. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
172. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
173. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากดั (โรงงานลพบุรี) 
174. ส่วนปฏิบัติการทดสอบ, บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
175. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
176. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากดั (โรงงานบางปะอิน) 
177. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
178. บริษัท กรีนสวิลล์ จ ากัด 
179. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
180. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ ากัด 
181. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
182. ห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นครราชสีมา 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
183. บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
184. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
185. บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด 
186. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
187. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
188. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
189. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
190. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
ขอนแก่น 
191. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
192. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบฟิตติ้ง) 
193. บริษัท ออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากัด 
194. บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
195. บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
196. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาภูเก็ต การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 4 
197. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (บางปะกง) 
198. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
199. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
200. บริษัท ดีแอนด์จีเคมีภัณฑ์ แอนด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
201. บริษัท เบสท์ ชอ้ยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
202. บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
203. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
204. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
205. บริษัท ศรีตรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (สาขาตรัง) 
206. ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 
นครราชสีมา 
207. บริษัท พันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
208. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั 
209. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
210. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
211. บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
212. บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
213. บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
214. บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
215. บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบเกตเวย)์ 
216. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
217. บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด 
218. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2  พิษณุโลก 
219. กรมทรัพยากรน้ า 
220. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
221. บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
222. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
223. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด 
(สมุทรปราการ) 
224. ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 2 
225. บริษัท โกลว ์เอสพีพ ี3 จ ากัด 
226. บริษัท นาลโก อินดัสเทรยีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
227. ห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัทเบียร์
ทิพย์ บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
228. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อดุรธาน ี
229. กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก ้(หน่วยงานโรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจกัร) 



63 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
230. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
231. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
232. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขากรุงเทพฯ) 
233. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม) 
234. บริษัท ปราจีนบุรีกลา๊ส อินดัสทรีย์ จ ากัด 
235. บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
236. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
237. บริษัท เอิร์ธคอนเซ็พท์ จ ากัด 
238. บริษัท เอ็นเจ วอเทอร ์แล็บ จ ากดั 
239. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
240. บริษัท โกลว ์พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
241. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูหลวง) 
242. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
243. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
244. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
245. บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
246. บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
247. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
248. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากดั 
249. ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทย
อุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด 
250. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
251. บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
252. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
253. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
254. บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
255. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
256. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
257. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
258. บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
259. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
260. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานหาดใหญ่) 
261. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
262. แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
263. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานล าพูน) 
264. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากัด 
265. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบยีร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
266. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
267. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานลาดกระบัง) 
268. บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนยีริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
269. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
270. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
271. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หนว่ยงาน
ลาดกระบัง) 
272. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
273. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
274. บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
275. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
276. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
(Caprolactam) 
277. บริษัท อินเตอร์เซีย จ ากัด 
278. บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จ ากัด 
279. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
280. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชยีงใหม ่
281. บริษัท คีนน์ จ ากัด 
282. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพโีอ เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
283. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 10 
284. บริษัท เอสทีเอส แนชเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
285. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
286. บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
287. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
288. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
289. บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
290. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จ ากัด (มหาชน) 
291. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาส าโรง) 
292. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
293. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝกึอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
294. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
295. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
296. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ ากัด 
297. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
298. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
299. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 
300. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
โรงงานโรจนะ) 
301. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
302. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
303. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานทา่แซะ) 
304. WATER QUALITY ANALYSIS OFFICE 
305. บริษัท อัพเวนเจอร์ จ ากัด 
306. บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จ ากัด 
307. การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (หอ้งปฏบิัติการ สาขาสพุรรณบุรี) 
308. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
309. บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
310. ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 4  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
311. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะหม์ลพิษและสิง่แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
312. บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จ ากัด 
313. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
314. บริษัท ธนภกัดี จ ากัด 
315. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
316. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี ่โปรดักท์ส จ ากัด 
317. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
318. งานเคมีและจุลชวีะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่นภูมิภาค 
319. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
320. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
321. บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
322. บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
323. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จ ากัด 
324. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝา่ย
ห้องปฏิบัติการ) 
325. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มหาชน) 
326. บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
327. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ 
ปศุสัตว์  ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
328. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
329. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
330. Central Environment Laboratory, Natural Resources 
and Environment Institute (NREI), Ministry of Natural 
Resources and Environment (MoNRE) 
331. บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด 
332. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากดั (โรงงานอยุธยา) 
333. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
334. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
335. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
336. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
337. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
338. Center of Water Quality and Environment Southern 
Institute of Water Resources Planning (SIWRP) 
339. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดนิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 4 (อุดรธานี) 
340. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
341. บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
342. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานสวุรรณภูมิ) 
343. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
344. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
345. บริษัท สยามซอร์บิทอล จ ากัด 
346. บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
347. ห้องปฏิบัติการสาขาตรัง งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 5 
348. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
349. บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด 
350. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
351. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
352. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
353. ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยา บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
354. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
355. บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
356. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
357. บริษัท อีเอ็กซ์ซีด จ ากัด 
358. บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
359. LAO-UAE Laboratory and Environmental Services 
Company Limited 
360. บริษัท เน็ทเวิร์ค เคมีคอล จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
361. บริษัท ซี อี แล็บแอนด์คอนเซาท์ติ้ง จ ากัด 
362. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กาญจนบุรี 
363. บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
364. ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่4 สระบุร ี
365. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) (แผนกวิเคราะห์
น้ าและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) 
366. บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กเซลเล้นซ์ อิน เมอร์คิวรี แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 
367. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
368. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
369. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สรุาษฎร์ธานี) 
370. บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
371. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
372. บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟกิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
373. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
374. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
375. บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
376. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากัด 
377. กลุ่มงานอาหาร ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อบุลราชธาน ี
378. บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จ ากัด 
379. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
380. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (สาขาที ่00005) 
381. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด 
382. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
383. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนก
ควบคุมคุณภาพ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
384. หน่วยงานวจิัยและพัฒนาพันธุ์ขา้วโพด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จ ากัด 
385. บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ากัด (ระยอง) 
386. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
387. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
388. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
389. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
390. บริษัท กาญจนสิงขร จ ากัด 

10 รายการ Total hardness (as 
CaCO3) and Chlorides (as 
Cl) in water 

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
2. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 10 
3. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
4. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
5. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
6. บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
7. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
8. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
9. บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด ์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
11. บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร 
13. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
14. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
15. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
16. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
17. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝกึอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
18. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ ากัด 
19. บริษัท หลักชัยค้าสุรา จ ากัด 
20. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวจิัย
เกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร 
21. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
22. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอรเ์รจ จ ากัด 
23. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
24. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
25. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
26. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายดา้นการปศุสัตว์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
27. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
28. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
29. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
30. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
31. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
32. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค  
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
33. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
34. หน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กแผ่น 
รีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
35. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
36. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
37. บริษัท เฮลธ์ แอนด ์เอ็นไวเทค จ ากดั 
38. บริษัท ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
39. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
40. บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
41. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
42. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
43. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
44. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
45. บริษัท นาลโก อนิดัสเทรยีล เซอรว์ิส (ประเทศไทย) จ ากดั (ระยอง) 
46. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการ) 
47. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
48. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
49. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
50. บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 
51. บริษัท เบสท์ ช้อยส ์เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
52. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากดั 
53. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
54. บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
55. ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัท เบียร์ทิพย์ 
บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด 
56. ห้องปฏิบัตกิาร งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 2 
57. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
58. บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
59. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
60. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
61. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
62. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
63. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
64. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
65. บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารกัษ์) 
66. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
67. ฝ่ายห้องปฏบิัติการเคม,ี บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
68. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
69. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 2 
70. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
71. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
72. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
73. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
74. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
75. หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
76. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
77. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
78. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด ์ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
79. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
80. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
81. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
82. บริษัท ปทุมธานบีริวเวอรี ่จ ากัด 
83. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
84. บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
85. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางปู) 
86. บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
87. บริษัท อัพเวนเจอร ์จ ากัด 
88. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (หอ้งปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอ้ม) 
89. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
90. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
91. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
92. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากดั 
93. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
94. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 2 
95. บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
96. บริษัท เอส ซี ไอ อโีค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั (หอ้งปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอ้ม) 
97. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
98. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 1 
99. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
100. บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จ ากัด 
101. บริษัท อินเตอร์เซีย จ ากัด 
102. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาสุพรรณบุรี) 
103. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
104. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูหลวง) 
105. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
106. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
107. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
108. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
109. บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
110. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
111. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
112. บริษัท พันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
113. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
114. ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
115. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลติภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) 
116. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
117. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
118. บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
119. บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
120. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
121. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
122. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
123. บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
124. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
125. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
126. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
127. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
128. บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
129. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
130. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (หอ้งปฏิบัติการ สาขา
สุพรรณบุรี) 
131. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
132. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) (แผนกวิเคราะห์
น้ าและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) 
133. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี ่จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ า
และเคมีเทคนิค) 
134. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด ์เฮลท์แคร์ จ ากัด 
135. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากัด 
136. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากดั 
137. หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
138. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
139. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 9 
140. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
141. ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วน
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
ภูมิภาคเขต 1 
142. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
143. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
144. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 
145. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 
146. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี ่จ ากัด 
147. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
148. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัท เบยีร์ทิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
149. บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
150. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
151. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
152. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชยีงใหม ่
153. บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
154. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
155. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (บางปะกง) 
156. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
157. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
158. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
159. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
160. บริษัท เอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
161. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
162. บริษัท จิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00008) 
163. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
164. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 
165. บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชัน่ เอน็จิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
166. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
167. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
168. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 
169. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
ส านักงานใหญ ่
170. บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
171. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
172. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 5 
173. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากดั 
174. บริษัท โกลว ์พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
175. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
176. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 7 
177. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
178. WATER QUALITY ANALYSIS OFFICE 
179. Center of Water Quality and Environment, Southern 
Institute of Water Resources Planning (SIWRP) 
180. Central Environment Laboratory, Natural Resources 
and Environment Institute (NREI), Ministry of Natural 
Resources and Environment (MoNRE) 
181. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
182. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
183. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
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184. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
185. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 4 
186. บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏบิัติการ) 
187. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานทา่แซะ) 
188. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
189. บริษัท เปอริเอ ้วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานสุราษฎรธ์านี) 
190. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
191. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาปราจีนบุรี) 
192. บริษัท โกลว ์เอสพีพ ี3 จ ากัด 
193. บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
194. บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
195. บริษัท เคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
196. บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
197. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
198. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานพีทีอี) 
199. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
200. บริษัท ศรีนานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกจิ 
201. บริษัท อี 85 จ ากัด 
202. บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
203. บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
204. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
205. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
206. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อดุรธานี) 
207. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
208. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
209. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
210. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
211. ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
212. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
213. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 6 
214. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
215. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานสวุรรณภูมิ) 
216. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะหม์ลพิษและสิง่แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
217. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
218. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
219. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
220. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
221. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
222. บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ากัด (ระยอง) 
223. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากดั 
224. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
225. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
226. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
227. LAO-UAE Laboratory and Environmental Services 
Company Limited 
228. บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จ ากัด (ลาดพร้าว) 
229. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
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230. บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด 
231. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
232. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานมาบตาพุด) 
233. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
234. กรมทรัพยากรน้ า 
235. บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด 
236. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
237. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
238. บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
239. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
240. บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 

    
11 รายการ Block Rubber (Dirt, 

Ash, Nitrogen, Volatile 
matter, Po, PRI, Colour and 
Mooney viscosity) 

สาขาเคมี 1. บริษัท วาย. ที. รับเบอร์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
2. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาพุนพนิ) 
3. บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
4. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) 
5. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทา่แซะ จ ากัด 
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด 
8. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบางกล่ า 
9. บริษัท นาคิเทค จ ากัด 
10. บริษัท ไต๋รับเบอร์ จ ากัด 
11. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จ ากัด 
12. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
13. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาตรัง) 
14. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 
15. บริษัท เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
16. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาทุ่งสง) 
17. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาสกลนคร) 
18. บริษัท กวา๋งเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จ ากัด 
19. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเขาซก จ ากัด 
20. บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
21. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาอุดรธานี) 
22. บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด 
23. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาเลย) 
24. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด 
25. บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
26. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  จ ากดั (มหาชน) (สาขาสิเกา) 
27. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
28. บริษัท กวา๋งเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จ ากัด 
29. บริษัท อี ฮับ ฮวด จ ากัด 
30. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
31. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
32. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 
33. บริษัท เฟลเท็กซ์ จ ากัด 
34. บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
35. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาสระแก้ว) 
36. บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จ ากัด 
37. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาชุมพร) 
38. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 (จังหวัดอุดรธานี) 
39. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขารัตภูมิ) 
40. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากดั (สาขาบึงกาฬ) 
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41. บริษัท ซิน หยว่น ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
42. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 (จังหวัดศรีสะเกษ) 
43. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาถ้ าพรรณรา) 
44. บริษัท กวา๋งเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จ ากัด 
45. บริษัท มารวย เอสทีอาร์ จ ากัด 
46. บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มบริษัท
ไทยอีสเทิร์น) 
47. บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จ ากัด 
48. บริษัท ไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
49. บริษัท เหลืองศิริการยาง จ ากัด 
50. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 
51. บริษัท จะนะน้ ายาง  จ ากัด 
52. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากดั (สาขามกุดาหาร) 
53. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาพษิณุโลก) 
54. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขากาฬสินธุ์) 
55. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
56. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขายะลา) 
57. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขานราธวิาส) 
58. บริษัท กวา๋ง เขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ าโขง) จ ากัด 
59. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 
60. บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
61. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 1 
62. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาขุนทะเล) 
63. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 
64. บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จ ากดั 
65. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) จ ากัด 
66. บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จ ากัด สาขากระบี่ 
67. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสท ีอีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
68. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากดั (สาขาบุรีรัมย์) 
69. บริษัท กวา๋งเขิ่น รับเบอร์ (ไทยเซาท์เทิร์น) จ ากัด 
70. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาห้วยนาง) 
71. บริษัท สินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
72. บริษัท พี เจ รับเบอร์ จ ากัด 
73. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาอุดรธานี) 
74. บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 
75. บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
76. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)  สาขาอุดรธานี 
77. บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
78. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาฉลุง 
79. ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
80. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขาทุ่งสง) 
81. กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดวุิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
82. ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา 
83. ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 
84. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอบุลราชธานี) 
85. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
86. กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
87. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา 
88. บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 
89. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาเลย) 
90. บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
91. บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
92. บริษัท เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
93. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (สาขาสระแก้ว) 
94. บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จ ากัด 
95. บริษัท กวา๋งเขิ่น รับเบอร์ (ไทยเซาท์เทิร์น) จ ากัด 
96. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสท ีอีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
97. บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
98. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 1 
99. บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 
100. บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ าโขง) จ ากัด 
101. บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขานราธวิาส) 
102. บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร ์จ ากัด 
103. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาห้วยนาง) 
104. สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบอ่ทอง จ ากัด 
105. บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จ ากัด 
106. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 (จังหวัดอุดรธานี) 
107. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาชมุพร) 
108. บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จ ากัด สาขากระบี่ 
109. บริษัท อี ฮับ ฮวด จ ากัด 
110. ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
111. บริษัท มารวย เอสทีอาร ์จ ากัด 
112. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จ ากัด 
113. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 
114. บริษัท วาย. ที. รับเบอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
115. บริษัท ไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด 
116. กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
117. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาถ้ าพรรณรา) 
118. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด 
119. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบางกล่ า 
120. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) จ ากัด 
121. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาฉลุง 
122. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
123. บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
124. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
125. บริษัท จะนะน้ ายาง  จ ากัด 
126. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาอดุรธานี) 
127. บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
128. ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา 
129. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)  สาขาอุดรธานี 
130. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 
131. บริษัท พี เจ รับเบอร ์จ ากัด 
132. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาพนุพิน) 
133. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาขนุทะเล) 
134. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
135. บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
136. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขารัตภูมิ) 
137. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  จ ากัด (มหาชน) (สาขาสิเกา) 
138. บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อสีเทิร์น) จ ากัด 
139. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 
140. บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาทุ่งสง) 
141. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
142. บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จ ากัด 
143. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
144. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จ ากัด 
145. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) 
146. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาสกลนคร) 
147. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
148. บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางขน้ จ ากัด 
149. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 
150. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
151. บริษัท ไต๋รับเบอร์ จ ากัด 
152. บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
153. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาตรัง) 
154. บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
155. บริษัท นาคิเทค จ ากัด 
156. บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (หอ้งปฏิบัติการกลาง กลุ่มบริษัท
ไทยอีสเทิร์น) 
157. บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
158. บริษัท เฟลเท็กซ์ จ ากัด 
159. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิษณุโลก) 
160. บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 
161. บริษัท ศรีตรงัแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาทุ่งสง) 
162. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอุดรธานี) 
163. บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
164. บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
165. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา 
166. ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 
167. บริษัท เหลอืงศิริการยาง จ ากัด 
168. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
169. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขา
อุบลราชธานี) 
170. การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 (จังหวัดศรีสะเกษ) 
171. บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขายะลา) 
172. บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขากาฬสินธุ์) 
173. บริษัท สินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
174. บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จ ากัด 
175. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
176. Department of Science & Technology - IX, Regional 
Standards and Testing Laboratories 

12 รายการ Water - soluble 
chlorides (as NaCl) in 
Feeding stuffs 

สาขาอาหาร
  

1. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
2. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
3. บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
5. บริษัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
6. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
7. บริษัท เอส พ ีเอ็ม อาหารสัตว ์จ ากัด 
8. บริษัท ไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
10. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ ากัด 
11. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ 
จังหวัดสิงห์บุรี 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
13. บริษัท เป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารฝ่าย
ควบคุมและประกันคุณภาพ) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
14. บริษัท ไวต้า จ ากัด 
15. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
16. บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
17. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
18. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
19. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
20. บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด 
21. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
22. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
23. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
24. บริษัท ศรีนานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกจิ 
25. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
26. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
27. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
28. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
29. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
30. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
31. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
32. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
33. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
34. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที่ 00002) 
35. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
36. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
37. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
38. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
39. โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
40. บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
41. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
42. บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
43. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
44. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 

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

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
2. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 10 
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
4. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
5. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
6. บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
7. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
8. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ ากัด 
9. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD 
LABORATORY) 
11. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
12. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บรษิัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
13. งานเคมีและจุลชวีะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่นภูมิภาค 
14. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากดั 
15. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
16. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
17. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝกึอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
18. กลุ่มมาตรฐานวิธกีารวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
19. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
20. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
21. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
22. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
23. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
24. บริษัท นาลโก อินดัสเทรยีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
25. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
26. บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จ ากัด 
27. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวจิัย
เกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร 
28. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
29. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
30. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร 
31. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
32. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
33. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
34. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด ์แลบอราตอรี่ จ ากัด 
35. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
36. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
37. บริษัท เฮลธ์ แอนด ์เอ็นไวเทค จ ากดั 
38. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
39. บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จ ากัด 
40. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (ห้องปฏบิัติการ
วิเคราะห์โลหะหนัก) 
41. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนก
ควบคุมคุณภาพ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
42. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
43. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
44. ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัตกิารและพิษวิทยา กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
45. ห้องปฏิบัตกิารงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 2 
46. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 
47. บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
48. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารทดสอบฟติติ้ง) 
49. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
50. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
51. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
52. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
53. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
54. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
55. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
56. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
57. บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
58. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
59. บริษัท เอ็ม อี ท ีจ ากัด 
60. บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
61. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
62. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากดั 
63. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
64. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ขา้วโพด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จ ากัด 
65. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและ
เคมีเทคนิค) 
66. บริษัท เอชวีอ ีจ ากัด 
67. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
68. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สมุทรสาคร 
69. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
70. บริษัท นาลโก อินดัสเทรยีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
71. บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) 
72. ฝ่ายห้องปฏบิัติการเคม,ี บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
73. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) (แผนกวิเคราะห์
น้ าและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) 
74. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 2 
75. การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
76. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ 
77. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรสี์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
78. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
79. บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
80. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั (หอ้งปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอ้ม) 
81. บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
82. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
83. บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด 
84. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
85. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
86. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
87. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
88. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัท เบยีร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
89. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
90. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
91. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
92. บริษัท เอกอุทยั จ ากัด 
93. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
94. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
95. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม ่
96. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 5 
97. ห้องปฏิบัตกิาร งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 1 
98. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
99. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
100. บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
101. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
102. บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
103. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
104. บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
105. หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
106. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากดั 
107. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั 
108. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพโีอ เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
109. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
110. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
111. การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (หอ้งปฏบิัติการ สาขาสพุรรณบุรี) 
112. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากดั 
113. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
114. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
115. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
116. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 1 
117. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
118. บริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จ ากัด (งานควบคุมคุณภาพเบียร์) 
119. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
120. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
121. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 
122. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
123. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
124. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
125. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
126. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
127. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
128. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
129. ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดิน-น้ า) 
130. บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
131. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
132. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
133. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
134. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
135. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
136. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
137. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
138. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
139. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 7 
140. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
141. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สรุาษฎร์ธานี) 
142. บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชัน่ เอน็จิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
143. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 7 
144. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิกรมปศุสัตว์ 
145. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
146. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 
147. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
148. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากดั 
149. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อดุรธานี) 
150. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
151. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
152. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
153. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
154. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
155. บริษัทหอ้งปฏบิัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
156. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
157. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
158. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
159. บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
160. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
161. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
162. บริษัท ซี อี แล็บแอนด์คอนเซาท์ติ้ง จ ากัด 
163. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
164. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
165. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
166. ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" 
167. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
168. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
169. บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
170. แผนกเคมีวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 

14 รายการ Calibration of 
Measuring Microscope 

สาขาสอบเทียบ 1. บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จ ากัด 
2. บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
3. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

15 รายการ Calibration of 
Profile Projector 

สาขาสอบเทียบ 1. บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
2. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

16 รายการ Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, 
K, Na, Zn and P in Feeding 
stuffs 

สาขาอาหาร
  

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษทัซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
3. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
4. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จ ากดั (โภชนาการอาหารสัตว)์ สาขานครปฐม 
5. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
สงขลา) 
6. กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี 
กองวิจยัพัฒนาปจัจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
7. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ 
จังหวัดสิงห์บุรี 
8. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
9. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
10. บริษัท ไวต้า จ ากัด 
11. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสตัว์และไซโล ล านารายณ์) 
12. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว ์จ ากดั 
13. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
15. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ ากัด 
16. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
17. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
18. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
20. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
21. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
22. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
23. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
24. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
25. บริษัท ซันฟีด จ ากัด 
26. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
27. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
28. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
29. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
30. บริษัท เจบีเอฟ จ ากัด 
31. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
32. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
33. บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
34. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
35. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
36. ห้องปฏิบัตกิารฝา่ยเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
37. บริษัท ไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
38. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
39. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 
40. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ส านักพัฒนา
อาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์
41. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
42. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
43. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
44. โรงงานอาหารสัตว์ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
45. บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
46. บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
47. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
48. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
49. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 

17 รายการ Moisture, Protein, 
Ash and pH - value in 
Flour 

สาขาอาหาร
  

1. บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
3. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
4. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
5. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
6. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
ก าแพงเพชร 1) 
7. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
8. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
9. บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
11. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 115) 
12. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (โรงงานแป้ง) 
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธาน ี
16. บริษัท เอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารส่วน 
MODIFIED STARCH) 
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
18. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
19. บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
20. บริษัท เป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารฝ่าย
ควบคุมและประกันคุณภาพ) 
21. บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
22. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
24. บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด 
25. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
26. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
27. บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
29. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
30. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
31. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
32. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
33. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
34. บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ ากัด 
35. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
36. ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัท วันไทย
อุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด 
37. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรงงานโรจนะ) 
38. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอาหาร บรษิัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
39. บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 
40. บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร ์แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
41. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
42. บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จ ากัด 
43. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
44. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
45. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริษัท อินกริดิออน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (โรงงงานกาฬสินธุ์) 
46. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด 
47. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
48. บริษัท จิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00005) 
49. บริษัท ไทยน ามันส าปะหลัง จ ากัด 
50. บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
51. บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จ ากัด 
52. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิมาย) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
53. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จ ากดั (สมุทรสงคราม) 
54. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
55. บริษัท ศรีนานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกจิ 
56. บริษัท จิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00008) 
57. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
58. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ ากัด 
59. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
60. บริษัท อนุสรณ์ มหาชยัซูริมิ จ ากัด 
61. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 
62. บริษัท เอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากัด (หอ้งปฏิบัตกิาร Native Starch) 
63. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
64. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากดั 
65. บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จ ากัด 
66. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งชนิดพิเศษ บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
67. บริษัท ยูนิเฟิร์ม จ ากัด 
68. กลุ่มงานอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี
69. บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จ ากัด 
70. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
71. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
72. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอุตสาหกรรม บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
73. ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานระยอง) 
74. บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานนครปฐม) 
75. บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
76. บริษัท ซิโนไทยสตาร์ช จ ากัด 
77. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
78. บริษัท อดินพ จ ากัด 
79. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
80. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
81. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาท่าคันโท) 
82. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
ส านักงานใหญ ่
83. บริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัด 
84. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
85. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
86. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
87. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
88. บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จ ากัด 
89. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
90. บริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านักงานสาขา 3  
91. บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
92. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือ่สถาบนัอาหาร 
93. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00002 (บางปะกง) 
94. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
95. บริษัท โบวแ์มนอินกรีเดียนส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
96. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  (Ingredient Lab) 
97. บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

18 รายการ Standard solution: 
Hydrochloric acid (HCl) 

 1. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
2. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
and 
Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) 

3. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวตัถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
4. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
5. บริษัท สยาม พวีีเอส เคมิคอลส์ จ ากดั 
6. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
7. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
8. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
9. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นครราชสีมา 
10. บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
(Caprolactam) 
14. บริษัท โออิช ิเทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
15. บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
17. บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท ์จ ากัด 
18. บริษัท อัพเวนเจอร ์จ ากัด 
19. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
20. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
21. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
22. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
23. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
24. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
25. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
26. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) (แผนกวิเคราะห์
น้ าและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) 
28. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด 
29. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการ) 
30. บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด 
31. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
32. กลุ่มงานส่งเสริมด้านน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายภาคที ่4 
33. บริษัท ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
34. ห้องปฏิบัตกิารฝา่ยเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
35. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
36. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอาหาร บรษิัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
37. บริษัท อินเตอร์เซีย จ ากัด 
38. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอุตสาหกรรม บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
39. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
40. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
41. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสท ีอีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
42. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
43. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
44. บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
45. ศูนย์อา้งอิงทางหอ้งปฏบิัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
46. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกนัคุณภาพ) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
47. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
48. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
49. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
50. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
51. บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จ ากดั (ลาดพร้าว) 
52. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

19 รายการ Aerobic plate 
count in starch 

สาขาอาหาร
  

1. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
2. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
4. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
5. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวตัถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
6. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
7. บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
8. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
9. บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จ ากัด 
11. บริษัท อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จ ากัด 
12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าพรกิแม่ศรี (ฝ่ายห้องปฏบิัติการ แผนก
วิเคราะห์จุลินทรีย์) 
13. บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางนา 
14. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
15. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม ส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
16. บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
17. บริษัท เอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิาร Microbial 
Analysis) 
18. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) 
19. บริษัท แสงโสม จ ากัด (สว่นจุลินทรยี์) 
20. ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอาหาร บรษิัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
21. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
22. บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
23. บริษัท ปทุมธานบีริวเวอรี ่จ ากัด 
24. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิมาย) 
25. บริษัท โบวแ์มนอินกรีเดียนส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
27. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
28. บริษัท ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
29. บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จ ากัด 
30. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
31. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
32. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
33. บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด 
34. บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
35. บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
36. บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
37. บริษัท ศิริบัญชา จ ากัด 
38. บริษัท ไทยคาเมดะ จ ากัด 
39. บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
40. บริษัท อนุสรณ์ มหาชยัซูริมิ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
41. บริษัท ไทย นิสชิน เทคโนมิค จ ากัด 
42. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
43. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
44. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
45. บริษัท ไทยร่วมใจน้ ามันพืช จ ากัด 
46. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
47. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
48. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จ ากัด 
49. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
50. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
51. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรสาคร) 
52. บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
53. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
54. บริษัท ยูนีซัน จ ากัด (ฝา่ยประกันคุณภาพ) 
55. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) (ล าพูน) 
56. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 
57. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
58. บริษัท รอแยลฟู้ดส ์ จ ากัด 
59. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ด้านจุลชีววิทยา) 
60. บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส ์จ ากัด 
61. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 62. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
63. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว ์จ ากดั 
64. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(สาขาโรงงานโรจนะ) 
65. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
66. บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) สาขา 
ถนนเศรษฐกิจ 
67. บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
68. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
69. บริษัท เป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารฝ่าย
ควบคุมและประกันคุณภาพ) 
70. บริษัท ทานิโอะไทย จ ากัด 
71. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สาขา
ปราณบุรี) 
72. บริษัท สยามซอร์บิทอล จ ากัด 
73. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
34. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
75. บริษัท โอคินอสฟู้ด จ ากัด 
76. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
77. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
78. บริษัท ยูนิเฟิร์ม จ ากัด 
79. บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 
80. ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา 
81. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ ากัด 
82. บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (สาขาสงขลา) 
83. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
84. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด ์เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 
85. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
86. บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
87. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
88. บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
89. บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
90. บริษัท ไทยชูรส จ ากัด 
91. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
ฉะเชิงเทรา 
92. บริษัท แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
93. บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จ ากดั (ลาดพร้าว) 
94. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
95. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
96. หจก. ฟกุเทียนอินโนเวชั่น แลบ(แผนกจุลินทรีย์) 
97. บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จ ากดั 
98. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยา) 
99. บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จ ากัด 

20 รายการ pH - value, Total 
nitrogen and Salt (as NaCl) 
in Fish sauce 

สาขาอาหาร
  

1. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2  พิษณุโลก 
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
4. บริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
6. บริษัท เดลิก้าฟู้ดส์ จ ากัด สาขา 00002 
7. บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
8. บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จ ากดั 
9. บริษัท ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท จิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที่ 00005) 
11. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดิวิชั่น) 
12. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
13. บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท เอชวีอ ีจ ากัด 
16. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
17. บริษัท อุตสาหกรรมน้ าปลาระยอง จ ากัด 
18. บริษัท น้ าปลารุ่งโรจน์ จ ากัด 
19. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากดั 
20. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
21. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
22. บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ ากัด 
23. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
24. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
25. บริษัท อดินพ จ ากัด 
26. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าพรกิแม่ศรี (ฝ่ายห้องปฏบิัติการ  
แผนกวิเคราะหก์ายภาพและเคมี) 
27. บริษัท น้ าปลาพิไชย จ ากัด 
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธาน ี
29. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
30. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) (ล าพูน) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
31. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
32. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
33. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
34. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  
สาขาฉะเชิงเทรา 
35. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
36. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
37. กลุ่มงานอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี
38. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง 
39. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
40. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สมุทรสาคร 

21 รายการ Total Suspended 
Solids (TSS) in water 

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
2. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
3. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
4. บริษัท หลักชยัค้าสุรา จ ากัด 
5. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
6. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพษิและสิง่แวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ 
7. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานก าแพงเพชร 1) 
8. บริษัทซู เอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
9. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
10. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
11. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
12. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝึกอบรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
14. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
15. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
16. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
17. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
18. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(มหาชน) 
19. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
20. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
21. งานเคมีและจุลชีวะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาค 
22. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
23. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
24. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
25. กลุ่มมาตรฐานวิธกีารวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
26. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
27. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
28. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
29. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
31. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
32. บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จ ากัด 
33. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
(สาขากรุงเทพฯ) 
34. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ ากัด 
35. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
36. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
37. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
38. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
39. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากดั 
40. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
41. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
42. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
43. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
44. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
45. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
46. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
47. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
48. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
49. บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
50. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
51. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
52. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานช่องนนทรี) 
53. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสุวรรณภูมิ) 
54. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากดั (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
55. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
56. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
57. บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
58. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
59. บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 
60. ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) 
จ ากัด (โรงงานระยอง) 
61. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
62. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
63. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากัด 
(มหาชน) 
64. บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
65. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
66. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (โรงงาน
สุราษฏร์ธานี) 
67. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
68. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากัด 
69. บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากดั 
70. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
71. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
72. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง บริษัทปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
73. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด ์ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
74. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
75. บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
76. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
77. บริษัท ซี อี แล็บแอนด์คอนเซาท์ติ้ง จ ากัด 
78. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์  
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
79. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
80. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
81. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
82. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากัด 
83. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
84. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (หอ้งปฏิบัติการทดสอบน้ าทิ้ง) 
85. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภหูลวง) 
86. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
87. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
88. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
89. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (สาขาโรงงานปราจีนบุรี) 
90. บริษัท พันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
91. บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
92. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
93. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
94. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
95. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
96. บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
97. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาส าโรง) 
98. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
99. บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
100. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
101. บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
102. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
103. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัตกิาร
สิ่งแวดล้อม) 
104. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
105. บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด 
106. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
107. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
108. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
109. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลติภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) 
110. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
111. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
112. บริษั ทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
113. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
114. บริษัท ดีแอนด์จีเคมีภัณฑ์ แอนด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
115. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
116. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
117. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี) 
118. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
119. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
120. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
121. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
122. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
123. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
124. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
125. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
126. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
เชียงใหม่ 
127. บริษัท เอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
128. บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
129. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
130. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
131. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด 
(สมุทรปราการ) 
132. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
133. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
134. บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏบิัติการ) 
135. ห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นเคมี น้ าดีและน้ าเสีย  
บริษัทเบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) จ ากดั 
136. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
137. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานมาบตาพุด) 
138. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากดั 
139. ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
140. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
141. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
142. บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จ ากัด 
143. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
144. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
145. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
146. บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจีเนยีริ่ง จ ากัด 
147. บริษัท กาญจนสิงขร จ ากัด 
148. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาสุพรรณบุรี) 
149. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานลาดกระบัง) 
150. แผนกตรวจวิเคราะห์มลสารการเผาไหม้ และน้ าทิ้งโรงไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
151. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ ากดั 
152. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
153. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
154. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (บางปะกง) 
155. บริษัท เอ็ม อี ท ีจ ากัด 
156. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระยอง) 
157. บริษัท อธิมาตร จ ากัด 
158. บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั 
159. บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
160. บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
161. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
162. บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
163. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
164. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพโีอ เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
165. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
166. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม) 
167. ส านักห้องปฏิบัตกิาร บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
168. บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
169. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
170. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
171. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
ขอนแก่น 
172. บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
173. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
174. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
175. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
176. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
177. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
178. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
179. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
180. บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
181. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
182. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
183. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
184. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
185. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
186. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
187. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
188. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
189. บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
190. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
191. บริษัท เซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
192. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานหาดใหญ่) 
193. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากัด 
194. บริษัท สยามซอร์บิทอล จ ากัด 
195. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบัดน้ าทิ้ง บริษัทสิงห์ เบเวอเรช 
จ ากัด 
196. บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
197. บริษัท อัพเวนเจอร์ จ ากัด 
198. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
199. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
200. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อดุรธานี) 
201. ห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นครราชสีมา 
202. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
203. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
204. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
205. บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด 
206. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) 
จ ากัด 
207. บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
208. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
209. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาปราจีนบุรี) 
210. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากดั 
211. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา
อยุธยา) 
212. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
213. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
214. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
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215. หน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
216. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
217. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 
218. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
219. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
220. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
221. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
222. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
223. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบ
เกตเวย์) 
224. บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จ ากัด 
225. ห้องปฏิบัติการทดสอบศรีราชา, บริษัทปตท. น้ ามันและ 
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
226. บริษัท เจม เอน็ไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากดั (หนว่ยงานเอเชยี) 
227. บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนยีริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
228. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
(Caprolactam) 
229. แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
230. บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
231. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
232. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
233. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากดั (มหาชน) (ล าพูน) 
234. บริษัท เอ็นเจ วอเทอร ์แล็บ จ ากดั 
235. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุงเทพฯ 
236. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
237. บริษัท ออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากัด 
238. บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากดั 
239. บริษัท กรีนสวิลล์ จ ากัด 
240. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ดา้นเคมี) 
241. บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
242. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
243. กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก ้(หนว่ยงานโรงควบคุมคุณภาพน้ า
จตุจักร) 
244. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ์แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 
245. บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
246. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
247. บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด 
248. บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
249. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากดั 
250. บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
251. บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
252. บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
253. บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
254. บริษัท เอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
255. ฝ่ายห้องปฏิบัตกิารเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
256. บริษัท แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
257. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
258. บริษัท เอกอุทัย จ ากัด 
259. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
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260. บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี ่จ ากดั 
261. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
262. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานขอนแก่น) 
263. บริษัท อี 85 จ ากัด 
264. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
265. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
266. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
267. บริษัท เอนไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จ ากดั 
268. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกัน
คุณภาพ) 
269. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
270. บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
271. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 
272. ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
273. บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด 
274. REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd. 
275. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
276. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิกรมปศุสัตว์ 
277. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
278. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
279. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
280. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 
281. บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
282. บริษัท วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
283. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สมุทรสาคร 
284. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
285. บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จ ากัด 
286. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
287. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
288. WATER QUALITY ANALYSIS OFFICE 
289. กรมทรัพยากรน้ า 
290. Center of Water Quality and Environment Southern 
Institute of Water Resources Planning (SIWRP) 
291. Central Environment Laboratory, Natural Resources 
and Environment Institute (NREI), Ministry of Natural 
Resources and Environment (MoNRE) 
292. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
293. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
294. บริษัท ไทยน้ าทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานนครราชสีมา) 
295. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด 
296. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 
297. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

22 รายการ Calibration of 
Gauge  Block 

 1. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
2. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
3. บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จ ากัด 
4. บริษัท มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด 
6. บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
7. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลย ีจ ากัด 
8. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
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23 รายการ Chemical Oxygen 

Demand (COD) in Water 
สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

2. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระ
ประแดง) 
3. บริษัท หลักชยัค้าสุรา จ ากัด 
4. บริษัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
5. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
6. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
7. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั (หน่วยงานช่องนนทรี) 
8. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
9. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
10. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
11. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
12. กลุ่มมาตรฐานวิธกีารวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
13. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
14. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
15. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
16. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
17. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
18. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
19. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
20. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
21. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
22. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(มหาชน) 
23. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
24. บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
25. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
26. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
27. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
ก าแพงเพชร 1) 
28. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
29. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
30. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝกึอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
31. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากดั 
32. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
33. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
34. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานลพบุรี) 
35. บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จ ากัด 
36. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
37. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
38. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
39. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกัน
คุณภาพ) 
40. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
41. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
42. บริษัท เบท็เทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
43. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด 
44. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
45. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
46. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
47. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากดั 
48. บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
49. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
50. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
51. บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
52. บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ากัด (ระยอง) 
53. บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด 
54. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
55. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด 
(สมุทรปราการ) 
56. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากัด 
57. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด (หอ้งปฏิบัติการทดสอบน้ าทิ้ง) 
58. บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
59. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
60. บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ากัด 
61. บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากดั 
62. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
63. บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 
64. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
65. ห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นครราชสีมา 
66. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (สาขาโรงงานปราจีนบุรี) 
67. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
68. หน่วยหอ้งปฏิบัติการเคมีที่ 5 บริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
69. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง บริษัทปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
70. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากัด 
71. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
72. บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
73. ฝ่ายห้องปฏบิัติการเคม,ี บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
74. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
75. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
76. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
77. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
78. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานหาดใหญ่) 
79. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
80. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ 
81. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
82. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
83. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
84. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
85. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หน่วยงานเอเชีย) 
86. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 
87. บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
88. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
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89. บริษัท อี 85 จ ากัด 
90. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
91. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
92. บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
93. บริษัท เอกอุทยั จ ากัด 
94. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
95. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
96. บริษัท โออิช ิเทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
97. บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
98. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด ์ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
99. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
100. บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั 
101. บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
102. บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
103. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
104. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
105. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
106. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
107. บริษัท กาญจนสิงขร จ ากัด 
108. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
109. ส านักห้องปฏิบัตกิาร บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
110. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) 
จ ากัด 
111. บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
112. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
113. บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด 
114. บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จ ากัด 
115. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
116. บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั 
117. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
118. บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
119. บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
120. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
121. ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
122. บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (สาขาตรัง) 
123. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
124. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
125. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
126. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
127. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
128. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
129. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
130. ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทอินกริดิออน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (โรงงานระยอง) 
131. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
132. บริษัท เอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
133. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
134. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
135. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อดุรธานี) 
136. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สรุาษฎร์ธานี) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
137. บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏบิัติการ) 
138. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
139. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
140. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
141. บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
142. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานลาดกระบัง) 
143. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
144. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
145. บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
146. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
147. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
148. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
149. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
150. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
151. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
152. บริษัท เจนเนอรัลเบฟเวอร์เรจ จ ากัด ระบบสาธารณูปโภค 
153. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
(Caprolactam) 
154. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
155. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
156. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
157. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
158. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
159. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (บางปะกง) 
160. หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
161. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
162. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
163. บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจีเนยีริ่ง จ ากัด 
164. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
165. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
166. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาส าโรง) 
167. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
168. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
169. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
170. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
171. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
172. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
173. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
174. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
175. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุงเทพฯ 
176. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
177. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
178. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
179. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
180. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพโีอ เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
181. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
182. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
183. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
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ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
184. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
185. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
186. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
187. บริษัท ออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากัด 
188. บริษัท อัพเวนเจอร์ จ ากัด 
189. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูหลวง) 
190. บริษัท พันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
191. บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี ่จ ากดั 
192. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด 
193. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 7 
194. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ล าพูน) 
195. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
196. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงาน
นครราชสีมา) 
197. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระยอง) 
198. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
199. บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 
200. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานสวุรรณภูมิ) 
201. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
202. ห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัท 
เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
203. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัตกิาร
สิ่งแวดล้อม) 
204. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
205. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานขอนแก่น) 
206. บริษัท กรีนสวิลล์ จ ากัด 
207. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
208. กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก ้(หนว่ยงานโรงควบคุมคุณภาพน้ า
จตุจักร) 
209. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) 
210. บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากดั 
211. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
212. บริษัท วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
213. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
214. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
215. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
216. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(สาขาอยุธยา) 
217. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
218. บริษัท เอ็นเจ วอเทอร ์แล็บ จ ากดั 
219. บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
220. บริษัท เอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
221. บริษัท เซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
222. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
223. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
224. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
225. หน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่น 
รีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
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226. บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
227. บริษัท อธิมาตร จ ากัด 
228. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั 
229. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
230. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
231. บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
232. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ห้องปฏิบัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
233. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี) 
234. แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
235. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
236. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบัดน้ าทิ้ง บริษัทสิงห์  
เบเวอเรช จ ากัด 
237. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม) 
238. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
239. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
240. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ดา้นเคมี) 
241. บริษัท เอ็ม อี ท ีจ ากัด 
242. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
243. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากัด 
244. บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
245. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบ
เกตเวย์) 
246. บริษัท ปทุมธานีบรวิเวอรี่ จ ากัด 
247. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
248. แผนกตรวจวิเคราะห์มลสารการเผาไหม้ และน้ าทิ้งโรงไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
249. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
250. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
251. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
252. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 
253. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน)  
(แผนกประกันคุณภาพ) 
254. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิกรมปศุสัตว์ 
255. ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
256. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
257. REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd. 
258. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
259. บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
260. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
261. บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
262. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
263. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 
264. Center of Water Quality and Environment, Southern 
Institute of Water Resources Planning (SIWRP) 
265. กรมทรัพยากรน้ า 
266. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
267. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
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สมุทรสาคร 
268. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
269. บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ้นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

    
24 รายการ Total Dissolved 

Solids (TDS) in water 
สาขาสิ่งแวดล้อม 1. บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

2. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระ
ประแดง) 
3. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(มหาชน) 
4. บริษัท หลักชยัค้าสุรา จ ากัด 
5. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
6. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
7. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพษิและสิง่แวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ 
8. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
9. บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
10. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขากรุงเทพฯ) 
11. บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส ์แอนด์ โซลูชั่นส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
13. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
ก าแพงเพชร 1) 
15. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
16. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
17. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
18. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
19. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
20. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
21. บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
22. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
23. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
24. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
25. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
26. บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
27. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 10 
28. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร 
29. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
30. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
31. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
32. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากดั 
33. บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
34. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ ากัด 
35. กลุ่มมาตรฐานวิธกีารวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
36. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
37. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาระยอง) 
38. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
39. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
40. บริษัท แสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
41. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวจิัย
เกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร 
42. ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
43. บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
44. งานเคมีและจุลชวีะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่นภูมิภาค 
45. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
46. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
47. บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบไทย จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
48. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากดั 
49. บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
50. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
51. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
52. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
53. บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จ ากัด 
54. กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจยัและฝกึอบรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
55. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มาบตาพุด) 
56. บริษัท อีเอ็กซ์ซีด จ ากัด 
57. การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
58. บริษัท อี 85 จ ากัด 
59. บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
60. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
61. บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
62. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
63. บริษัท อัพเวนเจอร ์จ ากัด 
64. บริษัท เอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
65. บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 
66. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 4 
67. ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทอินกริดิออน  
(ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานระยอง) 
68. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสุวรรณภูมิ) 
69. บริษัท ซี อี แล็บแอนด์คอนเซาท์ติ้ง จ ากัด 
70. บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากัด 
71. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
72. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
73. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
74. บริษัท เอกอุทยั จ ากัด 
75. หน่วยหอ้งปฏิบัติการเคมีที่ 5 บริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
76. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
77. บริษัท อีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากัด 
78. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
79. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
80. บริษัท บูโรเวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด (อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย) 
81. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
82. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
83. บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (หอ้งปฏิบัติการเคมี) 
84. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
85. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
86. บริษัท เอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
87. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
88. บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จ ากัด 
89. บริษัท วิจยัและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
90. ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
91. บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
92. ส่วนปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
93. กลุ่มงานอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี
94. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี) 
95. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
96. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
97. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อนิดัสตรี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
98. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภหูลวง) 
99. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาส าโรง) 
100. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
101. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
102. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
103. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 
104. บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด 
105. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
106. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
107. บริษัท อธิมาตร จ ากัด 
108. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
109. บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
110. ฝ่ายห้องปฏิบัตกิารเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
111. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
112. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
113. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
114. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
115. บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จ ากัด 
116. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 2 
117. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
118. บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
119. บริษัท เคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
120. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด 
(มหาชน) 
121. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
122. บริษัท เคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
123. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
124. บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
125. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพโีอ เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
126. บริษัท ไทยยูเนีย่น ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
127. บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารักษ์) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
128. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
129. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
130. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
131. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
132. บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
133. งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 6 
134. บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏบิัติการ) 
135. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
(Caprolactam) 
136. บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
137. บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด 
138. บริษัท ซีคอท จ ากัด 
139. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
140. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
141. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
142. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบัดน้ าทิ้ง บริษัท สิงห์  
เบเวอเรช จ ากัด 
143. บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากดั 
144. บริษัท วอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
145. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
146. ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาคเขต 1 
147. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
148. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
149.  บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แลบ็ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางนา 
150. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สรุาษฎร์ธานี) 
151. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
152. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (สาขาโรงงานปราจีนบุรี) 
153. บริษัท ดีแอนด์จีเคมีภัณฑ์ แอนด์เทรดดิ้ง จ ากัด 
154. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
155. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
156. ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทย
อุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด 
157. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อดุรธานี) 
158. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
159. บริษัท สยามซอร์บิทอล จ ากัด 
160. บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากดั 
161. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี ่จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ า
และเคมีเทคนิค) 
162. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 8 
163. บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
164. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
165. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จ ากัด 
166. บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
167. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
(กรุงเทพฯ) 
168. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
169. บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบเกตเวย)์ 
170. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สมุทรสาคร 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
171. บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
172. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา
อยุธยา) 
173. บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
174. ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 2 
175. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
176. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
177. ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) 
จ ากัด 
178. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
179. บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
180. บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
181. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
182. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
183. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
184. บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
185. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 6 
186. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นครราชสีมา 
187. บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนยีริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
188. บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จ ากัด 
189. บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จ ากัด 
190. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
191. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
192. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
193. บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี ่จ ากดั 
194. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
195. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
ฉะเชิงเทรา 
196. บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 
197. ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 1 
198. ห้องปฏิบัติการทดสอบศรีราชา, บริษัท ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
199. บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
200. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
201. ห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นเคมี น้ าดีและน้ าเสีย บริษัท 
เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี ่(1991) จ ากัด 
202. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
203. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
204. บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด 
(ภูเก็ต) 
205. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนก
ควบคุมคุณภาพ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
206. บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานหาดใหญ่) 
207. บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
208. แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
209. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
210. บริษัท กาญจนสิงขร จ ากัด 
211. บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจีเนยีริ่ง จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
212. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
213. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
214. บริษัท เอ็นเจ วอเทอร ์แล็บ จ ากดั 
215. บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
216. งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 
217. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
218. แผนกห้องปฏิบัตกิาร กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
219. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
220. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
221. บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
222. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
223. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
224. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานลาดกระบัง) 
225. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
226. แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
จ ากัด (สาขามิตรภูเวียง) 
227. บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
228. บริษัท พันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
229. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
230. บริษัท เอช.ซี. สตาร์ค จ ากัด 
231. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
232. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
233. บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
234. บริษัท ท็อปส์ - แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
235. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
236. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
237. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พษิณุโลก) 
238. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
239. บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
240. แผนกตรวจวิเคราะห์มลสารการเผาไหม้ และน้ าทิ้งโรงไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
241. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
242. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
243. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
244. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
245. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
246. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
247. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานขอนแก่น) 
248. หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
249. บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
250. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
251. บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
252. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม) 
253. บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
254. บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
255. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หนว่ยงานมาบตาพุด) 
256. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด 
(สมุทรปราการ) 
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257. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
258. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
259. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
260. บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
261. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
262. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุงเทพฯ 
263. ส านักห้องปฏิบัตกิาร บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
264. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
265. บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
266. บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด ์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
267. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (บางปะกง) 
268. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาสุพรรณบุรี) 
269. บริษัท เซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
270. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 
271. บริษัท เอนไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จ ากดั 
272. บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
273. บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
274. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (หอ้งปฏิบัติการ สาขา
สุพรรณบุรี) 
275. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
276. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
277. บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระยอง) 
278. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
279. บริษัท เอ็ม อี ท ีจ ากัด 
280. บริษัท เวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
281. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี ่จ ากัด 
282. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
283. หน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กแผ่น 
รีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
284. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
285. บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
286. หน่วยงานบริการทดสอบ 1 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
287. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) 
288. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั 
289. บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
290. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากดั (มหาชน) (ล าพูน) 
291. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
292. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
293. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
294. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
295. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกัน
คุณภาพ) 
296. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม) 
297. บริษัท แซน อี.68 แลบ จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
298. งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 
299. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จ ากัด 
300. บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
301. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 
302. บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด 
303. บริษัท ฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
304. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
305. ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
306. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
307. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
308. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงาน
นครราชสีมา) 
309. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
310. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
311. บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จ ากัด (ลาดพร้าว) 
312. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด 
313. บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 
314. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด 
315. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 
316. Center of Water Quality and Environment, Southern 
Institute of Water Resources Planning (SIWRP) 
317. Central Environment Laboratory, Natural Resources 
and Environment Institute (NREI), Ministry of Natural 
Resources and Environment (MoNRE) 
318. กรมทรัพยากรน้ า 

25 รายการ Moisture, Protein, 
Crude fat, Crude fiber and 
Ash in Feeding stuffs 

สาขาอาหาร
  

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (โรงงานบ้านบึง) 
2. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
3. บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
4. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
5. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกวิจยัผลิตภัณฑ์) 
6. บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 
7. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
8. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
9. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
สงขลา) 
10. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
11. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
12. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
13. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บรษิัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
15. บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จ ากัด (โภชนาการอาหารสัตว์)  
สาขานครปฐม 
17. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว ์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว์ 
18. บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
19. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
20. บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จ ากดั (เพชรบุรี) 
22. บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จ ากัด 
23. บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จ ากัด 
24. บริษัท บลูฟาโล ่จ ากัด 
25. หจก.ฟุกเทียนอินโนเวชั่น แลบ (แผนกวิเคราะหธ์าตุอาหาร) 
26. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
27. บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
29. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
30. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
31. บริษัท ไทยร่วมใจน้ ามันพืช จ ากัด 
32. บริษัท เอส พี ซี อาร์ ท ีจ ากัด 
33. โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
34. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
35. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
36. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว ์จ ากดั 
37. บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จ ากัด 
38. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
39. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ 
จังหวัดสิงห์บุรี 
40. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
41. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
42. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
43. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
44. บริษัท เคนโกกุ จ ากัด 
45. บริษัท เจบีเอฟ จ ากัด 
46. บริษัท เอส.พี.ที.เอ็น โลจิสติกส์ จ ากัด 
47. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
48. บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จ ากดั 
49. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
50. บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จ ากัด 
51. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
52. บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 
53. บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จ ากัด 
54. บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ ากัด 
55. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
56. บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (สาขาสงขลา) 
57. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (หนองแค) 
58. บริษัท บูโรเวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด (อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย) 
59. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
60. บริษัท ซันฟีด จ ากัด 
61. บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากัด 
62. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
63. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง 
64. บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
65. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
66. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ ากัด 
67. บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
68. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จ ากดั (สมุทรสงคราม) 
69. บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
70. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
71. บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางนา 
72. บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด ์อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
73. บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซ่ียนแพคเกจจิ้ง แอนด์ เเคนนิ่ง จ ากัด 
(สมุทรปราการ) 
74. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ แผนกบ าบดัน้ าทิ้ง บริษัท 
สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
75. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
76. บริษัท เฮกซ่า แคลไซเนช่ัน จ ากัด 
77. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
78. บริษัท ไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
79. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
80. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ ากัด 
81. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
82. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
83. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
84. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
85. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา 
86. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
87. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (บ้านพรุ) 
88. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
89. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
90. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 
91. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
92. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
93. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรสาคร) 
94. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เพชรบุรี) 
95. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
96. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
97. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
98. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์สระบุรี) 
99. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
100. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือ่สถาบันอาหาร 
101. บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จ ากัด 
102. บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
103. บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จ ากัด 
104. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที ่00002) 
105. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะหอ์าหารสัตว ์ส านกัพัฒนา
อาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์
106. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
107. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
108. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สมทุรสาคร 
109. บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด สาขาที่ 00001 
110. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด 
111. บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด สาขาที่ 00001 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
112. บริษัท เคนโกกุ จ ากัด 
113. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (หนองแค) 
114. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
115. บริษัท ไวต้า จ ากัด 
116. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
117. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (สาขาโรงงานปราจีนบุรี) 
118. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
119. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ ากัด 
120. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาปราจีนบุรี) 
121. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากดั (สาขาสุพรรณบุรี) 
122. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
123. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
124. บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
125. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
126. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
127. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จ ากัด 
128. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
129. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
130. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะหอ์าหารสัตว ์ส านกัพัฒนา
อาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์
131. บริษัท ไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากดั 
132. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
133. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
134. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
135. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
136. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านกัตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
137. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
138. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
139. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
140. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
141. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
142. บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั 
143. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
144. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จ ากัด 
145. หจก.ฟุกเทียนอินโนเวชั่น แลบ (แผนกวิเคราะห์ธาตุอาหาร) 
146. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านพรุ) 
147. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกัน
คุณภาพ) 
148. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ ากัด 
149. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
150. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์) 
151. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
152. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
153. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
154. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
155. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
156. บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
157. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (โรงงานบ้านบึง) 
158. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
159. บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
160. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
161. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
162. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
163. บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

26 รายการ Calibration of 
Volumetric Flask 

สาขาเคมี 1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD LABORATORY) 
2. บริษัท เอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั 
3. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
4. บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
5. บริษัท โกช ูโคซัน จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
6. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบนัอาหาร (แผนกสอบเทียบ) 
7. บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏบิัติการสอบเทียบ) 
8. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
9. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
10. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
11. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากดั 
12. ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏบิัติการ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
13. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด 
14. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
15. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
16. บริษัท สยามเภสัช จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
17. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
18. บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
20. งานสอบเทียบกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิาร ส านกั
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
21. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
22. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
23. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
24. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
25. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากดั 
26. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
27. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
28. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
29. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
30. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายดา้นการปศุสัตว์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
31. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
32. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
33. กลุ่มงานส่งเสริมด้านน้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายภาคที ่4 
34. บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
35. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
36. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
37. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
38. บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 

27 รายการ  Calibration of 
Volumetric Burette 

สาขาเคมี 1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD LABORATORY) 
2. บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
3. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
4. บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
5. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบนัอาหาร (แผนกสอบเทียบ) 
6. บริษัท โกช ูโคซัน จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
7. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏบิัติการสอบเทียบ) 
8. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
9. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
10. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
11. บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
12. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
13. บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
15. บริษัท อินเตอร์เซีย จ ากัด 
16. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
17. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (ส านัก
ห้องปฏิบัติการกลาง) 
18. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายดา้นการปศุสัตว์  
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
19. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากดั 
20. ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏบิัติการ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
21. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
22. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
23. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
24. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จ ากัด 
25. บริษัท แคลลิเบรเทค จ ากัด 
26. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากดั 
27. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
28. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
29. บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัตกิาร) 
30. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
31. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย ์จ ากัด 
32. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
33. บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 

28 การทดสอบทางเคมีและ
กายภาพ 

ด้านสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

1. ห้องปฏิบัติการ SGS (Cambodia) Limited 

29 รายการ Moisture Protein 
and Ash in Rice Powder 

สาขาอาหาร 1. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
2. บริษัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษทัซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
4. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา
กรุงเทพฯ) 
5. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Food Services) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
6. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
7. บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
8. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากัด 
9. ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานระยอง) 
10. บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
11. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
12. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
14. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
16. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
17. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
18. บริษัท ทิปโก ้เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
19. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
20. บริษัท ศูนย์ห้องปฏบิัติการและวิจยัทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากัด (ฝา่ยหอ้งปฏิบัติการเคมี) 
21. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านักงานสาขา 3 
23. บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จ ากัด (งานควบคุมคุณภาพเบียร์) 
25. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
26. บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท ไวต้า จ ากัด 
28. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
29. แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด 
30. บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางนา 
31. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
32. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
33. บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
34. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
35. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จ ากัด 
36. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
37. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 

30 รายการ Bisphenol A in 
Food Simulant (ASEAN 
PROGRAM) 

สาขาอาหาร 1. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ห้องปฏิบัติการเคมี) 
3. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเซีย จ ากัด (ฝ่ายห้องปฏบิัติการเคมี) 
4. บริษัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
5. Public Health Laboratory of Johor Bahru 
FOOD SAFETY AND QUALITY LABORATORY SELANGOR 
Food and Drug Administration, Philippines 
6. Food and Water Chemistry Laboratory, National 
Quality Control Laboratory of Drug and Food (NQCLDF), 
National Agency of Drug and Food Control (NADFC). 
7. FOOD CHEMICAL LABORATORY, DEPARTMENT OF FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION National Centre for Food 
Science 
8. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
9. Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST 3) 
10. บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 

31 รายการ Calibration of 
Micrometer (Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
2. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
3. บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จ ากัด 
5. บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอรว์ิส จ ากัด 
6. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
7. บริษัท เอสทีดี คาลิเบรชั่น จ ากัด 
8. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
9. บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่นเซ็นเตอร์ จ ากัด 
10. บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
12. บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม (มหาชน) จ ากัด 
13. บริษัท สยามแผ่นเหลก็วิลาส จ ากัด 
14. บริษัท อินโทร ทีเอสซี จ ากัด (สาขาชลบุรี) 
15. บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
16. บริษัท พูนทรัพยแ์คน จ ากัด 
17. บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จ ากัด 
18. บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
19. บริษัท ไทยยางกจิไพศาล จ ากัด 
20. บริษัท อินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
21 .บริษัท เอ ซี แอล (2550) จ ากัด 
22. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากดั 
23. บริษัท อีพีจ ี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
24. บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
26. บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
27. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (EQGR/EQ) บริษัท กุลธรเคอร์บี้ 
จ ากัด (มหาชน) 
28. บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
30. บริษัท ครอมัลลอย ประเทศไทย จ ากัด 
31. บริษัท เอ แอล เค แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จ ากัด 
32. บริษัท ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จ ากัด 
33. บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ ากดั 
34. บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

32 รายการ Pepsin Digestibility 
in Feeding stuffs (pilot 
study) 

สาขาอาหาร 1. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนยีน กรุ๊ป จ ากัด 
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
3. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เพชรบุรี) 
4. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากดั 
5. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
6. บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
7. บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
8. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท อินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
10. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)  
(ส านักห้องปฏิบัติการกลาง) 
11. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากดั 
12. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
13.ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษทัซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
15.บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
16. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
17. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
18. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
19. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว ์จ ากัด 
20. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

33 รายการ Calibration of 
Caliper (Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. บรษิัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD LABORATORY) 
2. บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี  จ ากัด 
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
5. บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จ ากัด 
6. บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่นเซ็นเตอร์ จ ากัด 
7. บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอรว์ิส จ ากัด 
8. บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
9. บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเมน้ท์ จ ากัด 
10. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากดั 
11. บริษัท ไทยยางกจิไพศาล จ ากัด 
12. บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากดั 
13. บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
14. บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
15. บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
16. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
17. บริษัท เอ ซี แอล (2550) จ ากัด 
18. บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม (มหาชน) จ ากัด 
19. บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท อินโทร ทีเอสซี จ ากัด (สาขาชลบุรี) 
21. บริษัท พูนทรัพยแ์คน จ ากัด 
22. บริษัท เอสทีดี คาลิเบรชั่น จ ากัด 
23. บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด 
24. บริษัท อินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
25. บริษัท อีพีจ ี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
26. บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จ ากัด 
28. บริษัท เบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) จ ากัด (แผนกเครื่องมือวัด) 
29. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
30. บริษัท ครอมัลลอย ประเทศไทย จ ากัด 
31. บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
32. บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
33. บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
34. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (EQGR/EQ) บริษัท กุลธรเคอร์บี้ 
จ ากัด (มหาชน) 
35. บริษัท เอ แอล เค แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จ ากัด 
36. บริษัท ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จ ากัด 
37. บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
38. บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ ากดั 

 
2) รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน อว. ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  

จ านวน 392 หน่วยงาน 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
1 การทดสอบทางเคมีและจุล

ชีววิทยา 
ด้านอาหาร อาหาร
สัตว์และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. หน่วยบรกิารกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
3. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
5. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
8. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี  
9. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรงัสี สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ

3 การทดสอบทางเคมี ด้านเคมีภัณฑ์ 1. ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4 Dimensions:  Caliper 
(Digital)  

สาขาสอบเทียบ 1. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรรม  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

5 Dimensions: Micrometer 
(Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรรม  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

6 รายการ pH-value in water สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยพะเยา 
4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
5. คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
6. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
7. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
8. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
10. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
11. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
13. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
14. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 
15. หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
18. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภณัฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
19. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
20. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
21. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
22. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23. หนว่ยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(บางขุนเทียน) 
24. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
25. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
26. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
27. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
28. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
29. กลุ่มน้ าอุปโภคและบริโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
30. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
31. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
32. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
33. กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวสัดุวิศวกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
34. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
35. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

7 รายการ Total hardness (as 
CaCO3) and Chlorides (as 
Cl) in water 

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
2. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
9. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
10. หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
13. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
14. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
17. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
18. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภณัฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
19. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
21. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
22. กลุ่มน้ าอุปโภคและบริโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

8 รายการ Block Rubber (Dirt, 
Ash, Nitrogen, Volatile 
matter, Po, PRI, Colour and 
Mooney viscosity) 

สาขาเคมี 1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดวุิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

9 รายการ Water - soluble 
chlorides (as NaCl) in 
Feeding stuffs 

สาขาอาหาร
  

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตร และอาหารภาค
ตะวันออก ศูนยว์ิจยัและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร
ภาคตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

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

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. หน่วยบรกิารกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวจิัยขั้นสูง ส านกังาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
7. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
10. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
11. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
13. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 
15. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
16. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
17. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
19. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
20. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 



120 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
21. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
22. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
23. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
24. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
26. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

11 รายการ Calibration of 
Measuring Microscope 

สาขาสอบเทียบ 1. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 กองความสามารถห้องปฏบิัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

12 รายการ Calibration of 
Profile Projector 

สาขาสอบเทียบ 1. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 กองความสามารถห้องปฏบิัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 

   

13 รายการ Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, 
K, Na, Zn and P in Feeding 
stuffs 

สาขาอาหาร
  

1. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหารสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะหอ์าหารสัตว-์2 ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
3. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
4. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
8. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
9. กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

14 รายการ Moisture, Protein, 
Ash and pH - value in 
Flour 

สาขาอาหาร
  

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
2. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
7. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

15 รายการ Standard solution: 
Hydrochloric acid (HCl) 
and 
Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) 

 1. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
3. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 

16 รายการ Aerobic plate สาขาอาหาร 1. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย



121 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
count in starch   ทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
4. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
8. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. หน่วยบรกิารกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภณัฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
14. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
16. กลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
17. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 
18. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
19. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

17 รายการ pH - value, Total 
nitrogen and Salt (as NaCl) 
in Fish sauce 

สาขาอาหาร
  

1. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

18 รายการ Total Suspended 
Solids (TSS) in water 

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
2. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



122 
 

 
 

ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
9. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
12. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
15. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
18. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
19. หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(บางขุนเทียน) 
20. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 
21. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
22. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

19 Chemical Oxygen Demand 
(COD) in Water 

สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
2. หน่วยบรกิารกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
5. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
9. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
13. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
14. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
17. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

    
20 รายการ Total Dissolved 

Solids (TDS) in water 
สาขาสิ่งแวดล้อม 1. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

2. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 
9. งานทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
10. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภณัฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
11. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
12. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
13. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
15. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
17. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
18. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 
19. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
20. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21. หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะหก์ระบวนการและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(บางขุนเทียน) 
22. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

21 รายการ Moisture, Protein, สาขาอาหาร 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะหอ์าหารสัตว-์2 ภาควิชาสัตวบาล คณะ
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
Crude fat, Crude fiber and 
Ash in Feeding stuffs 

  เกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณค่าอาหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหารสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
6. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและหอ้งปฏิบตัิการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
8. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
12. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
13. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
14. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว-์2 ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
16. ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภณัฑ์ สังกัดสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
17. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

22 รายการ Calibration of 
Volumetric Flask 

สาขาเคมี 1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
2. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
4. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1 กองความสามารถห้องปฏบิัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

23 รายการ  Calibration of 
Volumetric Burette 

สาขาเคมี 1. ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1 กองความสามารถห้องปฏบิัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
4. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

24 รายการ Moisture Protein 
and Ash in Rice Powder 

สาขาอาหาร
  

1. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 
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ล าดับ รายการ ห้องปฏิบตัิการ สถานประกอบการ 
2. ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

25 รายการ Bisphenol A in 
Food Simulant (ASEAN 
PROGRAM) 

สาขาอาหาร 1. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
2. กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

26 รายการ Calibration of 
Micrometer (Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตร
วิทยา สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

27 รายการ Pepsin Digestibility 
in Feeding stuffs (pilot 
study) 

สาขาอาหาร 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาค
ตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

28 รายการ Calibration of 
Caliper (Digital) 

สาขาสอบเทียบ 1. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและ 
มาตรวิทยา สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
ตัวชี้วัดที่ 28 : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
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แผน/(ผล) 
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แผน/(ผล) 
จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต
นวัตกรรม  (ผลงาน) 

- 
(-) 

1 
(1) 

2 
(3) 

 
 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เขตนวัตกรรม  (ผลงาน) 

- 
(1) 

- 
(1) 

- 
(-) 

2 
(2) 

2 
(3) 

 

 ผลการด าเนินงาน 
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     ในปีงบประมาณ 2563 มจี านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม  จ านวน 3  ผลงาน ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภท 
(ผลิตภัณฑ์/บริการ ฯลฯ) 

ชื่อผลงาน/รายละเอียดการส่งเสรมิสนับสนุน สถานประกอบการ 
ที่รับการสนับสนุน 

1 การวิจยั พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวัสดุคอมโพสิทและนาโน 
ที่ใช้ผลิตโครงสร้างผนังรถพยาบาล  

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากัด 
(แครี่บอย) จ. ชลบุร ี

2 การวิจยั ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย : รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากัด 
(แครี่บอย) จ. ชลบุร ี

3 การวิจยั ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย
เคลือบสารต้านจุลชีพ 

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากัด 
(แครี่บอย) จ. ชลบุร ี

  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 
o เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 
ตัวชี้วัดที่ 30 : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(ล้านบาท) 

- 
(-) 

90 
(101) 

42 
(65.4921) 

 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 
 

- 
(3.5920) 

- 
(-) 

- 
(9.2430) 

42 
(52.6571) 

42 
(65.4921) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 มีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 65.4921 ล้านบาท ดังนี้ 
 

ที่ ผลงาน การน าไปใชป้ระโยชน์ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
1 การผลิตกระดาษจากเศษผ้า เพื่อต่อยอดการ

ผลิตในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาด
- รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของสังคม/
ชุมชน 

 1.4560   
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ที่ ผลงาน การน าไปใชป้ระโยชน์ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) 
 

- การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น 
ลดค่าเดินทางออกไปท างานต่างถิ่น 
การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- หนี้สินครัวเรือนลดลง  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ชุมชนอื่น
มาศึกษาดูงานแลว้น าไปประยุกต์
ก่อให้เกิดรายได ้

2 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดา้น
ผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้
แก่ชุมชนอยา่งยั่งยืน 

- รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของสังคม/
ชุมชน 
- การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น 
ลดค่าเดินทางออกไปท างานต่างถิ่น 
การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- หนี้สินครัวเรือนลดลง  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ชุมชนอื่น
มาศึกษาดูงานแลว้น าไปประยุกต์
ก่อให้เกิดรายได ้

 2.1360   

3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อ
ยกระดับสินค้า OTOPให้ได้มาตรฐานในพื้นที่
ภูมิภาค 

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ 
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้
มาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค 

 61.3001  

4 การประเมินเสถียรภาพของเครื่องสอบเทียบ
สายเทปวัดระยะมาตรฐาน 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายใน
การลงพื้นที่ของเจ้าหนา้ที่
ห้องปฏิบัติการนอกพื้นที่ลดลง 
(โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความเส่ียง) 

 0.6000  

 
  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

ตัวชี้วัดที่ 31 : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา  
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่  อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
(ชุมชน/ท้องถิ่น) 
 

- 
(-) 

20 
(41) 

14 
(14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 
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ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น) 
 

14 
(-) 

14 
(14) 

14 
(-) 

14 
(-) 

14 
(14) 

 ผลการด าเนินงาน 
  มีชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปชว่ยพัฒนา จ านวน 14 ชุมชน 
ล าดับ ชุมชน/ท้องถิ่น วทน. ที่น าไปช่วยพัฒนา 

1 กลุ่มบ้านบางสัง ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 
 

หลักสูตร ""เทคโนโลยกีารแปรรูปผกัและผลไม้"  
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์) 

2 กลุ่มสิริธรรมภรณ์เส่ือกก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม  
จ.สุโขทัย 

หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์
จักสานจากต้นกก" 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  
จ.ก าแพงเพชร 

หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์
จักสานจากต้นกก" 

4 กลุ่มเก๋บาติก ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี ่ หลักสูตร ""การมัดย้อมผา้ทอมือดว้ยสีธรรมชาติ และการ
เขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ" 

5 กลุ่มบากันบาติก ต.อ่าวลกึน้อย อ.อา่วลกึ จ.กระบี่ หลักสูตร "การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ และการ
เขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ" 

6 กลุม่สตรีพัฒนาอาชีพ ต.หัวตะพาน อ.หวัตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ 

หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์
จักสานจากต้นกก" 

7 กลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาทรัพย์จ าปา ต.ทรัพย์จ าปา  
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก" 

   
8 ชุมชนในพื้นที่ อบต.โนนผึ้ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ  

จ.อุบลราชธาน ี
หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP" 

9 กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผา อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก" 
10 กลุ่มประติมากรรมเครื่องปั้นดิเผาบ้านปา่ตาล ต.สันผักหวาน 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก" 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเส้ียว ต.บา้นเส้ียว อ.ฟากท่า  
จ.อุตรดิตถ์ 

หลักสูตร "เทคโนโลยกีารแปรรูปผักและผลไม้" 

12 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบา้นเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย  
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับผลติภัณฑ์ OTOP 
ประเภทเครื่องจักสานจากกก" 

13 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกยกลาย ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ 

หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับผลติภัณฑ์ OTOP 
ประเภทเครื่องจักสานจากกก" 

14 กลุ่มทอเสื่อกกเพือ่การท่องเท่ียวบ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับผลติภัณฑ์ OTOP 
ประเภทเครื่องจักสานจากกก" 

 
          ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ตัวชี้วัดที่ 34 : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์  
 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แผน/(ผล) 
2562 

แผน/(ผล) 
2563 

แผน/(ผล) 
จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ์ (ราย) 

130 
(208) 

200 
(205) 

105 
(106) 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
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ตัวชี้วดั 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.63) 

รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 
(ราย) 

- 
(-) 

- 
(53) 

50 
(52) 

55 
(1) 

105 
(106) 

 
 ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รายละเอียด 
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  จ านวน 32 ราย 

1 ปลาเค็มฝังทรายได้แดด ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

2 ร้านกล้วยอบคุณอี๊ดชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

3 ขนมปั้นสิบคุณยาย ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

4 นางกนกวรรณ  นิมิตรพันธกุล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง 
จ.ระนอง 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ 
จ.หนองคาย 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

6 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปกลว้ยสกีายใต้ ต.สีกาย อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

   
7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านโพนเจริญ 

ต.บ้านถ่อน อ.ทา่บ่อ จ.หนองคาย 
พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

8 กลุ่มขนมหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากระบวนการผลิต 
9 อีสานปลาส้ม ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

10 กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

11 กลุ่มปลาส้มถอดกา้งบ้านเปือยทอง ต.ขามเฒ่าพัฒนา 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

12 กลุ่มมะม่วงหิมพานต์และผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวทุ่ง 
ต.บ้านเส้ียว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์ 

พัฒนากระบวนการผลิต 

13 กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเส้ียว ต.บ้านเส้ียว อ.ฟากท่า 
จ.อุตรดิตถ์ 

พัฒนากระบวนการผลิต 

14 โชคอนันต์เฉาก๊วย ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 

พัฒนากระบวนการผลิต 

15 กลุ่มนายปยิะศักดิ ์ สุขแก้ว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พัฒนากระบวนการผลิต 

16 กลุ่มสามร้อยยอดฮอลิเดย์ ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

พัฒนากระบวนการผลิต 

17 กลุ่มถนอมอาหาร ต. หาดส้มแป้น อ.เมอืง จ.ระนอง พัฒนากระบวนการผลิต 
18 สัมมาชีพบ้านบางสังตี ต. หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากระบวนการผลิต 
19 คุณโหน่งปลาร้าบอง ต. ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 
20 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองโง้ง ต. บ้านหวาย อ.วาปีปทุม 

จ.มหาสารคาม 
กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

21 กลุ่มปลาส้มหนองระเวยีง ต. เวียงชยั อ.พยัฆภูมพิิสัย  
จ.มหาสารคาม 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

22 วิสาหกจิกลุ่มอาชีพท าปลาส้มบ้านตะคุ ต. วังแสง อ.แกด า 
จ.มหาสารคาม 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

23 น้ าพริกคุณภัท ต. เมืองเสือ อ.พยัฆภูมิพสิัย จ.มหาสารคาม พัฒนากระบวนการผลิต 
24 กลุ่ม ศิศรี  แซ่อื้อ ต. บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
25 กลุ่มสิทธิเดชระนองกรุ๊ป ต. บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
26 กลุ่มนางนิภา  ยุทธศิลป์ ต. หาดส้มแปน้ อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
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ล าดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รายละเอียด 
27 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียวธันยนันท์  

ต. แพรกหนาวแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

28 กลุ่มนางพัชรา กตัญญูกุล ต. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

29 ไร่ภูผาศักดิ์ ต. หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 
30 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย  

ต. ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 
กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

31 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรแปรรูปน้ าผลไม้เหล่า
เหนือ ต. เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

32 วิสาหกจิชุมชนสยามรังนกทอง ต. พลับพลา  อ.เมือง  
จ.จันทบุรี 

พัฒนากระบวนการผลิต 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 31 ราย 
33 กลุ่มนางแดง แสงจันทร์ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
34 วิสาหกจิชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

จ.อุดรธาน ี
พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

35 กลุม่อาชีพชุมชนหนองใหญ่ ต.หมากแขง้ อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

36 กลุ่มก าปอ ต.สันทรายนอ้ย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พัฒนากระบวนการผลิต 
37 กลุ่มภัทรเฮิร์บ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค า

กลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

39 วิสาหกจิชุมชนพัฒนาอาชีพบา้นดู่ใน ต.จิกดู่ อ.หวัตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ 

กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 

40 กลุ่มนางธนัญญา  ฉลาด ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 
41 กลุ่มสมุนไพรเรือนสิตา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กระบวนการผลิต/ระบบมาตรฐาน 
42 กลุ่มพัฒนาอาชพีภูผึ้งหลวง จ.ราชบุร ี พัฒนากระบวนการผลิต 
43 กลุ่มฌามาร์ จ.ราชบุร ี พัฒนากระบวนการผลิต 
44 กลุ่มสมุนไพรโฟล์ค 101 จ.ร้อยเอ็ด พัฒนากระบวนการผลิต 
45 กลุ่มดีมาศ จ.สุโขทยั พัฒนากระบวนการผลิต 
46 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรเมืองสองแคว จ.พิษณุโลก พัฒนากระบวนการผลิต 
47 กลุ่มนางนกเล็ก  ใจรักษ์ จ.สุโขทัย พัฒนากระบวนการผลิต 
48 บจก.ไม่จ ากัดความสุข จ.เพชรบูรณ์ พัฒนากระบวนการผลิต 
49 วิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมจักสานบา้นป่าก่อ จ.บึงกาฬ พัฒนากระบวนการผลิต 
50 กลุ่มคุณพูลสุทธิบุญปุรินทราภิบาล ต.วดัประดู่ อ.เมือง  

จ.สุราษฎร์ธาน ี
ให้ค าปรึกษา 

51 กลุ่มสตรี ต.บ้านส้อง อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ให้ค าปรึกษา 
52 กลุ่มกรีนาร่า ต.หว้ยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พัฒนากระบวนการผลิต 
53 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผกัหลากชนดิปลอดสารพิษ 

สู่ชีวิตพอเพียง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
ให้ค าปรึกษา 

54 กลุ่มบ้านสวนสมุนไพรนวลจันทร์ ต.สระก าแพงใหญ ่ 
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

พัฒนากระบวนการผลิต 

55 กลุ่มปารวีสมุนไพร ต.หนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง  
จ.นครราชสีมา 

ให้ค าปรึกษา 

56 บจก. วอร่าครีมพลัส ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พัฒนากระบวนการผลิต 
57 กลุ่ม Honey vee ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ให้ค าปรึกษา 
58 กลุ่มทิวาพัชรสมุนไพร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ให้ค าปรึกษา 
59 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงในครัวเรือน  

ต.ขุนทะเล อ.ลานสา จ.นครศรีธรรมราช 
ให้ค าปรึกษา 

60 กลุ่มจันทร์ธาราทา่ทอง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ให้ค าปรึกษา 
61 วิสาหกจิชุมชนคนเอาถ่านบ้านใสเหนือ ต.นาหลวงแสน  ให้ค าปรึกษา 
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ล าดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รายละเอียด 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

62 กลุ่มสวนสมรมบ้านดอนทือ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครศรีธรรมราช 

พัฒนากระบวนการผลิต 

63 กลุ่มสมุนไพรดุจธารา ต.ควนธาน ีอ.กันตัง จ.ตรัง ให้ค าปรึกษา 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 15 ราย 

64 อันดามันซูวีเนียรัสแอนด์ทวัร์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
65 น.ส.นงเยาว์  แก้วบุตร ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
66 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร 
พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

67 บ้านแบงกลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม-ทอผ้าไหม ต.หนองหลวง 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

68 กลุ่มทอผ้ายอ้มบ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

69 กลุ่มบ้านน้ าแร่พรร้ัง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
70 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าบาติกมัดย้อม ต.บางริ้น อ.เมือง 

จ.ระนอง 
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

   
71 กลุ่มนางธันยพร  เกิดทรัพย์ ต.คลองท่อมเหนือ 

อ.คลองท่อม จ.กระบี ่
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

72 กลุ่มมากันบาติก ต.อา่วลกึน้อย อ.อา่วลกึ จ.กระบี่ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
73 กลุ่มสนธยา ชลธ ี(เก๋บาตกิ) ต.คลองพน อ.คลองท่อม  

จ.กระบี ่
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

74 กลุ่มผ้าปักบาเต๊ะปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
75 กลุ่มตลาดระนองธาน ี(เขานิเวศน์) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง  

จ.ระนอง 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

76 กลุ่มสัมมาชีพบ้านบางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง  
จ.ระนอง 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

77 กลุ่มนางสาวศณธิยา กรสวัสดิ์ ต.หาดสม้แป้น อ.เมือง  
จ.ระนอง 

พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

78 กลุ่มระนองเซรามิก ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จ านวน 16 ราย 

79 กลุ่มกระเป๋าหนังแท ้ต.เขานิเวศน์ อ.เมอืง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
80 หมอนสมุนไพรบ้านสีกาย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
81 กลุ่มทอเสื่อกก ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อดุรธาน ี พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
82 กลุ่มทอเสื่อกกลายไทย ต.คอนสาย อ.กูแ่ก้ว จ.อุดรธาน ี พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
83 กลุ่มทอเสื่อกกฃายขิด ต.หวัตะพาน อ.หวัตะพาน 

จ.อ านาจเจริญ 
พัฒนากระบวนการผลิต 

84 กลุ่มทอเสื่อกกบา้นโสกกล้า ต.แก้งไม้ อ.สังคม จ.หนองคาย พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
85 กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
พัฒนากระบวนการผลิต 

86 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจ าปา 
ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

พัฒนากระบวนการผลิต 

87 กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 
จ.ระนอง 

พัฒนากระบวนการผลิต 

88 กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผาง อ.เวยีงหนองล่อง จ.ล าพูน พัฒนากระบวนการผลิต 
89 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ต.เจรญิศิลป์ อ.เจริญศิลป์ 

จ.สกลนคร 
พัฒนากระบวนการผลิต 

90 กลุ่มทอเสื่อบ้านทุ่งวา่น ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  
จ.ก าแพงเพชร 

พัฒนากระบวนการผลิต 

91 กลุ่มสิริธรรมภรย์เสื่อกก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม 
จ.สุโขทัย 

พัฒนากระบวนการผลิต 
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ล าดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รายละเอียด 
92 กลุ่มหมอนสมุนไพรบา้นสกีาย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
93 กลุ่มเซรามกิบ้านหาดสม้แปน้  ต.หาดส้มแป้น อ.เมอืง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
94 กลุ่มนายธวัช  หนูค า ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

อื่นๆ จ านวน 11 ราย 
95 บะแพงดีไซน์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี (ประเภท

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
พัฒนากลยุทธ์การตลาด 

96 นวัตวิถีโอทอปบางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
97 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทุ่งพระศรี ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ 

จ. อุบลราชธานี  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นน้ า 

98 กลุ่มทอผ้าพื้นบา้น ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ  
จ. อุบลราชธาน ี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นน้ า 

99 กลุ่มนายกฎปกรณ์  นวลนิ่ม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
100 กลุ่มอาชีพหนองสองห้อง ต.ค าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร การบ าบัดน้ าเสีย 
101 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดทอมอืบ้านเสาเล้า ต.ดู่ลาด  

อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
การบ าบัดน้ าเสีย 

102 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกบา้นนาโป่ง ต.ทรายมูล  
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 

การบ าบัดน้ าเสีย 

103 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบา้นเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย  
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

การบ าบัดน้ าเสีย 

104 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกยกลาย ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ 

การบ าบัดน้ าเสีย 

105 กลุ่มทอเสื่อเพื่อการท่องเท่ียวบา้นนาหมอม้า ต.นาหมอม้า 
อ.นาหมอม้า จ.อ านาจเจริญ 

การบ าบัดน้ าเสีย 

106 กลุ่มคุณประเสริฐ  สายทองค า ต.ยายแพง อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 

การบ าบัดน้ าเสีย 

     
          ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต/โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 82.8608 

(85.1291) 
1 ผลผลิตที่ 1 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.5775  

(6.2250) 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ใช้บริการที่สามารถ

น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการ
ผลิตและบริการ 

ราย 1,500 
(2,670) 

1,500 
(1,894) 

1,500 
(1,738) 

1,500 
(2,467) 

6,000 
(8,769) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
 

ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(89.80) 

80 
(89.80) 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้ใช้บริการที่สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ รวม 8,769 ราย โดยน าไปใช้ในด้านการวเิคราะห์/ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า 

การวิจยัและพัฒนางานทางวิชาการ และการพัฒนาอุตสาหกรรม           
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 89.80 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค: - 
 

2 ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 11.4996 
(9.7434) 

 เชิงปริมาณ : จ านวนระบบเทคโนโลยีที่
น ามาเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เร่ือง - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(91.50) 

80 
(91.50) 

 

 
 
 

        

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการพฒันาการพัฒนาเวบ็ไซต์ academy.dss.go.th เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล และการพัฒนาหลักสูตรการยื่นขอประกาศนียบัตร 
nondegree ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัหน่วยงานภายในกระทรวงฯ สถาบัน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม้ี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบรกิารในรูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบตัร (non degree) และปริญญาคู่ (dual 
degree) 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 91.50 

                                                                                                                                                                                  
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน: - 
ปัญหาอุปสรรค: - 
 

3 ผลผลิตที่ 3 ก าลังคนทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ได้รบัการพัฒนา 8.4365 
(7.3832) 

 เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
(96.89) 

80 
(95.09) 

80 
(98.12) 

80 
(95.95) 

80 
(96.23) 

 

 เชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการ
ขยายขอบขา่ยการรับรองความสามารถ
บุคลากร 

ระดับ 1 
(1) 

1 
(1) 

3 
(3) 

5 
(5) 

5 
(5) 

 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาค
การผลิตและบริการ 

ร้อยละ 80 
(98.43) 

80 
(94.92) 

80 
(98.75) 

80 
(98.92) 

90 
(98.35) 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 96.23 
 ก าลังคนด้าน ว. และ ท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ ร้อยละ 

98.35 
 ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร  ระดบั 5   โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ได้รับการรับรองความสามารถ

บุคลากร ในสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” จ านวน 6 ราย      
                                                                                                                                                                          

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน:-  
ปัญหาอุปสรรค :-  
 

4 ผลผลิตที่ 4 สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ  35.9967 
(43.1880) 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
 เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

5 
(165.88) 

5 
(165.88) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(92.04) 

80 
(92.04) 

 

ผลการด าเนินงาน  
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีค านวณจากฐาน 89,250 รายการ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการให้บริการ 

237,299 รายการ คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.88 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน: 

1.  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบบางแห่งชะลอการให้บริการ แต่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังเปิด
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตามปกติ 

2. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีการปรับปรุงมาตรฐานเก่า เช่น คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีต และมีการประกาศมาตรฐานใหม่ด้านวัสดุ
ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจและส่งตัวอย่าง เข้ามาทดสอบเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 

3. มีการก่อสร้างโครงการของรัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จึงมีงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มมากขึ้น 
  
ปัญหาอุปสรรค :-  
 

5 ผลผลิตที่ 5 ห้องปฏบิัติการที่ได้รบัการพัฒนาและรับรองความสามารถ 20.3505 
 (18.5907) 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล 

ราย 25 
(34) 

30 
(58) 

30 
(44) 

40 
(50) 

125 
(186) 

 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการน าวสัดุ
อ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพ 

ราย 0 
(121) 

90 
(99) 

150 
(206) 

110 
(127) 

350 
(553) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ด้านห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานห้องปฏบิัติการ 
 

ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(88.74) 

80 
(88.74) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ด้านห้องปฏิบัตกิารที่ได้เข้าร่วมกจิกรรม
ทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(93.00) 

80 
(93.00) 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จ านวน 186 ราย มีรายละเอียดดังนี้  

1. สาขาอาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 70 ราย 
2. สาขาสิ่งแวดล้อม 69 ราย 
3. สาขาเคมีภัณฑ์ 25 ราย 
4. สาขายางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 17 ราย 
5. สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 2 ราย 
6. สาขาเซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง 2 ราย 
7. สาขาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 ราย 
 
 

 ผู้ประกอบการน าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ จ านวน 553 ราย มีรายละเอยีดดังนี้  
1. สาขาอาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 395 ราย 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
2. สาขาสิ่งแวดล้อม 69 ราย 
3. สาขาเคมีภัณฑ์ 89 ราย 

                                                                                                                                                                               
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :-  
ปัญหาอุปสรรค:- 
 
 
 
 
 
 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 144.4729 

(106.4144) 
1 โครงการที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปญัหา สร้างความเขม้แข็งด้านสังคม ชมุชน และความมั่นคง 2.7436 

(2.5991) 
 เชิงคุณภาพ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม

ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 

ผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อสุขภาพด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ (บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล)  มีการให้

ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกรายสถานประกอบการด้านปัญหาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ได้หัวเช้ือในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักไปใช้ในการ
ผลิตปลาส้มของผู้ประกอบการในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการลดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เข้าร่วมโครงการ  และตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนได้ร่างหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักเพื่อสุขภาพ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทปลาส้มและ
แหนมปลาด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์”   
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

2 โครงการที่ 2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 1.1200 
 (0.9665) 

 เชิงคุณภาพ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/คลัส
เตอร์เป้าหมาย 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 

ผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงานการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตใยกัญชงส าหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อประโยชน์ในการขึ้นรูปอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการพัฒนาสูตร

คอมพาวด์จากเส้นใยธรรมชาติที่สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นใยสามมิติได้จ านวน 1 สูตร  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้การวิจัยในส่วนที่ต้องด าเนินการนอกสถานที่ไม่สามารถท าได้ ท าใหก้าร
ด าเนินงานตามแผนล่าช้า 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

3 โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 40.1824 
 (39.1994) 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนา  

ราย 2 
(1) 

21 
(18) 

5 
(32) 

44 
(75) 

52 
(126) 

 

 เชิงปริมาณ จ านวนรายการทดสอบที่ขอรับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

รายการ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

26 
(103) 

26 
(103) 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
 เชิงปริมาณ : จ านวนรายการทดสอบใหม่ รายการ - 

(-) 
- 

(10) 
- 
(-) 

5 
(18) 

5 
(28) 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 126 ราย ได้แก่ 

1. ให้ค าปรึกษาบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ณ ที่ตั้งของโรงงาน จ. ชลบุรี เกี่ยวกับขนวนการรับรองและการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมีผสม
เพิ่มส าหรับคอนกรีต (มอก. 733) เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2. ให้ค าปรึกษาบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด 18 แห่ง (หนว่ยผลิตทุ่งครุ1 นพวงศ์ บางนา2 บางปู ปากเกร็ด พุทธมณฑลสาย5 รังสิตคลอง8 คลองหลวง 
รัตนาธิเบศร์1 รัตนาธิเบศร์2 รัตนาธิเบศร์3 รามอินทรา1 อุดรธานี อบุลราชธาน ีอ่อนนุช เชียงใหม่ เมืองทอง และโคราช) ณ ที่ตั้งของโรงงาน ในการ
เตรียมการผลิตและเตรียมห้องปฏบิัติการทดสอบ เพื่อการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2560 และให้
ค าแนะน าเกีย่วกับ มอก. อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มอก. น้ าผสมคอนกรีต วัสดุผสมคอนกรีต คอนกรีตส าหรับสิ่งแวดล้อมทะเล  และติดตามความกา้วหนา้ใน
การจัดท าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ของห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด  
3. มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหนว่ยงาน และการให้บริการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น หลักสูตรด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลกัสูตรการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท างานในห้องปฏิบัตกิารเคมี หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัของหอ้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หลกัสูตรการออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย หลักสูตรการก าจัดความเส่ียงมลพิษ
ทางอากาศในหอ้งปฏิบัติการด้วยหัววัด VOC แบบโครงข่าย เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 การขอการรับรองความสามารถห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ จ านวน 103 รายการ  
 มีการพัฒนารายการทดสอบใหม่ จ านวน 28 รายการ โดยห้องปฏิบัติการกรมวทิยาศาสตร์บริการมกีารเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาวิธีทดสอบตามความต้องการของลูกค้า หรือกฎระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มการให้บริการรายการ
ทดสอบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

4 โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 10.2745 
 (2.6412) 

 เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

5 
(20.86) 

5 
(20.86) 

 

ผลการด าเนินงาน 
ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร  ค านวณจากฐาน 1,000 รายการ ผล 1,387 รายการ คิดเป็น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.70 
                                                                                                                                                                                
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

5 โครงการที่ 5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชมุชน 50.4663 
(26.4168) 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 1,000 
(598) 

500 
(575) 

- 
(90) 

- 
(437) 

1,500 
(1,700) 

 

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

80 
(91.94) 

80 
(91.94) 

 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม จ านวน 1,700 คน 25 หลักสูตร  โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

1. หลักสูตร "การเพิ่มกลยุทธิ์การตลาดแกผู่้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน"  จ านวน 68 คน 
2. สัมมนา "กลยุทธก์ารตลาดที่ผู้ประกอบการต้องรู้ในยุค 4.0" จ านวน 100 คน 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
3. หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม ่: Molecula Gastronomy" จ านวน 38 คน 
4. หลักสูตร "เทคโนโลยกีารยืดอายกุารเกบ็ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จ านวน 52 คน 
5. หลักสูตร "เทคโนโลยกีารแปรรูปผักและผลไม้" จ านวน 71 คน 
6. หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวด้วยเทคนิคสปอนนิฟิเคชั่น"  จ านวน 33 คน 
7. หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร จ านวน 99 คน 
8. หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก" จ านวน 196 คน 
9. หลักสูตร "การป้องกันการเกิดเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก" จ านวน 90 คน  

10. หลักสูตร "การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ" จ านวน 89 คน 
11. หลักสูตร "การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ และการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ" จ านวน 102 คน 
12. หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับผลติภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก" จ านวน 99 คน 
13. หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP"  จ านวน 181 คน 
14. หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู" จ านวน 52 คน 
15. หลักสูตร "การทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ" จ านวน 52 คน 
16. หลักสูตร "การปรับระดับผิวน้ าและการอ่านปริมาณที่ถูกตอ้งของเครื่องแก้วปรมิาตร" จ านวน 65 คน 
17. หลักสูตร "การจัดการของเสียส าหรับผลติภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก" จ านวน 109 คน 
18. หลักสูตร "การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ"  ณ  ห้อง 519 ชั้น 5 อาคาร พศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (จัดอบรมแบบออนไลน์)  

จ านวน 19 คน 
19. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเชิงลึกด้านการบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว" จ านวน 27 คน 
20. การพัฒนาพัฒนาสเปคของเนื้อผ้าบาติก 2 คน 
21. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 60 คน 
22. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร จ านวน 8 คน  
23. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอดว้ยสธีรรมชาติ จ านวน 25 คน 
24. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์จกัสาน จ านวน 30 คน 
25. หลักสูตร "การประยกุต์ใช้ระบบอัตโนมตัิในการวัด" ณ  ห้อง 519 ชั้น 5 อาคาร พศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ านวน 32 คน 

                                                                                                                                                                                
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

6 โครงการที่ 6 โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตร ์ 3.6366 
 (3.4633) 

 เชิงปริมาณ : จ านวนสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล 

เร่ือง 240 
(342) 

250 
(400) 

255 
(297) 

255 
(257) 

1,000 
(1,296) 

 

ผลการด าเนินงาน  
มีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล จ านวน 1,296  เร่ือง โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. กิจกรรมบูรณาการความร่วมมอื และการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Sharing resources) ระหว่างหนว่ยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระหว่าง
เครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศ เครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว และหนว่ยงานที่เกีย่วข้องด้านการส่งเสริมการใช้และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
3. กิจกรรมพัฒนาสารสสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล และงานอนุรักษ์สารสนเทศในรูปดิจิทัล (Digital preservation)  
4. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผี่านทางเว็บไซต์ และ Mobile device 
                                                                                                                                                                            
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

7 โครงการที่ 7 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพสินค้า 8.7818 
 (8.3417) 

 เชิงปริมาณ : พัฒนาร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่

ร่าง - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

3 
(8) 

3 
(8) 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

         
ผลการด าเนินงาน  
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดเตรียมส่งร่างมาตรฐานฉบับ FDNS (1) พร้อมสรุปผลการพิจารณาร่างมาตรฐานฯ และไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ สมอ. 
จ านวน 8 ฉบับ ได้แก่  

1. คอนกรีตแห้งส าเร็จรูป (เป็นมาตรฐานใหม่) 
2. คอนกรีตแห้งส าเร็จส าหรับสภาวะทะเล (เป็นมาตรฐานใหม่) 
3. มอก. 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน (น ามาตรฐานเกา่มาทบทวนใหม่) 
4. มอก. 897-2539 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม  (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 
5. มอก. 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 
6. มอก. 33-2531 ขนาดกระดาษตัดส าหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขยีน  (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)  
7. มอก. 391-2524 นมผง (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 
8. มอก. 132-2528 รองเท้าผ้าใบ (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 

ซ่ึงเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ วศ.อว.ทั้งนี้ มีร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 5 มาตรฐาน ซ่ึงหน่วยงานจะ
ด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่  

1. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก  (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 
2. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว  (น ามาตรฐานเกา่มาทบทวนใหม่) 
3. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน   (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)   
4. เทปพันเกลียวส าหรับงานประปา  (เป็นมาตรฐานใหม่) 
5. มอก. 2303-2549 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่ (น ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่) 

                                                                                                                                                                              
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

8 โครงการที่ 8 โครงการยกระดบัคุณภาพห้องปฏิบตัิการทดสอบยางให้คุณมีคุณภาพ 10.2628 
 (9.7333) 

 เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยาง
แท่งได้รับการรับรอง 

ห้องปฏิบัติการ 1 
(2) 

1 
(4) 

1 
(-) 

2 
(-) 

5 
(6) 

 

ผลการด าเนินงาน 
ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง จ านวน 6 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติการบริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร 
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด สาขาทุ่งสง 
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด สาขานราธิวาส 
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด สาขาปัตตานี 
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปกัษ์ใต้ จ ากัด สาขายะลา 
6. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
                                                                                                                                                                               
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

9 โครงการที่ 9 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 6.8377 
 (6.2631) 

 เชิงคุณภาพ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ที่สามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิง

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

- 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

1 
(1) 

1 
(1) 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
ลึกหรือน าไปใช้แกป้ัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

ผลการด าเนินงาน  
การด าเนินโครงการสกัดสาระส าคัญจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปกาแฟเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง มี การพัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางผสมสารสกัดกาแฟ 2 ชนิด ได้แก่ โลชั่นบ ารุงผิว และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า โดยเลือกสารสกัดกาแฟ (เปลือกผล เมล็ดกาแฟดิบ เ มล็ดกาแฟค่ัว) 
เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางได้  โดยมีการทดสอบหาความคงสภาพ  การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์  และความเป็นกรด 
- ด่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด  มีสีและกลิ่นคงอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่แปรสภาพ มีค่าความเป็นกรด - ด่างอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่พบการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์  และมีผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   

  
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 
 
 
 
 
 
10 โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 8.4672 

 (6.7900) 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการ

ที่เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ - 

(-) 
- 
(-) 

- 
(-) 

5 
(165.88) 

5 
(165.88) 

 

ผลการด าเนินงาน  
การให้บริการปีที่ผ่านมา 89,250 รายการ ปีปัจจุบัน 237,299 รายการ เพิ่มขึ้น 148,049 รายการ โดยร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.88  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน:  

1.  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบบางแห่งชะลอการให้บริการ แต่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังเปิด
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตามปกติ 

 
2. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีการปรับปรุงมาตรฐานเก่า เช่น คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีต และมีการประกาศมาตรฐานใหม่ด้านวัสดุ

ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจและส่งตัวอย่าง เข้ามาทดสอบเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 
3. มีการก่อสร้างโครงการของรัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จึงมีงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มมากขึ้น 
 

ปัญหาอุปสรรค : - 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 9.5740 

(9.5728) 
1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 9.5740 

(9.5728) 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหารเมืองอนาคตได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ราย 3 3 4 - 10 
(10) 

 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเมืองอนาคตได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอยีดดังนี้  
1. บริษัท ศุภิสรา อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด/พัฒนาขนมขบเค้ียวจากปลาสลิด 
2. บริษัท ยูนีค ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากัด : พัฒนากระบวนการผลิตสมู้ทตี้ผักผลไม้ ให้มีคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
3. บริษัท ธนพร ไรซ์มิลล์ จ ากัด : วิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
4. บริษัท อริยวาโย จ ากัด : วจิัยและพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
5. บริษัท มิตรธัญญะกรุ๊ป จ ากัด : วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าผึ้งมะนาวกึ่งส าเร็จรูปและวิจยัพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยอบแห้ง 
6. บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด : วิเคราะห์ทดสอบขิงด้วยประสาทสัมผัสเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ 
7. บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จ ากัด : วิจยัพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลง 
8. บริษัท แวล ูฟาร์มา แอนด์ มิลค์ จ ากดั : วิจยัพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะ 
9. บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู๊ดส ์จ ากัด : วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัท 
10. บริษัท ซิมพลิฟาย ฟูดส์ จ ากัด : วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิง              
                                                                                                                                
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  
ปัญหาอุปสรรค  : -  
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 16.0525 

(16.0251) 
1 โครงการที่ 1 โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 16.0525 

 (16.0251) 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหมแ่ละ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขัน  

ราย 35 89 62 154 220 
(340) 

 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันจ านวน 340 ราย ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 16 ราย 
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแกว้และกระจก 31 ราย 
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษ 25 ราย 
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ 268 ราย 
                                                                                                                                                                               
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : -  
ปัญหาอุปสรรค : เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs  โดยได้ปรับวธิีด าเนินการ เป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์แล้ว 
 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4.9200 

(4.8654) 
1 โครงการที่ 1 โครงการสร้างมาตรฐานการ

ทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต ์

 - 
(0.4963) 

- 
(0.6332) 

- 
(1.3460) 

3.7906 
(2.3900) 

4.8654 4.9200 
 (4.8654) 

 เชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม  

ผลงาน - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(1) 

2 
(2) 

2 
(3) 

 

ผลการด าเนินงาน  
มีจ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม  จ านวน 3  ผลงาน ได้แก่  
1. พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวัสดุคอมโพสิทและนาโนที่ใช้ผลิตโครงสร้างผนังรถพยาบาล  
2. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนึบัญชีนวัตกรรมไทย) 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
3. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย) 
โดยร่วมด าเนินการวิจัยกับ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากัด (แครี่บอย) จ. ชลบุรี 

                                                                                                                                                                           
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :- 
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่อาคารปจัจุบันไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทดสอบทางด้านเชิงกล และยานยนต์อัตโนมัติ จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องมือเพื่อจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบในอาคารที่มีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก 16.4740 

(15.4763) 
1 โครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ ์OTOP 16.4740 

(15.4763) 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ

วิสาหกจิชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  
 

ราย - 
(-) 

- 
(53) 

50 
(52) 

55 
(1) 

105 
(106) 

 

 เชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที ่วทน. 
เข้าไปช่วยพัฒนา  

ชุมชน/
ท้องถิ่น 

- 
(-) 

- 
(14) 

- 
(-) 

14 
(-) 

14 
(14) 

 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่
ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน  

ผลิตภัณฑ์ 40 
(76) 

60 
(30) 

5 
(32) 

- 
(-) 

105 
(138) 

 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP 
ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น  

ราย - 
(-) 

- 
(-) 

- 
(-) 

490 
(1,305) 

490 
(1,305) 

 

 เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก  

ล้านบาท 0 
(3.5920) 

- 
(-) 

- 
(9.2430) 

42 
(52.0560) 

42 
(64.8910) 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 106 ราย มีรายละเอียดดังนี ้

1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  จ านวน 32 ราย 
2) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 31 ราย 
4) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 15 ราย 
5) ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จ านวน 16 ราย  
6) ประเภทอื่นๆ เช่น การถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านน้ า การบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 12 ราย 
โดยเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์การตลาด กระบวนการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การออกแบบบรรจภุัณฑ์ เป็นต้น 

 ชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปชว่ยพัฒนา จ านวน 14 ชุมชน มีรายละเอียดดังนี ้
1. กลุ่มบ้านบางสัง ต.หาดส้มแป้น อ.เมอืง จ.ระนอง 
2. กลุ่มสิริธรรมภรณ์เส่ือกก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม ่ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 
4. กลุ่มเก๋บาติก ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
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ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ แผน/(ผล) การด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 รวม 
ทุกไตรมาส 

ณ สิ้นไตรมาส 
1-4 (สะสม) 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
5. กลุ่มบากันบาติก ต.อ่าวลกึน้อย อ.อา่วลึก จ.กระบี่ 
6. กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
7. กลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาทรัพย์จ าปา ต.ทรัพย์จ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
8. ชุมชนในพื้นที่ อบต.โนนผึ้ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
9. กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผา อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 
10. กลุ่มประติมากรรมเครื่องปั้นดิเผาบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
11. องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเส้ียว ต.บ้านเส้ียว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์
12. กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบา้นเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
13. กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกยกลาย  ต.ค าพระ อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
14. กลุ่มทอเสื่อกกเพื่อการท่องเท่ียวบ้านนาหมอม้า ต.นาหมอมา้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

 จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทีข่อรับการรับรองตามมาตรฐาน จ านวน 138  ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภท ดังนี ้
- ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 56 ผลิตภัณฑ์  
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 52 ผลิตภัณฑ์  
- ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 23 ผลิตภัณฑ์  
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ 

 จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น 1,305 ราย 
 มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก 64.8910 ล้านบาท 

                                                                                                                                                                               
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 
ปัญหาอุปสรรค : - 
 

 
 
 


