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บทน ำ 
 
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการ
ก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรน าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ 

ค่ำนิยม 
  ค่านิยมหลักขององค์การ “I AM DSS” 
  I   ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity) 
  A   รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) 
  M   ใส่ใจต่องาน (Mindfulness) 
  D   กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
  S   สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  S   พัฒนาตนเอง (Self- development 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร (System integration) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

ให้ได้มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
4. วิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ 
5. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบ

และรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพื่อ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
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1. งบประมำณและประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมแหล่งเงิน /เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

รวมทั้งสิ้น  
ล้านบาท 

     476.6814       405.2421   311.8636       299.1527      302.1328  

รวมเงินงบประมาณ  
ล้านบาท 

     476.6814       405.2421    311.8636   299.1527     302.1328  

รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (NQI 
Academy) 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อ
ในรูปแบบ Lifelong Learning  

คน 10,000 10,000 15,000 20,000                -    

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คน 324 309 309 309                -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท    5.7708     3.2461   2.9499        
2.9499  

2.9499 

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

2. รับรองระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับห้องปฏิบัติการผลติภณัฑ์ 
และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่
แข่งขันได้ในเวทีโลก 
(CABs) 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิด

ล้านบาท 90 255 255 255 300 
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เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จากการน าผลงานวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  

เรื่อง 42 42 42 42 42 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการ
สร้างมลูค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ และ
ภาคธุรกิจ  

ร้อยละ 10 12 12 12 12 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอ
จดทรัพย์สินทางปญัญา / บัญชี
นวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรม 

ผลงาน 1 1 1 1 1 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ละของการให้บริการโครงสรา้ง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 10 10                -                   -                   -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท    358.8107     301.8031  266.1005  270.9640  275.6616  

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    
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เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. ก าหนดหลักเกณฑร์ิเริม่และ
เงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
(Specification for 
innovation and 
community) 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และคณุภาพชีวิตที่เกดิจากการ
น าผลงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

ล้านบาท                -    20 20                -                   -    

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย                -    4 4                -                   -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     13.7018        5.2475        5.2475        1.7175              
-    

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

4. พัฒนาและรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตัิการ
ของประเทศ (Accreditation & 
PT) 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 

รายการ 3,600 3,800 4,600 4,900                -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     47.0587      10.2832        8.6382        8.6382        8.6382  

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

5. บริหารจัดการกลไกและ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (System 
Integration) 
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เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และคณุภาพชีวิตที่เกดิจากการ
น าผลงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท                -    700                -                   -                   -    

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 220 240                -                   -                   -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท             
-    

    39.5915        2.0400        2.0400        2.0400  

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย 
ววน. 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูผ้่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน
รูปแบบ Lifelong Learning  

คน 1,500 1,000 2,500 2,500 2,500 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มลูค่า
ผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต 

ล้านบาท 42 33 100                -                   -    

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถิ่น 

14 12                -                   -                   -    

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     35.2992      26.2986      21.8562        7.8118        7.8118  

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    
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เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

7.  พัฒนาการบริหารจดัการ
คลังข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดการองค์การที่มปีระสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

            

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  ผล
คะแนนเฉลีย่ระดับคณุธรรม 
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ อว. 

ร้อยละ 84 86 87 88 89 

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     16.0402      18.7721        5.0313        5.0313        5.0313  

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท                -                   -                   -                   -                   -    

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องด าเนินการต่อเนื่องถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 
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2. ตัวชี้วัดตำมตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

วศ. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 28 ตัวชี้วัด ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 13 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

วศ.  

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

อว.  

รายชื่อ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดผลผลิต 

1 5 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

2 2 จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 14 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

4  จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 

5 18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานานชาติ 

6 19 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

7 20 จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชี
นวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

8 23 ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

9 25 จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

10 26 จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 

11 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

12 27 มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

13 28 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 

14  จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการผลิตและบริการ 
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ล าดับ
ตัวชี้วัด  

วศ.  

ล าดับ
ตัวชี้วัด  

อว.  

รายชื่อ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดผลผลิต 

15  จ านวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

16  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

17  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 

18  ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร 

19  หน่วยตรวจสอบ และรับรองของประเทศได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 

20  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

21  จ านวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

22  จ านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง 

23  จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 

24  จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ 

25  ขยายขอบข่ายการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม่
และการบิน ตามมาตรฐานสากล 

26  จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

27 36 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว. 

28  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
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3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัดที่ 1  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง 
เรียนรู้ ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 6 :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน 

เป้าหมายการให้     : 1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ   
ให้บริการหน่วยงาน (NQI Academy)         

      6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1,441,386 1,645,734 1,280,030 3,772,760 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 3,420 2,700 2,480 2,400 
ผลการด าเนินงาน 4,538 5,950 2,480 10,058 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 23,026 คน ดังนี้ 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

1 15-18 
พฤศจิกายน 

2563 

ลงพื้นที่ส ารวจการบ าบัดน้ าเสยีจากการแปรรูปมะพรา้วขาว กลุ่มผู้ประกอบการใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

3 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
(คน) 

11,000 11,000 15,000 20,000 - 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

2 1-4 ธันวาคม 
2563 

การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาต ิ วิสาหกิจชุมชนไทลื้อและ
เกษตรกรบา้นกล้วยหลวง 
จังหวัดล าปาง 

30 

3 21-22 ธันวาคม 
2563 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร 
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร (ลูกประคบสมนุไพร) ณ โรงแรมริมปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

กลุ่มผู้ประกอบการ 32 

4 23-25 ธันวาคม 
2563 

การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลติภณัฑ์จักสาน กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว
บ้านรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย 

30 

5 20-25 ธันวาคม 
2563 

ลงพื้นที่ส ารวจการบ าบัดน้ าเสยีจากกระบวนการย้อมสสี าหรบั
ผลิตภณัฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ 

กลุ่มผู้ประกอบการใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ และขอนแก่น 

14 

6 26 พฤศจิกายน 
2563 - 25 

มีนาคม 2564 

1) การควบคุมคุณภาพผลการวเิคราะห์ทดสอบ 
2) การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปรมิาตร 
3) การสอบเทียบเครื่องช่ัง 
4) การสอบเทียบพีเอชมิเตอร ์
5) เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปรมิาตร 
6) เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
7) เทคนิคการเตรยีมสารละลาย 
8) เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับนักจลุชีววิทยา 
9) สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย 
10) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 

หน่วยงานราชการ/
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/
อื่นๆ 

5,652 

  11) อาหารเลี้ยงเช้ือและปฏิกิรยิาทางชีวเคมี ส าหรับ
ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษ 
12) หลักการประมาณคา่ความไมแ่น่นอนของการวัด 
13) การค านวณค่าสถติิส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1 
14) การค านวณค่าสถติิส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2 
15) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิค
การชั่งน้ าหนัก 
16) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิค
การไทเทรต 
17) การควบคุมคุณภาพส าหรับหอ้งปฏิบัติการทดสอบน้ าด้าน
จุลชีววิทยา 
18) Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

19) การใช้ Gas Chromatography ในการวิเคราะห์ทดสอบ 
  20) หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 
21) การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่อง
กรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
22) การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction 
(SPE) 
23) การใช้โปรแกรมน าเสนองานเบื้องต้น 
เทคนิคการใช้งาน MS WORD 
24) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแกส๊
โครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี 
25) การตรวจติดตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISOIEC 
17025 : 2017 
26) การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือส าหรับห้องปฏิบตัิการ
ทดสอบอาหารทางจลุชีววิทยา 
27) เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ าผิวดินส าหรับการ
วิเคราะห ์
28) การตรวจสอบประสิทธิภาพของยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร ์

  

  29) ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
30) การจัดท าเอกสารในระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2017 
31) การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉนิจากการท างานใน
ห้องปฏิบัติการเคม ี
32) ความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้องกับสารเคม ี
33) การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภยั 

  

7 18-20 ตุลาคม 
2563 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
ธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก 

กลุ่มบ้านคลองยาง และ
กลุ่มมาลีลันตา จังหวัด
กระบี ่

20 

8 16 พฤศจิกายน 
2563 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
ธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก 

กลุ่มลันตาบาติก กลุ่มต้น
ทังบาติก กลุ่มเก๋บาติก 
กลุ่มคลองท่อมลายคราม 
กลุ่มสตรีแม่บ้านคลอง
ท่อมเหนือ กลุ่มอ่าวลึกบา

91 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

ติก และกลุ่มบากันบาติก 
จังหวัดกระบี ่

9 19 กุมภาพันธ์ 
2564 

เทคโนโลยีการท าเจลแอลกอฮอลล์้างมือและสเปย์แอลกอฮอล ์ บุคลากรของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

80 

10 16 พฤศจิกายน 
2563 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมลูปัญหาการผลติและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 

สวนคุณประยรู สวนคณุ
ตุ้มคณุตู่ สวนยายดา เจ๊
บุญชื่น สวนผู้ใหญส่มควร 
สวนเรไร และสวนประสม
ทรัพย์ จังหวัดระยอง 

14 

11 - ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารทางโทรศัพท์
และอีเมลจังหวัดต่างๆ ดังน้ี น่าน ปทุมธานี กรุงเทพฯ
นครราชสมีา สมุทรปราการ สระแก้ว ร้อยเอ็ด สุโขทัย ตรัง สุ
ราษฎร์ธานี นนทบุรี นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ยะลา และ
ชุมพร 

ผู้ประกอบการด้านอาหาร 28 

12 25-26 มีนาคม 
2564 

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลติภัณฑ์อาหารแปรรูป 
(ประเภทปลาส้มและการแปรรูปปลา) 

กลุ่มวิสาหกจชุมชนแปร
รูปปลาบ้านสันเวียงใหม่ 
จังหวัดพะเยา 

31 

13 21-26 มีนาคม 
2564 

การบ าบัดน้ าเสียจากแปรรูปมะพรา้วขาว กลุ่มชยาภรณ์ กลิ่นหอม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

20 

14 26 สิงหาคม 64 
– 25 กันยายน 

64 

1 )การควบคุมคุณภาพผลการวเิคราะห์ทดสอบ 
2 )การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จ.ราชบุร ี
3) การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปรมิาตร 
4) การสอบเทียบเครื่องช่ัง 
5) การสอบเทียบพีเอชมิเตอร ์
6) เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปรมิาตร 
7) เทคนิคการใช้พเีอชมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
8) เทคนิคการเตรยีมสารละลาย 
9) เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับนักจลุชีววิทยา 
10) สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย 
11) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี  
12) อาหารเลี้ยงเช้ือและปฏิกิรยิาทางชีวเคมี ส าหรับ
ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษ 
13) หลักการประมาณคา่ความไมแ่น่นอนของการวัด 
14) การค านวณค่าสถติิส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1 
15) การค านวณค่าสถติิส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2 

หน่วยงานราชการ/
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/
อื่นๆ 

2,239 
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ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานท่ีเข้าร่วม จ านวน 
(คน) 

16) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิค
การชั่งน้ าหนัก 
17) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิค
การไทเทรต 
18) การควบคุมคุณภาพส าหรับหอ้งปฏิบัติการทดสอบน้ าด้าน
จุลชีววิทยา 
19) Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) 
20) การใช้ Gas Chromatography ในการวิเคราะห์ทดสอบ 
21) หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 
22) การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่อง
กรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
23) การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase 
Extraction(SPE) 
24) การใช้โปรแกรมน าเสนองานเบื้องต้น 
25) เทคนิคการใช้งาน MS WORD 
26) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแกส๊
โครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี 
27) การตรวจติดตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISOIEC 
17025 : 2017 
28) การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือส าหรับห้องปฏิบตัิการ
ทดสอบอาหารทางจลุชีววิทยา 
29) เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ าผิวดิน ส าหรับการ
วิเคราะห์  
30) การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร ์
31) ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
32) การจัดท าเอกสารในระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2017 
33) การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉนิจากการท างานใน
ห้องปฏิบัติการเคม ี
34) ความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้องกับสารเคม ี
35) การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภยั 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1. เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ     
      ของประเทศ (NQI Academy)              

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

หมายเหตุ:   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 894 131 8 3,720 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 309 
ผลการด าเนินงาน - -  279 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
 มีบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 279 คน ดังนี้  

ต าแหน่ง ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 

ผู้ไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษา 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 

ข้าราชการ 179 12 

นักบริหาร 3 - 

อ านวยการ 4 - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3 

นักวิทยาศาสตร์ 166 - 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 10 

พนักงานราชการ 76 12 

นักวิทยาศาสตร์ 76 - 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 3 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - 7 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คน) 

324 309 309 309 - 
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ต าแหน่ง ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 

ผู้ไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษา 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 

เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ - 1 

รวม 255 24 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตที่เกิดจำกกำรน ำผลงำนวิจัย และ
พัฒนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายการให ้   : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน
บริการหน่วยงาน       ที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs) 

    3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
        (Specification for innovation and community) 
    5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  
        (System Integration) 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

หมายเหตุ : กลุ่มอ านวยการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีงานวิจัย 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 352 963 12,771 28,774.92 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 2 13 21 939 
ผลการด าเนินงาน 82.02 574.24 331.31 431.27 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

(ล้านบาท) 

90 975 255 255 300 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
จาก 6 รายการ ประเมินเป็นเงิน 1,418.83 ล้านบาท ดังนี้ 

ที ่
ผลงานวิจัยและ

พัฒนา 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ 

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 
- รายไดจ้ากการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภณัฑ์ยาง 
- การจ้างงานเพิ่มจากการสร้างสนามกีฬาจากยาง
ธรรมชาติ  
เยื่อและกระดาษ 
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบ  
ก าไรเพิม่ขึ้นจากตัวอย่างผลทดสอบเพื่อการส่งออก  
ก าไรเพิม่ขึ้นจากมลูค่าการส่งออก  
ช่วยเรื่องคุณภาพการผลิต  
- การสอบเทียบมผีลต่อคุณภาพการผลิต  
-  คุณภาพการผลติมีผลต่อการส่งออก  
-  มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ี วศ. มสี่วนสนับสนุนด้าน
เครื่องทดสอบกระดาษ 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบ  
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น  
ช่วยเรื่องคุณภาพการผลิต  
-  การทดสอบมีผลต่อคณุภาพการผลิต  
-  คุณภาพการผลติมีผลต่อการส่งออก  
-  ประมาณมูลคา่ทางเศรษฐกิจท่ี วศ. มีส่วน
สนับสนุนด้านการทดสอบพลาสตกิ  
แก้ว 
มูลค่าจากการน าผลทดสอบ กระจก ผลิตภัณฑ์
แก้ว วัสดุสะท้อนแสงในงานจราจรเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์

421.60   

2 โครงการรับรอง
ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ผลิตภณัฑ์ ceramic hand former  
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 
ceramic hand former (mold ผลิตถุงมือยาง) 
 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 
สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
ผลิตภณัฑ์ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติ เช่น 

46.70   
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ที ่
ผลงานวิจัยและ

พัฒนา 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 

- กาบหมาก 
- กาบไผ ่
- ใบตองตึง 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทดสอบคุณภาพ
อาหารในเมือง
นวัตกรรมอาหาร 

เพิม่รายได้จากการขายผลติภณัฑแ์ปรรูปข้าว 
เครื่องดื่มขิง นม และแปรรูปปลาสลิด 

16.50   

4 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพและ
การตรวจสอบทาง
การแพทย์ 

มูลค่าจากการน าผลทดสอบแก้ว บรรจภุัณฑย์า
เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพก่อนจ าหน่ายให้แก่
โรงงานยา 6 บริษัท ประมาณการผลกระทบเฉลี่ย 
1.5 ล้านบาทต่อบริษัท 

104.00   

5 โครงการสร้าง
มาตรฐานการ
ทดสอบเพื่อส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ การ
บิน และหุ่นยนต์  

 21.38   

6 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

แก้ว 
1) ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการวเิคราะห/์ทดสอบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อน าผลการทดสอบใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
2) ตรวจสอบคณุภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามคณุภาพที่ก าหนดรวมถงึการให้
ค าปรึกษาแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต 
3) ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลติภัณฑโ์ดยการ
ปรับกระบวนการผลิตใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบัติ
ที่ดีขึ้น 
4) ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์
น าเข้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) ในกลุ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ 
5) ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพบรรจภุัณฑ์
ยาตามมาตรฐาน เป็นการยกระดบัคุณภาพ

808.64   
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ที ่
ผลงานวิจัยและ

พัฒนา 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 

ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเปน็ส่วนหนึ่งในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
6) ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุสมบัติของกระจก
แผ่นที่จะใช้ในการผลิต 
ยาง 
น าเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดสนามกีฬาจากยาง
ธรรมชาติทีส่ร้างจากเทคโนโลยีที่รบัการการ
ปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลติภัณฑ์เพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ตามทีม่าตรฐานก าหนด 
สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผูผ้ลิตยางแท่งที่มี
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้ได้รับการรับรอง 
ISO/IEC 17025 ซึ่งผู้ประกอบการไดร้ับการรับรอง 
กระดาษ 
ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน และ
ทดสอบผลิตภัณฑเ์พื่อการันตีคณุภาพ ตลอดจน
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขาย ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ ลดการสญูเสียจากการ
สั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีไมไ่ด้คุณภาพ และ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  
ผู้ผลิตกระดาษและผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
กระดาษมคีวามรูค้วามเข้าใจในการทดสอบดา้น
เยื่อและกระดาษท่ีถูกต้องตามวิธีการตามมาตรฐาน 
การปรับตั้งและสอบเทียบเครื่องมอื การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติและคุณภาพผลิตภัณฑ์  
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ ำนวนเรื่องท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน ววน. ระหว่ำงประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และ 
       นวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

หมายเหตุ : งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงาน รวบรวมข้อมูล 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 

ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 3 
ผลการด าเนินงาน - - - 3 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  มีเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ 3 เรื่อง ดังนี้ 

ที ่ โครงการ ประเภท * รายละเอียด ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1 การจัดท าบันทึกความ

เข้าใจระหว่าง กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
กับ Pakistan Scientific 
and Technological 
Information Center 
(PASTIC) 

MOU เพื่อแลกเปลีย่นสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
บริการสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย 

การพัฒนาสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยและประเทศ
ปากีสถาน สู่การน าไปใช้
ประโยชน ์

2 การศึกษาวิจัยและพัฒนา   
การสอบเทียบสายเทป        
วัดระยะมาตรฐาน  

โครงการการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
และขับเคลื่อนความ

หน่วยงานของไทย : กอง
ความสามารถห้องปฏิบตัิการ

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความ
ยาวมาตรฐานระดับทุติยภูมิของ

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ด้าน ววน. ระหว่างประเทศ (เรื่อง) 

5 3 5 5 5 

ทช. - - -   
บร. 2 1 2   
คอ. - - -   
วว. 2 1 2   
อว. 1 - 1   
สผ. 1 1 1   
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ที ่ โครงการ ประเภท * รายละเอียด ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

และรับรองผลติภณัฑ์ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
หน่วยงานต่างประเทศ : สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ เวียดนาม 
(Vietnam Metrology 
Institute: VMI) สาขาความ
ร่วมมือ : ด้านวิชาการมาตร
วิทยา 

ประเทศไทยและพัฒนา
เครือข่ายการร่วมมือทางด้าน
งานวิจัย พัฒนาด้านมาตรวิทยา
ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

3 โครงการพัฒนากระจก
อัจฉริยะส าหรับประหยัด
พลังงานในอาคาร 

โครงการทวิภาคี              
(  Bilateral 
Cooperation 
Projects) ภายใต้
โครงการ 
คณะกรรมการร่วม 
(คกร.) ไทย-จีน สมยั
ที่ 22 

หน่วยงานของไทย : กองวสัดุ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
หน่วยงานต่างประเทศ : 
Wuhan University of 
Technology (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ) 
สาขาความร่วมมือ : ด้าน
เทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะ และ
นวัตกรรมในการประหยัด
พลังงาน 

การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในงานวิจัยระหว่าง
นักวิจัยของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน การ
ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ และการ
ทดสอบและวิเคราะห์ตัวอยา่งใน
งานวิจัยกระจกอนุรักษ์พลังงาน 

หมายเหตุ : * Contact Research/ Research Collaboration/ MOU/ Agreement 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำนชำติ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และ 

      นวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานานชาติ 
(เรื่อง) 

42 42 42 42 42 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

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

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 42 เรื่อง จ าแนกเป็น 

 1) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 35 เรื่อง ดังนี้ 
ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาฟิล์มอนินทรีย/์อินทรียเ์คลือบ

ผิวอะลมูิเนียมอลัลอย A5083  เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกดักร่อน-
อุสุมา 

วารสารผลงานวิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 9 สิงหาคม 2563 
 

2 การพัฒนาเครื่องปรับระดับเมนสิคัสแบบอัตโนมัติ-อัจฉราวรรณ,วีระชัย
,ศักดิ์สิทธ์ิ  

วารสารผลงานวิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 9 สิงหาคม 2563 

3 การพัฒนาระบบควบคุมการปรับตั้งเครื่องช่ังอัตโนมัติ-จติตกานต์, 
สมโภชน,์วิชิต 

วารสารผลงานวิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 9 สิงหาคม 2563 

4 การพัฒนาผ้าสมานแผลด้วยอนุภาคนาโนไบโอกลาส-กนิษฐ,์ เอกรัฐ,  
ชีวภัทร 

Development of Wound Healing Cloth 
Containing Bioactive Glass 
Nanoparticles 

5 การพัฒนาเครื่องดืม่สุขภาพจากข้าวผสมผักและผลไม้ที่มีธาตเุหล็กสงู 
และสารตา้นอนุมูลอสิระสูง-วรรณดี 

อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสารผลงาน
วิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences 

6 การหารูปแบบเฉพาะของพริกท่ีใช้ทดแทนในการผลติเครื่องแกงส้มปกัษ์
ใต-้ขนิษฐา 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าเพื่อตีพิมพ์ 

7 การพัฒนาเครื่องดืม่สุขภาพจากข้าวผสมผักและผลไม้ที่มีธาตเุหล็กสงู 
และสารตา้นอนุมูลอสิระสูง-วรรณดี 

อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสารผลงาน
วิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences 

8 การพัฒนาวัสดุคอมโพสติใยกัญชงส าหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติเพือ่
ประโยชน์ในการขึ้นรูปอุปกรณ์ทางการแพทย์-ธนิษฐา 

รอตีพิมพ์ในวารสารผลงานวิชาการ 
Bulletin of Applied Sciences เดือน ก.ย.-
ต.ค.64 

9 การศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ในนมและ
ผลิตภณัฑ์นม-อภิษฐา 

อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสารผลงาน
วิชาการ 
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ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
โครงการ การควบคุมคณุภาพนมและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการปนเปื้อน
ของสารอะฟลาทอกซินเอม็1 (61RD14) 

Bulletin of Applied Sciences 

10 An Operation of Three-phase Inverters to Increase 
Frequency for Induction Heating Applications 
สายณัห์ เกลีย้งสิน,จริพงษ์ จิตตะโคตร์,สามารถ ยะเชียงค า,สายชล ชุด
เจือจีน,และ ปณิธาน จักขุจันทร ์

บทความวิชาการ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ า 
ครั้งท่ี13 
13th Conference of Electrical 
Engineering Network 2021 (EENET 2021) 
12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงแรมเวียง
อินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

11 “BCGModel”ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ 
ผู้เขียน นางสาวฐติิพร  วัฒนกุล 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/2563/214 

12 ศาลาแยกธาตุ เมื่อร้อยปีท่ีแล้ว ผู้เขียน นายอนุชา  สินธุสาร วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/2564/215 
13 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการกับงานบรกิารในยุค DISRUPTIVE 

TECHNOLOGY ผู้เขียน นายเทพวิทูรย์  ทองศรี 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/2564/216 

14 นวัตกรรมการจดัการขยะอินทรีย์ ผู้เขียน วีรภัทร์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ/2564/216 
15 การให้การรับรองระบบงานข้ามประเทศ 

(Cross-Frontier Accreditation)-กิจติศักดิ์ ยศอินทร ์
วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 49 
(ตุลาคม 63 - มกราคม 64) 

16 ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาลยกระดับความ
เช่ือมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต-ปวีณน์ุช พรหมอ่อน 

วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 49 
(ตุลาคม 63 - มกราคม 64) 

17 การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เห็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล-ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม 

วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 49 
(ตุลาคม 63 - มกราคม 64) 

18  ข้อก าหนด ISO 19011: 2018-ภัทรภร ธนะภารริศ,ปรีชา ค าแหง
,สวรรยา เชื้อพันธ ์

วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
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ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 50 
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 64) 

19 เลขนัยส าคัญและการปัดเศษ-ภัทรภร ธนะภารริศ,ปรีชา ค าแหง
,สวรรยา เชื้อพันธ ์

วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 50 
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 64) 

20 ประโยชน์ท่ีห้องปฏิบตัิการได้รบัจากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ-รติกร อลงกรณ์โชติกลุ 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับท่ี 215 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 

21 ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ าตาลและผลิตภณัฑ์น้ าตาลยกระดับความ
เชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต-ปวีณ์นชุ พรหมอ่อน 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับท่ี 216 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

22 กัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่-ชญานี บาตรโพธิ ์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับท่ี 217 
23 การพัฒนาเครื่องดืม่ที่มีสารต้านอนุมุลอิสระจากข้าวสีเข้มผสมน้ าผลไม้-

วรรณดี มหรรณพกุล, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศร,ี เจนจิรา อยู่พะเนียด, ศิ
ริวรรณ จ าแนกสาร, การต์ูน เพ็งพรม 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

24 การทวนสอบวิธีและการศึกษาปรมิาณการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน
เอ็ม ในนมและผลติภณัฑ์นม-อภิษฐา ช่างสุพรรณ 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

25 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

26 การตรวจวดับิสฟีนอลเอไดไกลซิดลิอีเธอร์ บิสฟีนอลเอฟไดไกลซิดลิอี
เธอร์ โนโวแลคไกลซิดลิอีเธอร์ และอนุพันธ์ในปลากระป๋องโดยเทคนิค
แมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ชันและอลัตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซล์ิควิด-จุฑาทิพย์ 
ลาภวิบลูย์สุข, สมภพ ลาภวิบลูยส์ขุ 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

27 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบปริมาณแคดเมียม และ
ตะกั่วที่ละลายจากกระดาษสมัผสัอาหาร-จิตวไิล เวฬุวนารักษ์, นุจรนิทร์ 
พลหงษ์, วรุณรันต์ บูรณะกลุ, วันดี ลือสายวงศ์  

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

28 การเปรยีบเทียบการหาค่าความรอ้นแบบกรอสในตัวอย่างชีวมวล
ระหว่างวิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 18125 และ ASTM D5865-วชิรพันธุ์ 
พันธุ์กระว ี

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564 

29 การเตรียมเคลือบที่มีคา่สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ า 
ส าหรับเนื้อดินภาชนะเซรามิกหุงตม้ประเภทสมัผสัเปลวไฟโดยตรง-
ปราณี จันทร์ลา, กรองกาญจน์ ศิรนิุกุลวัฒนา, ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

http://siweb.dss.go.th/index.php/th/article-institute-journal/5950-2021-09-17-07-38-29
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/article-institute-journal/5950-2021-09-17-07-38-29
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ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
30 การพัฒนาเส้นพิมพ์ชีวภาพจากเสน้ใยกัญชงส าหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ-

ธนิษฐา ภูลวรรณ 
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

31 การพัฒนาผ้าสมานแผลด้วยอนุภาคนาโนไบโอแอคทีฟกลาส-ชีวภัทร 
ปาโมกข์, เอกรัฐ มีชูวาศ, กนิษฐ์ ตะปะสา 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

32 การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบทางรถไฟส าหรับงานซ่อมบ ารุง
ทาง-กรธรรม สถริกุล 

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

33 เทคนิคช้ันสูงของการสอบเทียบเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์-วันชัย ชินชู
ศักดิ์, ชนินธ์ พิมพ์ศรี, พิสิฐ หอมเชย, สริญญา นนทศิร ิ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

34 การพัฒนาอุปกรณค์วบคุมแรงส าหรับสอบเทยีบเครื่องทดสอบแรงกด
กระดาษ-สุราวฒุิ พวงมาล ี

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 สิงหาคม 2564 

35 เมื่อจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา เมื่อเป็น host ของ Zoom 
meeting--ภัทรภร ธนะภารริศ,ปรีชา ค าแหง,สวรรยา เช้ือพันธ์ 

วารสารส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.) 
BUREAU OF LABORATORY 
ACCREDITATION (BLA) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับท่ี 50 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
64) 

 2) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7 เรื่อง ดังนี้ 
ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
1 Enhance the Corrosion Resistance of Aluminium 

Alloy Using Hybrid Sol-Gel Coating (submission)-
อุสุมา 

ScienceDirect www.sciencedirect.com 
SmartMat@2020 

2 ชุดโครงการ การเพิ่มมลูค่าวสัดุคอมโพสิทเพื่อใช้ทาง
การแพทย์-จริยาวด ี
Book Chapter : Antimicrobial/antiviral nano-TiO2 
coatings for medical applications (Accepted) 

หนังสือเรื่อง Antimicrobial/Antiviral Materials: 
Polymers, Metals, Ceramics, and Applications  
ส านักพิมพ์ CRC Press Taylor & Francis Group 

3 ชุดโครงการ การเพิ่มมลูค่าวสัดุคอมโพสิทเพื่อใช้ทาง
การแพทย์-จริยาวด ี
Book Chapter : Antimicrobial/antiviral nano-TiO2 
coatings for medical applications (Accepted) 

หนังสือเรื่อง Antimicrobial/Antiviral Materials: 
Polymers, Metals, Ceramics, and Applications  
ส านักพิมพ์ CRC Press Taylor & Francis Group 
Pre-order ในส านักพิมพ์และ Amazon แล้ว 

4 การเพิ่มความใสของแก้วโซดาไลมท์ี่มีสิ่งเจือปนสูง-เอกรัฐ ตีพิมพ์ในวารสาร Materials Today:Proceedings เรื่อง 
The comparison of different sand sources for 
glass industrial production, Available online 7 
April 2021 
https://www.sciencedirect.com/science/article/ 
pii/S22147853210243 

https://www.sciencedirect.com/science/article/
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ที ่ ช่ือบทความ - ผู้เขียน ช่ือวารสารที่ตีพิมพ/์ปีท่ี/ฉบับท่ี 
5 การพัฒนาวัสดุอดุฟันโดยใช้กลาสเซรามิกทีม่ีส่วนประกอบ

ของฟอสเฟตและบอเรต-เอกรัฐ 
ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Asian Ceramic 
Societies เรื่อง The influence of yttria-stabilised 
zirconia and cerium oxide on the microstructure 
morphology and properties of mica glass-
ceramic for restorative dental materials. 
Received 09 Feb 2021, Accepted 03 May 2021, 
Published online: 20 May 2021 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 
21870764.2021.1926641 

6 The influence of yttria-stabilised zirconia and 
cerium oxide on the microstructural morphology 
and properties of a mica glass-ceramic for 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน ำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ให้กับ
ภำคกำรผลิตและบริกำร และภำคธุรกิจ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และ 
      นวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1 3 6 26 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 12 
ผลการด าเนินงาน - - - 56 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
 มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีแล้วเสร็จ 41 เรื่อง ได้น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56 

ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
1 ชุดโครงการ การเพิ่มมลูค่าวสัดุ

คอมโพสิทเพื่อใช้ทางการแพทย์ 
ข้อมูลตามโครงการย่อย  
โรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโควดิ19 
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 
บริษัท ที.ดี.เค. ไฟเบอร์ 
จ ากัด (แครี่บอย) 
โรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโควดิ19  

-ต่อยอดเทคโนโลยสีู่การท า AGV แยก
ไปรษณีย์ภณัฑ์ และใช้ในสถานการณ์โควิด19 
-จดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 
1803002318 วันท่ียื่นค าขอ 8 ตุลาคม 2561 
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ กรรมวธิีการผสม
อนุภาคยางนาโนในโพลิเอสเตอรเ์รซิ่น หรืออิพ็
อกซี่เรซิ่น หรือตัวท าแข็ง 
-ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัท 
สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อย
ละ) 

11 12 12 12 12 

วศ.ทุกหน่วยที่มีงานวิจัย 11 12 12 12 12 
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ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
-พัฒนาต่อยอดการพัฒนากระบวนการฉีด
เคลือบพื้นผิวนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใน
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้าน
จุลชีพ ให้แก่ บริษัท ที.ดี.เค. ไฟเบอร์ จ ากัด (แค
รี่บอย) ประกาศขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทย 
เดือนสิงหาคม 2563 โดยส านักงบประมาณ 
-น าไปใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบกับหุ่นยนต์เพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด19 

2 การพัฒนาเคลือบไททาเนตบนพอลิ
เมอร์ส าหรับดาวเทียมดวงเล็ก 

บริษัทไทยนครเพ้นท์แอนเค
มิคอล จ ากัด 
 

น าองค์ความรู้ไปใช้ในโครงการการพัฒนาสี
สะท้อนความร้อนจากแรไ่ทยเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

3 การใช้นาโนกราฟีนในการละลาย
น้ าแข็งและป้องกันฟ้าผ่าของอากาศ
ยาน 

บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ 
จ ากัด 

ร่วมพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดสู่
ระดับอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท เจฟอกซ์ แอร์
คราฟท์ จ ากัด เพื่อพัฒนาการผลติเครื่องบิน
ขนาดเล็กในประเทศไทย 

4 การพัฒนาวัสดุคอมโพสติใยกัญชง
ส าหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติเพือ่
ประโยชน์ในการขึ้นรูปอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

บริษัท เมคคาแมท จ ากดั บริษัท SMEs เข้าหารือน าเพื่อน าสูตรการผลิตไป
ปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

5 หุ่นยนต์ส าหรับงานขนส่งและโลจิ
สติกส์ในโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่ง
เกล้า, โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า 

น าหุ่นยนต์แบบ Autonomous Mobile 
Robot (AMR) 2 ตัวไปใช้ในการขนส่งอาหาร 
หรือ เอกสาร ภายใน Covid-ward และพื้นที่
ทั่วไปในโรงพยาบาล หุ่นยนตส์ามารถเคลื่อนที่
ได้แบบอัตโนมัติน าทางด้วยระบบ LiDAR 
สามารถบรรทุกของได้หนัก 100 กิโลกรมั  

6 การก าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่โดยใช้
อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดทุี่มีรู
พรุน 

วศ. พัฒนาต่อยอดเป็นระบบบัดต้นแบบภายใต้
โครงการพัฒนานวัตกรรม มาตรฐานวิธีทดสอบ 
ข้อก าหนดคุณลักษณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการย่อยการพัฒนาระบบก าจดั
กลิ่นโรงเรือนเลีย้งไก่แบบปิด โดยใช้อนุภาค
โลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรนุ  
(ปีงบประมาณ 2564-2566) 

7 การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
ห้องครัวในเรือลาดตระเวน 

วศ. พัฒนาต่อยอดเป็นระบบบัดต้นแบบภายใต้
โครงการพัฒนานวัตกรรม มาตรฐานวิธีทดสอบ 
ข้อก าหนดคุณลักษณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
โครงการย่อย 2.โครงการการบ าบดัน้ าเสยีจาก
การแปรรปูมะพรา้วขาวของวิสาหกิจชุมชนโดย
การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(ปีงบประมาณ 2564-2566) 

8 การเพิ่มสมบัติกันน้ าของเส้นใยกก - กลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าติ้ว 
หมู่ 6 ต าบลกุดปลาดุก  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
อ านาจเจรญิ 
- กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ หมู่ 
5  ต าบลหัวตะพาน 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

-  ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการท าใหเ้ส้นกกมี
สมบัติกันน้ า เมื่อวันท่ี  18 สิงหาคม  2563 
-  ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการท าใหเ้ส้นกกมี
สมบัติกันน้ า เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2563 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบหาค่า
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสง 

วศ. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหาคา่สัมประสิทธ์ิ
ของ วศ. ให้มีวิธีการทดสอบและผลการทดสอบ
ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถทดสอบ
ตัวอย่างไดร้วดเร็วขึ้น ในปีงบประมาณ 63 
ตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน 2563 ถึง 
ปีงบประมาณ 64ตั้งแต่ เดือน ตลุาคม 2564 – 
มีนาคม 2564สามารถทดสอบตัวอย่างได้ 67 
ตัวอย่าง 440 รายการ  

10 การควบคุมคณุภาพสารสกัดสมุนไพร
ท าให้ผิวขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 

ผู้ประกอบการด้านสารสกัด
สมุนไพรในระดับชุมชน  
ระดับ SMEs และระดับ
อุตสาหกรรม 

น าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเพือ่จัดท าร่าง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมสารสกัด
มะหาด (ปี 2564) 

11 การผลิตบรรจภุัณฑส์ าหรับบรรจุ
อาหารบรโิภคจากเยื่อยูคาลิปตสัและ
เยื่อทะลายปาลม์ 

บริษัท ซี.เอส.พี. เชียงใหม่
กระดาษสา จ ากัด 
 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ในเรื่องวิธีการเตรียมน้ าเยื่อ 
ให้เหมาะสมส าหรับการผลิตบรรจภุัณฑ์บรรจุ
อาหารจากเยื่อกระดาษ พร้อมทั้งแนะน าวิธีใช้
สารกันซมึให้ไดป้ระสิทธิภาพ โดยทาง
ผู้ประกอบการจะน าไปทดลองประยุกต์ใช้กับเยื่อ
ปอสา เยื่อฟางข้าว และเยื่อกล้วย  

12 การประเมินเสถียรภาพของเครื่องสอบ
เทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน 

วศ. ขยายขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ใหม่ 
จ านวน 2 ขอบข่าย 
Standard tape : 
Range : 0 up to  20 m 
CMC : 0.19 mm (15 - 20 m) 
และ 
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ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
Laser distance meter : 
Range : 0 up to 20 m  
CMC :  0.65 mm (14 - 20 m) 

13 การพัฒนาเคลือบไททาเนตบนพอลิ
เมอร์ส าหรับดาวเทียมดวงเล็ก 

บริษัทไทยนครเพ้นท์แอนเค
มิคอล จ ากัด 
 

Kick off meeting กับตัวแทนจากบริษัทไทย
นครเพ้นท์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน าแร่
ไทย 5 ชนิด มาสังเคราะห์เป็นสสีะท้อนความ
ร้อนเฉดสีเข้ม ในวันที่ 5 เมษายน 2564 

14 การหารูปแบบเฉพาะของพริกท่ีใช้
ทดแทนในการผลติเครื่องแกงส้มปกัษ์
ใต ้

วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
บ้านศาลาต าเสา 143 หมู่ 3 
ต าบลชะมวง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 
วศ. 

ผู้ประกอบการน าเสนอองค์ความรูไ้ปประยุกต์ใช้
โดยการหาพันธุ์พริกทดแทนพริกพันธุ์พ้ืนถ่ินใน
เครื่องแกงส้มปักใต ้
ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาวิธีการทดสอบสาร 
Capsaicinoids (ความเผด็) ในพริก 

15 การควบคุมคณุภาพสารสกัดสมุนไพร
ท าให้ผิวขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 

ผู้ประกอบการด้านสารสกัด
สมุนไพรในระดับชุมชน  
ระดับ SMEs และระดับ
อุตสาหกรรม 

- จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า ร่ า ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดมะหาดเพื่อ
พิจารณาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
มาตรฐานฯ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท า
ขึ้น  
-อยู่ระหว่างด าเนินการเวียนขอข้อคิดเห็นร่าง
มาตรฐานฯ สารสกัดมะหาด จากผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการรายสาขา 
คณะที่ 74 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต่อไป 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบหาค่า
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสง 

วศ.,  
หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน 

- เดือน เมษายน.- มิถุนายน 2564 ด าเนินการ
เพิ่มประสิทธิ์ภาพและศักยภาพของเครื่องมือ
ทดสอบเพื่อขยายขอบข่ายการทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงของวัสดุสะท้อนแสง 
เพื่อรองรับตัวอย่างทดสอบที่ เพิ่มขึ้น และ 
สามารถทดสอบได้ถูกต้อง รวดเร็ว  
- ผู้ขอรับบริการมีความมั่นใจในผลการทดสอบ 
- จ านวนตัวอย่างที่ทดสอบ เดือน เมษายน. - 
มิถุนายน 2564 จ านวน 29 ตัวอย่าง 45 รายการ 

17 การสร้างระบบสอบเทียบ
เทอร์โมมเิตอร์ชนิดของเหลวในแท่ง
แก้วแบบอัตโนมัต ิ

วศ. เพื่อสนับสนุนขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 
17025 สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลว
ในแท่งแก้ว (Total immersion and Partial 
immersion) 



 30 
 

ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
18 การก าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่โดยใช้

อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดทุี่มีรู
พรุน 

วศ. พัฒนาต่อยอดเป็นระบบบ าบดัต้นแบบภายใต้
กิจกรรมวิจยัวศ. โครงการพัฒนาระบบก าจัด
กลิ่นโรงเรือนเลีย้งไก่แบบปิด โดยใช้อนุภาค
โลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรนุ 
(ปีงบประมาณ 2564)                                                                                                

19 การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
ห้องครัวในเรือลาดตระเวน 

วศ. พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยใหม่ภายใต้
กิจกรรมวิจยัวศ. โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ า
เสียจากการแปรรูปมะพร้าวส าหรบัวิสาหกิจ
ชุมชนโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน   
(ปีงบประมาณ 2564)                                                                                                

20 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตน้ าซปุ
ปลาชนิดผงจากวตัถุดิบเหลือใช้จาก
กระบวนการผลติปลาส้ม 
 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
โคกป่าฝาง ต าบลปะโค 
อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสูตรและ
กระบวนการผลติซุปปลาชนิดผงผสมผักและ
สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มกลิ่นและรสชาติ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับวัตถุดิบ 

21 การหารูปแบบเฉพาะของพริกท่ีใช้
ทดแทนในการผลติเครื่องแกงส้มปกัษ์
ใต ้
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
บ้านศาลาต าเสา  
143 หมู่ 3 ต าบลชะมวง 
อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 
วศ. 

ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้โดย
การหาพันธ์ุพริกทดแทนพริกพันธ์ุพื้นถิ่นใน
เครื่องแกงส้มปักษ์ใต้ (อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ) 
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 
(validation method) สาร Capsaicinoids 
(ความเผด็) ในพริก 

22 การเพิ่มสมบัติกันน้ าของเส้นใยกก - วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรทอเสื่อกก
บ้านหนองนกหอ เลขท่ี 131  
หมู่ 2 ต าบลดงมะยาง  
อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัด
อ านาจเจรญิ 
- กลุ่มทอเสื่อกกบ้านไร่สสีุก 
เลขท่ี 58 หมู่ 1 ต าบลไร่
สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

-  ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการท าใหเ้ส้นกกมี
สมบัติกันน้ า เมื่อวันท่ี 8 เมษายน  2564 
-  ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการท าใหเ้ส้นกกมี
สมบัติกันน้ า เมื่อวันท่ี  9 เมษายน  2564 

23 การควบคุมคณุภาพสารสกัดสมุนไพร
ท าให้ผิวขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 

ผู้ประกอบการด้านสารสกัด
สมุนไพรในระดับชุมชน  
ระดับ SMEs และระดับ
อุตสาหกรรม 

-จัดประชุมคณะผู้จัดท าร่างมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดมะหาดเพื่อ
พิจารณาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
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ที ่ ช่ือผลงานวิจัย หน่วยงานท่ีน าไปใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐานฯ ที่กรมวิทยาศาสตร์บรกิารไดจ้ัดท า
ขึ้น  
-อยู่ระหว่างด าเนินการเวียนขอข้อคิดเห็นรา่ง
มาตรฐานฯ สารสกดัมะหาด จากผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการรายสาขา 
คณะที่ 74 ผลติภณัฑ์สมุนไพรไทยต่อไป 

24 การพัฒนาระบบการปรับตั้งเครื่องช่ัง
อัตโนมัต ิ

วศ. น าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องช่ังน้ าหนักภายใน วศ. 
เพื่อให้สามารถปรับตั้งเครื่องช่ังไดแ้บบอัตโนมัต ิ

25 การควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
ท าให้ผิวขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 

ผู้ประกอบการด้านสารสกัด
สมุนไพรในระดับชุมชน 
ระดับ SMEs และระดับ
อุตสาหกรรม 

-สรุปผลการเวียนขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดมะหาด ฉบับ 
CDV (committee draft for vote) จาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการจัดท ารา่ง
มาตรฐานฯ สารสกดัมะหาด ฉบับ FDNS  
-จัดท าร่างมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสาร
สกัดมะหาด ฉบับ FDNS (Final Draft 
National Standard) เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 74 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร พิจารณาเป็นล าดับถัดไป 

26 การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
ห้องครัวในเรือลาดตระเวน 

วศ. ต่อยอดงานวิจัยเดิมโดยยื่นแบบเสนอขอ
โครงการการบ าบัดน้ าเสยีจากการแปรรูป
มะพร้าวของวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบลูกผสม
แบบไม่ใช้ออกซิเจนและใช้ออกซิเจน 
(ปีงบประมาณ 2565) 
หน่วยงานโครงการ : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบหาค่า
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสง 

วศ.,หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของเครื่องมือทดสอบเพือ่ขยาย
ขอบข่ายการทดสอบคา่สัมประสิทธิ์การสะท้อน
แสงของวัสดุสะท้อนแสงเพื่อรองรบัตัวอย่าง
ทดสอบที่เพ่ิมขึ้นและสามารถทดสอบได้ถูกต้อง
รวดเร็วผู้ขอรับบริการมีความมั่นใจในผลการ
ทดสอบจ านวนตัวอย่างที่ทดสอบเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2564 จ านวน 81 
ตัวอย่าง 490 รายการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : จ ำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทำงปัญญำ/
บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส ำนักงบประมำณแล้ว 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และ 
      นวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

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

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูล
ให้ส านักงบประมาณแล้ว 2 ผลงาน ดังนี้ 

ที ่ ช่ือผลงาน วันท่ียื่นขอจดทะเบียน 
1 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจลุชีพ สิงหาคม 2563-สิงหาคม 2571 
2 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารจุลชีพ สิงหาคม 2563-สิงหาคม 2571 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/
บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรม (ผลงาน) 

1 1 1 1 1 

วศ.ทุกหน่วยที่มีงานวิจัย 1 1 1 1 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 4 :  สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และ 

      นวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 5 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 5 
ผลการด าเนินงาน - - - 164 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

 ปี 2563 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142,857 รายการ และปี 
2564 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 377,732 รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาได้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานฯ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังนี้ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ)  

5 5 5 5 5 

สท. 5 5 5 5 5 
คอ. 5 5 5 5 5 
วว. 5 5 5 5 5 
อว. 5 5 5 5 5 
สผ. 5 5 5 5 5 
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ที ่ รำยกำร ผู้รับบริกำร 
1 วัสดุก่อสร้าง ราชการ,รัฐวสิาหกิจ,สมอ.เอกชน,ระหว่างกอง,

ภายในกอง 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง ราชการ,สมอ.,เอกชน 
3 ผลิตภณัฑ์พลาสติก เอกชน,ระหว่างกอง,ภายในกอง 
4 เยื่อและกระดาษ เอกชน 
5 แก้วและกระจก เอกชน,ระหว่างกอง,ภายในกอง 
6 วัสดุ วัสดเุซรามิกและวัสดุคอมโพสิท รัฐวิสาหกิจ,เอกชน,ระหว่างกอง 
7 ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและวสัดสุัมผสัอาหาร  เพื่อการส่งออก การ

ขอขึ้นทะเบียน  การรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และ 
ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป    

ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม  
หน่วยงานราชการ 
ประชาชนท่ัวไป 

8 ด้านวิเคราะห์/ทดสอบ  หน่วยงานเอกชน 
9 การรับรองห้องปฏิบตัิการ หน่วยงานเอกชน 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โครงการที่ 1 :  โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรม   

อาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
โครงการที่ 1 :  โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ

หุ่นยนต์ 
เป้าหมายการให้  : 2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชน
บริการหน่วยงาน       ที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)       

   3. ก าหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขส าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
       (Specification for innovation and community)   
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เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

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

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 13 ราย ดังนี้ 
ที ่ ผู้ประกอบการ/บริษัท บริการ/ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
1 บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์แปรรูปกล้วย 
2 บริษัท บีฟาร์ม1973 จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์แปรรูปน้ าผึ้ง 
3 บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จ ากัด วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์มะม่วงหมิพานต์ 
4 บริษัท อาร์เอสยู ฮอไรซอน จ ากัด  วิเคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์แปรรปูข้าว   
5 บริษัท อาหารอร่อย 6565 จ ากัด วิจัยพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 
6 บริษัท โรงงานแหนมหมูทอง จ ากดั วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์แปรรูปเนื้อหมู 
7 หจก.สยามเทค58 วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์แปรรูปแมลง 
8 หจก.ข้าว สถ วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์แปรรูปปลา 
9 บริษัท หอมอีสาน จ ากัด วิเคราะห์ทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์แปรรูปข้าว 
10 บริษัท สยามโกล์พลัส จ ากดั วิเคราะห์ทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์แปรรูปปลาทะเล 
11 บจ. ยูนิค อินโนเวช่ัน เป็นผู้ประกอบการเกีย่วกับรถไฟความเร็วสูงพื้นที่ EEC ที่เข้ามารับ

บริการทดสอบเพื่อการวิจยัพัฒนาผลิตภณัฑ์ส าหรับการใช้งานใน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ 

12 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิ
สารสนเทศ  (องค์การมหาชน) /สทอภ.  
 

สทอภ. เป็นหน่วยงานท่ีมีห้องปฏบิัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม
การบินและอวกาศ ไดส้่งช้ินงานทดสอบความต้านแรงดึงเพื่อการ
เปรียบเทยีบผลทดสอบระหว่างหอ้งปฏิบัติการ (Interlaboratory) 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานดา้นการ
บินและอวกาศ (Aerospace) ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย) 

10 14 - - - 

วว. - 4 - - - 
อว. 10 10 - - - 
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ที ่ ผู้ประกอบการ/บริษัท บริการ/ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
13 บ.ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากดั ทดสอบ 1.ความต้านทานแรงดึง 2.ความยืดที่จดุขาด 3.มอดลูัสแรงดงึ

ของผนังรถยนต ์

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ ำนวนรำยกำรวัดของห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำและรับรองระบบงำนตำม 
มำตรฐำนสำกล 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : 4. พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ  
      (Accreditation & PT) 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 

4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 2,250 4,203 6,457 10,932 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 250 1,200 1,450 900 
ผลการด าเนินงาน 280 1,969 2,187 1,339 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 5,775 
รายการ ดังนี้ 
  1) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่ อว. ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ดังนี้ 

ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
1 Calibration of Digital 

Thermometer with probe 
สาขาสอบเทียบ บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอร ี จ ากัด 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ, บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล (รายการ) 

3,600 3,800 4,600 4,900  

บร. 800 1,000    
สผ. 2,800 2,800    
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบันอาหาร (แผนกสอบเทียบ) 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (หอ้งปฏิบัตกิารกลาง กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น) 
บริษัทเทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จ ากัด 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทพรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทพูนทรัพย์แคน จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกซ่อมบ ารุง) 
บริษัทเอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จ ากัด 
ส านักห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทเทอร์โมโลยี จ ากัด 
บริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทเมโทรโลยี แล็บ จ ากัด 
บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร-์เทค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทอินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
บริษัทเอส พี ซี อาร์ ที จ ากัด 
บริษัทสยามเภสัช จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) แผนกสอบเทียบ 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านอาหาร 
อาหารสัตวแ์ละ
ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ห้องปฏิบัติการหาดใหญ ่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการ  บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการล าพูน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการธารเกษม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการขอนแก่น  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด  
ห้องปฏิบัติการโคกกรวด นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการท่าเรอื  บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
ห้องปฏิบัติการศรีราชา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม.21 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3 การทดสอบทางเคมีและจุล
ชีววิทยา 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด   
บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากดั    
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
4 การทดสอบทางเคมีและจุล

ชีววิทยา 
ด้านเคมีภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิสตา้ อนิโน จ ากัด 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปุย๋อินทรยี์ ชีวภาพลพบุรี จ ากัด 
5 Minerals (Ca, Cu, Fe, Mg, 

Mn, K, Na, Zn and P) in 
Feeding stuffs (pilot study) 

- บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทซันฟีด จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเจบีเอฟ จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
บริษัทเอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
โรงงานอาหารสัตว ์บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุ
สัตว์ 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพปุย๋ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจยัพัฒนาปจัจัย
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
กองวิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น้ าชลบุรี 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
กลุ่มวิจยัอาหารเพื่อโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียรท์ิพย์ บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทเอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด 
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6 Total hardness (as CaCO3) 

and Chlorides (as Cl) in 
water 

 บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ส่วนวิเคราะห์ทางเคมี การประปานครหลวง 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ล าพูน) 
บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารักษ์) 
ส่วนปฏิบัตกิารทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรีย่ ์จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
บริษัทเซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษทั
สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทเวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ส านกังานใหญ่ 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ่จ ากัด 
บริษัทไทยร่วมใจโคราช จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทมาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทอีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทพันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 3 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทไอ.พี.วัน จ ากัด 
บริษัทไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากดั 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท ์จ ากดั 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 8 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
หน่วยงานบรกิารทดสอบ 1 บริษัทพีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากัด 
บริษัทเปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (ห้องปฏิบัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
แผนกห้องปฏบิัติการ กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมอืง
แม่เมาะ) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
บริษัทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อบุลราชธานี) 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (หอ้งปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี ่จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (FACTORY 1) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางป)ู 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 7 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธาน)ี 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดวิิชั่น) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 6 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทปทุมธานีบรวิเวอรี่ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทปราจีนบุรีกลา๊ส อินดัสทรีย ์จ ากดั 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
บริษัทซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยบรกิารวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานพีทีอี) 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
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แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูเวียง) 
บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
บริษัทคริสโก เคมีคอล จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 6 
กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี กองวจิัย
พัฒนาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทโคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร) 
บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโกลว ์พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
บริษัทไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพษิและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดฟิายด์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏบิัติการ) 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทบูโรเวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 4 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 6 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 5 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถอุันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
บริษัทซีคอท จ ากัด 
ศูนย์ห้องปฏิบัตกิาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุร)ี 
บริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภหูลวง) 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 8 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 9 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทโกลว ์เอสพีพ ี3 จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
บริษัทเปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยธุยา) 
บริษัทซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสวุรรณภูมิ) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี น้ าดแีละน้ าเสีย บริษัทเบยีร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) 
จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (Factory 3) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียรท์ิพย์ บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทัว่ไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00008) 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากดั 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00001) 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จ ากัด 
บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

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

- กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที่ 00002) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุร ี
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทอินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทนิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทท็อป ฟีด มิลล์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุ
สัตว์ 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัทอินโนเฟรช จ ากัด 
บริษัทเป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารฝ่ายควบคุมและประกนั
คุณภาพ) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทไวต้า จ ากัด 
บริษัทจิ้วฮวด จ ากัด 
บริษัทเดลิก้าฟู้ดส์ จ ากัด สาขา 00002 
โรงงานอาหารสัตว ์บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
8 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile 

matter, Po, PRI, Colour and 
Mooney viscosity in Block 
rubber (round 1) 

- บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาระยอง) 
บริษัทไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
บริษัทซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาหว้ยนาง) 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบางกล่ า 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาถ้ าพรรณรา) 
บริษัทศรีเจริญรับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขารัตภูมิ) 
บริษัทเจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทบริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทอี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด (หอ้งปฏิบัตกิารกลาง กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น) 
บริษัทสินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาเลย) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขานราธิวาส) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาตรัง) 
บริษัทเหลืองศิริการยาง จ ากัด 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 1 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอุบลราชธานี) 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)  สาขาอุดรธานี 
บริษัทนาคิเทค จ ากัด 
บริษัทเนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 (จังหวัดศรีสะเกษ) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทา่แซะ จ ากัด 
บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากดั 
บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา จ ากัด 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาทุ่งสง) 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  จ ากัด (มหาชน) (สาขาสิเกา) 
บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาปัตตานี) 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบงึกาฬ) 
บริษัทเอ็นเทค โพลิเมอร์ จ ากัด 
บริษัทไต๋รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทไทยแมคเอสทีอาร์ จ ากัด สาขากระบี่ 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขากาฬสินธุ์) 
บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จ ากัด 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ ากัด 
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทพี เจ รับเบอร ์จ ากัด 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาฉลุง 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาสระแก้ว) 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 
บริษัทจะนะน้ ายาง  จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาอุดรธานี) 
บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 
บริษัทหวาไถ ้รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาขุนทะเล) 
บริษัทวาย. ที. รับเบอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาพุนพิน) 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 (จังหวัดอุดรธานี) 
บริษัทเฟลเท็กซ์ จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขาบึงกาฬ) 
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาสกลนคร) 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาทุ่งสง) 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด 
บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิษณุโลก) 
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยเซาท์เทิร์น) จ ากัด 
บริษัทป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด (สาขายะลา) 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากดั 
บริษัททองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากดั 
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 
บริษัทหน่ าฮั่วรับเบอร ์จ ากัด 
บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาอุดรธาน)ี 
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา 
Rubber Research and Development Centre 
บริษัทมารวย เอสทีอาร ์จ ากัด 
บริษัทซันนี่ เวย์ รับเบอร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอี ฮับ ฮวด จ ากัด 
HASETRI 
Department of Science and Technology - IX, Regional Standards and 
Testing Laboratories 
บริษัททุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
บริษัทพี เอส อาร์ โพลิเมอร์ จ ากัด 
บริษัทกว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ าโขง) จ ากัด 
บริษัทซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด (สาขาชุมพร) 

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

- บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัตกิารและพิษวทิยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทไอ.พี.วัน จ ากัด 
บริษัทเอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสัช) จ ากัด 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
แผนกเคมีวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทแลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดวิิชั่น) 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทราชาชูรส จ ากัด 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถอุันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏบิัติการ) 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทเซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท ์จ ากดั 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 

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

 บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (Food Services) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานก าแพงเพชร 1) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 115) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทเอส พี ซี อาร์ ที จ ากัด 
บริษัทไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานระยอง) 
บริษัทเอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการ Native Starch) 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด (สาขาที่ 00002) 
บริษัทสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
บริษัทวินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทเอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จ ากัด 
บริษัทบูโร เวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทโตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอาหาร บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 
บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทอดินพ จ ากัด 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริเวอรี่ จ ากัด (งานควบคุมคุณภาพเบียร์) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอนุสรณ์ มหาชัยซูริมิ จ ากัด 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
บริษัทเป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารฝ่ายควบคุมและประกนั
คุณภาพ) 
บริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จ ากัด 
บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งอุตสาหกรรม บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริษัทอนิกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
กาฬสินธุ์) 
บริษัทกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทสงวนวงษ์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทไทยน ามันส าปะหลัง จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดวิิชั่น) 
บริษัทเซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านกังานสาขา 3 
บริษัทจิ้วฮวด จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาพิมาย) 
บริษัทนิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาแมส่อด) 
บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพแป้งชนิดพิเศษ บรษิัทเยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทดีไอ จ ากัด 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดฟิายด์สตาร์ช จ ากัด 
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00006) 
บริษัททรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร 
จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
บริษัทเอเซียโมดิไฟด์ สตาร์ซ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการส่วน MODIFIED STARCH) 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
บริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์ จ ากัด 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรีย่ ์จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทซิโนไทยสตาร์ช จ ากัด 
กองควบคุมคุณภาพ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
บริษัทสยามฟลาวค้าแป้ง จ ากัด 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนเศรษฐกิจ 
บริษัทอินเทคค์ ฟีด จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00002 (บางปะกง) 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ส านกังานใหญ่ 
บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรงงานโรจนะ) 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านักห้องปฏบิัติการกลาง) 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00005) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จ ากัด (สมุทรสงคราม) 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัตกิารทดสอบอาหาร) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
บริษัทอัลเมนดรา (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด สาขาที่ 00001 
บริษัทไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทอินกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานนครปฐม) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
บริษัทเกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00008) 
บริษัทสเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทโบว์แมนอินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทจีเอฟซีเอ จ ากัด 
บริษัทลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

- บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขากรุงเทพฯ) 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
โรงงานอาหารสัตว ์บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์และไซโล ล านารายณ์) 
บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทคาร์กิลล์สยาม จ ากัด (โภชนาการอาหารสัตว์) สาขานครปฐม 
บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม) 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทเอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (สาขาลพบุรี) 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที ่00001 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
"กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพปุย๋ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจยัพัฒนา
ปัจจัย 
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร" 
บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ ากัด 
บริษัทซันฟีด จ ากัด 
บริษัทอาร์ที อะกริเทค จ ากัด 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
"กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์" 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
กลุ่มวิจยัและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์กรมปศุสตัว์ 
บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทเจบีเอฟ จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทไทสันฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไวต้า จ ากัด 
กองวิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) (พระประแดง) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 

12 pH - value in water  - บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทอายโินะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทเมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานเลขที่ 158) 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
บริษัทซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 2) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานบางปะอิน) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานอยธุยา) 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานพุนพิน) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
บริษัทอายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานก าแพงเพชร 1) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (สาขาอมตะนคร) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานชอ่งนนทรี) 
กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี กองวจิัย
พัฒนาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
บริษัทควอลิตี้ คอฟฟี ่โปรดักท์ส จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
บริษัทซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จ ากัด 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
งานเคมีและจุลชีวะ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมภิาค 
บริษัทอินโทร ทีเอสซี  จ ากัด (ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
บริษัทเอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (สาขาที่ 
00005) 
บริษัทนทีชัย จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทสเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด ์คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัตกิารด้านสิ่งแวดล้อม) 
หน่วยบรกิารวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัตกิารทดสอบอาหาร) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จ ากัด 
บริษัทเคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด 
บริษัทน้ าปลาพิไชย จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ่จ ากัด 
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited 
บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทัว่ไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 8 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 6 
บริษัทวีอาร์เกรทเคมีเคิล จ ากัด 
บริษัทดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัทมาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทรีเลท อินเตอร์เทรด จ ากัด 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
บริษัทอายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 
ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์ทดสอบและวจิัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์ห้องปฏิบัตกิาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักห้องปฏิบัติการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
บริษัทสไมล์ แล็บบอราทอรี ่จ ากัด 
บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (สาขากบินทร์บุรี) 
บริษัทเมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด (ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซ่ือ) 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00007) 
บริษัทวอเตอร์อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00006) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา (ด้านอาหาร) 
บริษัทแอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลกี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกาญจนสิงขร จ ากัด 
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสมุทรสาคร 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธาน)ี 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถอุันตรายด้านการปศุสัตว์  ส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
บริษัทฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทกรีนสวิลล์ จ ากัด 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาส าโรง) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาภูเก็ต การประปาสว่นภูมภิาคเขต 4 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00005) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
บริษัทฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ฝ่ายห้องปฏบิัติการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 4 
ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC & QA) บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร 
จ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียรท์ิพย์ บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อบุลราชธานี) 
บริษัทคีนน์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี น้ าดแีละน้ าเสีย บริษัทเบยีร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991) 
จ ากัด 
บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
บริษัทคอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทปทุมธานีบรวิเวอรี่ จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 3 
บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทไอออนิค จ ากัด 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 3) 
บริษัทอีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาบางนา) 
บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพปุย๋ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจยัพัฒนาปจัจัย
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทวีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
บริษัททรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
บริษัทเฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด 
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวแล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท ์จ ากัด 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
บริษัทโกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั 
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (หอ้งปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภหูลวง) 
บริษัทสหพรพรหม จ ากัด 
บริษัทดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุร)ี 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
กองควบคุมคุณภาพ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทเมจิกอายส์ เทคโนโลย ีจ ากัด 
บริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 
ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์ดิน-น้ า) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขามิตรภูเวียง) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
บริษัทเอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสัช) จ ากัด 
บริษัทไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดวิิชั่น) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบศรีราชา, บริษัทปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัทเทพอรุโณทัย จ ากัด 
บริษัทน้ าตาลราชบุรี จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัทไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด 
บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ ากัด 
บริษัทสยามซอร์บิทอล จ ากัด 
บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทจิ้วฮวด จ ากัด 
บริษัทฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท ์จ ากัด (แผนกน้ าเสีย) 
บริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
บริษัทโกลว ์เอสพีพ ี3 จ ากัด 
แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทแลคตาซอย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (แผนกห้องปฏิบัติการ) 
บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์แผนกบ าบัดน้ าทิ้ง บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
กลุ่มงานส่งเสริมด้านน้ าตาลทรายและอตุสาหกรรมต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 4 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
บริษัทที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์ จ ากัด 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโกลว ์พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัทสยามมอดฟิายด์สตาร์ช จ ากัด 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงาน อมตะนคร) 
บริษัทกรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จ ากัด 
บริษัทซีคอท จ ากัด 
บริษัทโอคินอสฟู้ด จ ากัด สาขาที่ 00001 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 9 
บริษัทบางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (สมุทรปราการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
บริษัทอัพเวนเจอร์ จ ากัด 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวันตก (ดา้นเคมี) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) (Caprolactam) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
บริษัทเก็คโค่-วัน จ ากัด 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษทั
สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริษัทอนิกริดิออน (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน
กาฬสินธุ์) 
ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรีย่ ์จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) (แผนกประกันคุณภาพ) 
บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล ์จ ากัด (มหาชน) (โรงงานท่าแซะ) 
บริษัทนูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 1 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
บริษัทไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมี 1) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 7 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บ ีจ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาอยุธยา) 
บริษัทนอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด (สาขากบนิทร์บุรี) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานพระประแดง) 
บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ระบบบ าบัดน้ าเสียสว่นกลางแห่ง
ที่ 4 นิคมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี) 
บริษัทหลักชัยค้าสุรา จ ากัด 
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (สาขาบางป)ู 
บริษัทเซฟตี้ ไซเอินซ์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เซีย จ ากัด 
บริษัทเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี ่จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (พังงา) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 8 
บริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (โรงงานวังม่วง) 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ย ีจ ากัด 
บริษัทเอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทอินโนเฟรช จ ากัด 
บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทโปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จ ากัด 
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทพี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทโอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัททานิโอบิส จ ากัด 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (ห้องปฏบิัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสต้ิง แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (สมุย) 
บริษัทเวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรงงานโรจนะ) 
บริษัทวิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด (สมุทรปราการ) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
เอไอที เทสติ้ง แลบอราทอรี (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 
บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
หน่วยงานบรกิารทดสอบ 1 บริษัทพีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานลาดกระบัง) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานล าพูน) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
บริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จ ากัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากัด 
บริษัทฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทเอ็นเจ วอเทอร ์แล็บ จ ากัด 
บริษัทเซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จ ากัด ส านกังานสาขา 3 
บริษัทราชาชูรส จ ากัด 
ส่วนปฏิบัตกิารทดสอบ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทสกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
บริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จ ากัด 
บริษัทซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทพันธมิตร ทดลองและวิจยั จ ากัด 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานประกอบเกตเวย์) 
ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย บริษัทสยามมิชลนิ จ ากัด (หาดใหญ่) 
ห้องปฏิบัติการสาขาตรัง งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมภิาคเขต 5 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทเซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
บริษัทไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานขอนแก่น) 
บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานสวุรรณภูมิ) 
บริษัทไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานล าปาง) 
บริษัทไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานรังสิต) 
บริษัทเอ็ม วอเตอร์ จ ากัด (โรงงานวังนอ้ย) 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หนว่ยงานเอเชีย) 
บริษัทเบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด ์เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด (ภูเก็ต) 
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 
บริษัทเจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด (หนว่ยงานลาดกระบัง) 
ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 นครราชสีมา 
บริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
บริษัทไทยโอซูก้า จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคใต้ตอนบน 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานมาบตาพุด) 
บริษัทเอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (หน่วยงานพีทีอี) 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาบางพลี) 
บริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด สาขาที่ 00001 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาสมุทรสาคร) 
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จ ากัด (โรงงานลพบุรี) 
บริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากดั 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทราย ภาคที่ 4 (อุดรธานี) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สงขลา) 
บริษัทไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานนครราชสีมา) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
บริษัทไทยน้ าทิพย ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานปทุมธานี) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบฟิตติ้ง) 
บริษัทไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท ์จ ากดั 
บริษัทคัลเจอร์เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุร ี
บริษัทศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทจิมสกรุ๊ป จ ากัด (สาขาที ่00008) 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
บริษัททีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 
บริษัทเอสทีเอส แนชเชอรัล โปรดักส ์จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทอุตสหกรรมน้ าตาล ที.เอ็น จ ากัด 
บริษัทอีเอ็กซ์ซีด จ ากัด 
บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 
บริษัทวอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด 

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

 บริษัทเอส.พี.เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (Food Services) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (สมุทรปราการ) 
บริษัทเอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 
บริษัทซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาระยอง) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
บริษัทเอ็นไวแล็บ จ ากัด 
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ ากัด 
บริษัทกรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บ้านบึง) 
บริษัทไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มงานวิจยัระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี กองวจิัย
พัฒนาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขาแหลมฉบัง) 
กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (มาบตาพุด) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพษิ 
บริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม. 21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 10 
บริษัทเอเชี่ยนเคมิคัล จ ากัด 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ า การประปาส่วนภูมิภาค 
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 10 
บริษัททีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (STANDARD LABORATORY) 
บริษัทแสงโสม จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสงขลา) 
หน่วยบรกิารวิเคราะห์และทดสอบน้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บริษัทเอชวีอี จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 6 
บริษัทเทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
บริษัทอีเอส วจิัยและพัฒนา จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อบุลราชธานี) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
บริษัทอีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
บริษัทอัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทเอส.เอส.การสุรา จ ากัด 
บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
หน่วยงานบรกิารทดสอบ 1 บริษัทพีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 6 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธาน)ี 
บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (บางปะกง) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 
บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
บริษัทแซน อี.68 แลบ จ ากัด 
บริษัทวังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สาขาที่ 1) 
บริษัทโกชู โคซัน จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บริษัทเอส ที เอส กรีน จ ากัด 
แผนกห้องปฏบิัติการ กองธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมอืง
แม่เมาะ) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 8 
บริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
แผนกวิเคราะห์น้ าและสารทัว่ไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นนทบุรี) 
บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี ่จ ากัด (แผนกควบคุมคุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค) 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
บริษัทนาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ระยอง) 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทแหลมทองสหการ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทบิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาภูเก็ต การประปาสว่นภูมภิาคเขต 4 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและเคมีเทคนิค แผนกควบคุมคุณภาพ บริษทั
สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทโกลด์ ฟิลด ์รีไฟเนอรี่ จ ากัด 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (ห้องปฏบิัติการ สาขาสุพรรณบุรี) 
บริษัทแอมสเปค (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (ห้องปฏิบัตกิารเคมี) 
บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 2 
บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัทซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 
บริษัทซีเนียร์ แอโรสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 5 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสมุทรสาคร 
บริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคนิค บริษัทเบียรท์ิพย์ บรวิเวอรี่ (1991) จ ากัด 
บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 
บริษัทคอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 9 
บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว ์จ ากัด (สาขาปราจีนบุรี) 
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัตกิารและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั 
(ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี) 
บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเคมแม็ก แอนด ์ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
บริษัทวิศวกรรมเคมี จ ากัด 
บริษัท เอ็ม ดี เอก็ซ์ กรีน เอ็นเนอรย์ี จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 3 (งานควบคุมคุณภาพน้ า 1) 
บริษัทเวลโกรว ์อินดัสทรีส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
บริษัทเอกอุทัย จ ากัด 
บริษัทบูโรเวอริทัส เอคิว แล็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทเอ็ม อี ท ีจ ากัด 
บริษัทเอ็นไวร์โปร จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 7 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ส านักห้องปฏบิัติการกลาง) 
บริษัทไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
แผนกเคมีวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จ ากัด (ชลบุรี) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 8 
บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดวิิชั่น) 
บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาเทพารักษ์) 
บริษัทเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรีย่ ์จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัทบีเค เนเจอร์ ทอรัส จ ากัด 
บริษัททานิโอบิส จ ากัด 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 2 กองระบบผลติและควบคุมคุณภาพน้ า การประปาสว่น
ภูมิภาคเขต 3 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันออก 
ห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ า 1  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 4  
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 4 
ศูนย์ห้องปฏิบัตกิาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์ดิน-น้ า) 
งานควบคุมคุณภาพน้ า 3 การประปาสว่นภูมิภาคเขต 7 
บริษัทแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริษัทเฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุร)ี 
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ที่ รายการ ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ 
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด 
บริษัทฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทซีคอท จ ากัด 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวันตก 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
บริษัทปทุมธานีบรวิเวอรี่ จ ากัด 
บริษัทเคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 1 
การประปาสว่นภูมภิาคเขต 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (กลุ่มงานอาหาร) 
บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
บริษัทอินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทห้องปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (สาขา 13) 
บริษัทสเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด ์คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 
บริษัทเอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี, บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด (Science Park) 
บริษัทเอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด (กรุงเทพฯ) 
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัตกิารและพิษวทิยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทโตโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบฟิตติ้ง) 
บริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 
บริษัทศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 

 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 11 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมท่ีได้รับกำร 
พัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
โครงการที่ 1 :  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : 5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ  
                (System Integration) 
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เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 106 341 564 844 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 16 96 79 49 
ผลการด าเนินงาน 17 160 112 17 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 306 ราย ดังนี้ 

กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

1) ส่งเสริม SMEs/Startup 
เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Frugal Innovation) 

  

2) พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการผลติและการ
ด าเนินธุรกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพ (Process 
Upgrading) 

แก้ว 
1) บริษัท ยูเรเซีย อินเตอร์เทค จ ากัด  
2) บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จ ากดั 
3) บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จ ากัด 
4) บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
5) บริษัท แก้วปราการ จ ากัด 
6) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั 

• ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการ
วิเคราะห/์ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อน า
ผลการทดสอบใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
• ตรวจสอบคณุภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพท่ี
ก าหนด รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนว
ทางการควบคุมกระบวนการผลติ 

 ยาง 
1) บริษทั เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จ ากดั 

• การให้ค าปรึกษาเชิงลึก และการ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์
ตามมาตรฐาน มสี่วนช่วยให้ผลิตภณัฑ์

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน (ราย) 

220 240 - - - 
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

3) บริษัท นวกิจ อลูมินั่มแอนด์ กลาส 2009 จ ากัด 
4) บริษัท มู ชูยู ฟุตแวร์ จ ากัด 
5) Elastkmix (Thailand) Co., Ltd. 
6) บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จ ากัด 

ได้รับการควบคมุคุณภาพ ท าให้ไดร้ับ
การยอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ 

 กระดาษ 
1) บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 

• บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์บรรจุอาหารจากเยื่อชาน
อ้อย เพื่อจ าหน่ายท้ังในประเทศและ
ส่งออกไปต่างประเทศ จึงได้ขอ
ค าปรึกษาวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์
ด้านต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคณุภาพ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
พร้อมท้ังเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งใน
และต่างประเทศ 
• ได้ให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ทดสอบ
คุณภาพบรรจภุัณฑ์บรรจุอาหารจาก
เยื่อชานอ้อยด้านต่างๆ เช่น ความทรง
รูป ความต้านแรงฉีกขาด ความต้าน
แรงดึง ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก 
ความต้านแรงดันทะลุ เป็นต้น 

3) สนับสนุน 
SMEs/Startup น า ICT มา
ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  

4) พัฒนาผลิตภณัฑ/์เพิ่ม
มูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
(Product Upgrading) 

1) บริษัท ไทมาลายากลาส จ ากัด ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
โดยการปรับกระบวนการผลติให้ได้
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุสมบัติที่ดีขึ้น 

5) ส่งเสริมสินค้าและบริการ
ของ SMEs/Startup ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 

1) บริษัท เท็น เท็นโซลูช่ัน จ ากัด 
2) บริษัท มัลติแชลแนลซิสเต็มส์ จ ากัด 
3) บริษัท ศุภริช จ ากัด 
4) บริษัท ไบโอเมด จ ากดั 
5) บริษัท เมดิค แพค 2554 (ประเทศไทย) จ ากัด 
6) บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
7) Siam Bioscience Co., Ltd. 
8) AGC Techno Glass (Thailand) Co., Ltd. 
9) Microfiber Industries Limited 
10) บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด (สมทุรปราการ) 

• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์น าเข้าตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานบังคับ 
เป็นการยกระดับคณุภาพผลิตภณัฑ์ที่
ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
บรรจภุัณฑย์าตามมาตรฐาน เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

11) บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากดั 
12) บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากดั 
13) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง้ 1992 จ ากัด 
(ชลบุรี) 
14) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
15) บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด (กรุงเทพ) 
16) บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 
17) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรว์ิส จ ากัด 
(หน่วยงานลาดกระบัง) 
18) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรว์ิส จ ากัด (สาขา
แหลมฉบัง) 
19) บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
20) บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซเิอช่ัน จ ากัด 
21) บริษัท นาลโก อินดัสเทรยีล เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (ระยอง) 
22) บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 
23) บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
24) บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด 
25) บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากดั 
26) บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด 
27) บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากัด 
28) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตรเ์บทาโกร จ ากัด (สาขา
ลพบุรี) 
29) บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30) บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด 
31) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
32) บริษัท ไวต้า จ ากัด 
33) บริษัท เฟลเท็กซ์ จ ากัด 
34) บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง)  จ ากัด 
35) บริษัท จะนะน้ ายาง จ ากัด 
36) บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จ ากัด 
37) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 
38) บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จ ากัด 

ประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
บรรจภุัณฑย์าตามมาตรฐาน เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุสมบัติ
ของกระจกแผ่นที่จะใช้ในการผลิต
กระจกแปรรูป 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบเพื่อ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฉนวนความ
ร้อน 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
ทรายแก้วและวตัถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสา
กรรมแก้วและกระจก 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
ทรายแก้วและวตัถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสา
กรรมแก้วและกระจก 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
บรรจภุัณฑ์แก้วส าหรับผลิตภัณฑเ์ภสัช
ภัณฑ์ และบรรจภุัณฑย์าตาม
มาตรฐาน 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
บรรจภุัณฑ์แก้วส าหรับผลิตภัณฑเ์ภสัช
ภัณฑ์ และบรรจภุัณฑย์าตาม
มาตรฐาน 
• ให้ค าปรึกษาการตรวจสอบคณุภาพ
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
• ให้ค าปรึกษาและหาข้อมูลการ
ทดสอบกระดาษ Rollingpaper และ
ด าเนินการทดสอบ น้ าหนักมาตรฐาน 
ความหนา และปริมาณสารเติมแตง่ 
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กิจกรรม รายชื่อผู้ประกอบการ Startup/SMEs ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(โปรดระบุเชิงรูปธรรม) 

39) บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จ ากัด 
40) บริษัท สินทองไทยรับเบอร์ จ ากัด 
41) บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จ ากัด 
42) บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จ ากดั 
43) บริษัท อี ฮับ ฮวด จ ากัด 
44) บริษัท นาคิเทค จ ากัด 
45) บริษัท ไทยล่ าเฮ็ง รับเบอร์ อนิดัสตรี้ จ ากัด 
46) บริษัท เหลืองศิริการยาง จ ากดั 
47) บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
48) บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด    
49) ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษทั วิสต้า อินโน 
จ ากัด 
50) ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษทั ปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพลพบุรี จ ากัด 

• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
ทรายแก้วและวตัถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสา
กรรมแก้วและกระจก 
• ให้ค าปรึกษา/การทดสอบคณุภาพ
ท่อแก้วส าหรับผลิตเป็นแก้วบรรจุ
ภัณฑย์า 

6) ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้ง
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) ในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อยกระดบั
ความสามารถ 

  

7) สนับสนุนให้ SMEs/ 
Startup ท าวิจัยและพัฒนา
เอง เพื่อแก้ปัญหา core 
process technology 

  

8) สนับสนุน SMEs/ 
Startup มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดา้น วทน. 
และสร้างนวัตกรรมใหมไ่ด ้

  

9) อื่นๆ (โปรดระบุ)   
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ตัวช้ีวัดที่ 12 : มูลค่ำผลกระทบทำงสังคม ชุมชน และคุณภำพชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน.   

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

หมายเหตุ : กลุ่มอ านวยการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีงานวิจัย 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 83 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 33 
ผลการด าเนินงาน - 16.71 17.43 2 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 36.14 ล้านบาท ดังนี้ 

ที ่ ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น

กระบวนการผลติ 
 

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนา
คุณภาพผลติภณัฑ์จักสานให้เป็น 
ที่ต้องการของตลาด เพื่อเพ่ิมมูลคา่ให้กับ
ผลิตภณัฑ์ และท าให้กลุ่มมีรายไดเ้พิ่ม 
มากขึ้น 

- - 0.042 

2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
ต่างๆ  

ผู้ประกอบการมผีลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพได้
มาตรฐาน มาจ าหน่ายในร้านค้า OTOP  
ที่ วศ. จัดให ้

- - 2.170 

3 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ์เซรามิก  

ผู้ประกอบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท าครกให้มีคณุภาพมากขึ้น และสญูเสยี
น้อยลง และเพิม่มูลค่าได้มากข้ึน 

- - 12.480 

4 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการพัฒนาเครื่อง
กรองน้ า  

ผู้ประกอบการมีน้ าสะอาดส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคและใช้ในกระบวนการผลิต 
ท าให้สามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง 

- - 2.024 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต (ล้านบาท) 

60 33 100 - - 

ทช. 42 23 - - - 
คอ. 18 10 - - - 
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ที ่ ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น

การแปรรปูผลิตภณัฑ์จาก
น้ าตาลโตนด  

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิและการ
ควบคุมกระบวนการผลิตทีด่ีขึ้น และ
ผลิตภณัฑ์สามารถยดือายุการเก็บรักษา 
ได้นานขึ้น 

- - 0.200 

6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
กระบวนการผลติ
เครื่องแกง  

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิท่ีดีขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิต และผลิตภัณฑ์สามารถยืด
อายุการเก็บได้นานขึ้น 

- - 1.000 

7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
กระบวนการผลติ
เครื่องแกง  

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิท่ีดีขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิต และผลิตภัณฑ์สามารถยืด
อายุการเก็บได้นานขึ้น 

- - 1.800 

8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
กระบวนการผลติ
เครื่องแกง  

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิท่ีดีขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิต และผลติภณัฑส์ามารถยืด
อายุการเก็บได้นานขึ้น 

- - 1.800 

9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
กระบวนการผลติ
เครื่องแกง  

ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิท่ีดีขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิต และผลิตภัณฑ์สามารถยืด
อายุการเก็บได้นานขึ้น 

- - 1.230 

10 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสียจากการแปร
รูปมะพรา้วขาว  

ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนมีแหล่ง
น้ าอุปโภคบรโิภคทีส่ะอาดและปลอดภัย และ
น้ าท้ิงที่ผ่านระบบบ าบดัปล่อยสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาตผิ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- - 0.432 

11 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสียจากการแปร
รูปมะพรา้วขาว  

ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนมีแหล่ง
น้ าอุปโภคบรโิภคทีส่ะอาดและปลอดภัย และ
น้ าท้ิงที่ผ่านระบบบ าบดัปล่อยสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาตผิ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- - 0.600 

12 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร  
และการพัฒนาสูตร
ผลิตภณัฑ์  

ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้มคีุณภาพและได้รับการ
รับรองมาตรฐาน และพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ท าให้สามารถเพิ่มมลูค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์ได้มากข้ึน 

- - 10.300 

13 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง
การใช้เทคนิคการย้อมสีที่
คงทนและสไีม่ตก 

ผู้ประกอบการเข้าใจเทคนคิการยอ้มสีให้มี
ความคงทน สีไมต่ก และผลิตภณัฑ์มีสสีัน
สวยงามมากข้ึน สามารถเพิ่มมลูคา่ได ้

- - 0.070 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้ำไปช่วยพัฒนำ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการที่ 1 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน.    

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

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

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  มีชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 12 ชุมชน/ท้องถิ่น ดังนี้ 

ที ่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวตักรรมของ อววน. 
1 ศนูย์เรียนรู้กลุม่ทอเสื่อกกลายลดิ จ.กาฬสินธุ์  การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลติภณัฑ ์

จักสานและการย้อมสเีส้นกกด้วยสีธรรมชาต ิ
2 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรตันวาปี จ.หนองคาย การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลติภณัฑ์จักสาน

และการย้อมสเีส้นกกด้วยสีธรรมชาติ 
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน จ.บึงกาฬ การพัฒนาเครื่องกรองน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค 

และใช้ในกระบวนการผลติ 
4 กลุ่ม นายปญัญา เบญจปัญญาวงศ์ จ.แพร ่ การพัฒนาเครื่องกรองน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค 

และใช้ในกระบวนการผลติ 
5 กลุ่มมาลีลันตา  จ.กระบี ่ การมัดย้อมสีธรรมชาตแิละการเขยีนลายเส้นบาติก 

6 ชุมชนบ้านบางกระสอ  จ.นนทบุร ี เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดทอดปรงุรส 

7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน 
บ้านหนองฆ้อ  จ.ระยอง 

การรปรบัปรุงเนื้อสมัผสัผลิตภัณฑแ์หนมไก่โดยใช้วิธีซูสวีด 
(Sous-vide) 

8 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพืชผักเกษตรในชุมชน   จ.ภูเก็ต เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน้ าว้า 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา (ชุมชน/ ท้องถิ่น) 

14 12 - - - 

ทช. 14 12 - - - 
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ที ่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวตักรรมของ อววน. 
9 ชุมชนรมณีย์ (กลุม่วิสาหกิจรวบรวมผลผลิต 

ทางการเกษตร)  จ.พังงา 
เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน้ าว้า 

10 วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาต าเสา จ.พัทลุง เทคโนโลยีการแปรรูปน้ าพริกไตปลาแห้ง 
11 กลุ่มสุพตัราไข่เค็ม  จ.กรุงเทพฯ เทคโนโลยีการเร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวิธีซสูวีด 

(Sous-vide) 
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 จ.ร้อยเอ็ด เทคโนโลยีการผลติแป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าวหอมมะล ิ

 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ ำนวนรำยกำรสำรสนเทศที่ส่งมอบภำคกำรผลิตและบริกำร 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 1 :  การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

   แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 1,050 1,050 1,050 1,050 
ผลการด าเนินงาน 1,866 1,691 915 426 

   รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งสิ้น 

......4,898..... รายการ โดยมีการจัดท าสารสนเทศและฐานข้อมูลเฉพาะทางด้าน ววน. ปรับปรุงเพ่ิมเติมข่าวสาร 

ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่สารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทั้งเว็บไซต์  Facebook ให้บริการสารสนเทศ และการศึกษาดูงาน รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุง

โครงสร้างเว็บไซต์/ฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและให้ได้รับความ

นิยมจากผู้ใช้บริการ ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนรายการสารสนเทศท่ีส่งมอบภาคการ
ผลิตและบริการ (รายการ) 

6,000 4,200 6,000 6,900 6,900 

สท. 6,000 4,200    
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ตัวช้ีวัดที่ 15 : จ ำนวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่น ำมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 2 :  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 2 
ผลการด าเนินงาน - - - 1 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  

ที่ เรื่อง  รำยละเอียด 
1 พัฒนาระบบ Digital Report ส าหรับการให้บริการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการทดสอบ สอบ
เทียบผ่านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signature) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2 การจา้งพฒันาระบบบริหารกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญหอ้งปฏิบตัิการ 

อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 2 ความก้าวหน้า
ของงาน ประมาณ 40%  

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 16 : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 2 :  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
จ านวนระบบ/ เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่
น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (เรื่อง) 

1 2 2 2 2 
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เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 80 
ผลการด าเนินงาน - - - 86 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใข้อมูลจากผู้รับบริการทั้ง 9 งานบริการ ได้แก่ ส านัก

บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส านักเทคโนโลยีชุมชน กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 
กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์ กองวัสดุวิศวกรรม กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ส านักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสน เทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส านักงานเลขานุการกรม โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 973 หน่วย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 86 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำร 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 3 :  ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 80 80 80   

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ
บริการ (ร้อยละ) 

90 90 90 90 90 

พศ. 90 90 90 90 90 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 90 
ผลการด าเนินงาน - - - 94.98  

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้รับการอบรมในหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้รับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมหรือ การปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 94.98 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรขยำยขอบข่ำย/พัฒนำสำขำกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 3 :  ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา     

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 
แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 1 2 2 5 
ผลการด าเนินงาน 1 2 2 5 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/
พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร 
(ระดับ) 

5 5 5 5 5 

พศ. 5 5 5 5 5 
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 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  
  มีความส าเร็จในการขยายขอบข่าย/ พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรระดับ.....5......  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. 
 
 
 
 

ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจข้อมลูและ ทบทวน
เอกสารคณุภาพ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การรับรองความสามารถบุคลากร 
 

1. ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน  
2. แก้ไขเอกสารระบบคณุภาพ ปรบัปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรบัรอง
ความสามารถบุคลากร 
3. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานตา่งๆที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า 
4. รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี เพื่อจัดท าฐานข้อมลูผู้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะหห์น้าท่ีงานของผู้ควบคุมและจัดการสารเคมี และผู้จดัท าเครือ่งมือวัด
สมรรถนะในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
5. รักษาระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในสาขา 
“การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”  
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับรองความสามารถบุคลากร ดา้น ว และ ท 
และท าการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เปน็ปัจจุบัน 
7. เตรียมความพร้อมในการเปิดรบัสมัครการรบัรองสาขา “การควบคุมและการ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1-2564 
8. เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองระบบงาน หน่วยรับรองบุคลากร จาก 
สมอ. 
9. รักษาความร่วมมือตาม MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
รับรองความสามารถบุคลากรสาขา”การ
ควบคุมและจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ” ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ
บริบทท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขา “การควบคุมและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
2. จัดท าและประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขา “การควบคุม
และจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ให้เป็นปัจจุบัน  
3. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองความสามารถ
บุคลากรสาขา “การควบคมุและจดัการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองความสามารถบุคลากรสาขา “การ
ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
5. จัดท าข้อมูลผูเ้ชี่ยวชาญด้านสารเคมี ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะหห์น้าท่ีงาน
ของผู้ควบคุมและจัดการสารเคมี และผูจ้ัดท าเครื่องมือวัดสมรรถนะในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
6. รักษาระบบการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 ในสาขา “การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับรองความสามารถบุคลากร ดา้น ว และ ท 
สาขา “การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตัิการ” ประจ าปี 2564 
ครั้งท่ี 1-2564 และท าการปรับปรงุเว็บไซต์ให้เป็นปจัจุบัน 
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ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ประชาสมัพันธ์ หลักเกณฑ์เงื่อนไข สาขา 
“การควบคุมและจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ” ที่ทบทวน และเปิดให้
การรับรองความสามารถบุคลากร 
 

8. เตรียมความพร้อมเอกสารระบบคุณภาพเพื่อยื่นขอการรับรองระบบงาน 
หน่วยรับรองบุคลากร จาก สมอ. 
9. รักษาความร่วมมือตาม MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 

1. เผยแพร่หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองความสามารถบุคลากรสาขา “การ
ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ทางเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ 
2. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ลูกค้า 
3. จัดท าข้อมูลผู้เช่ียวชาญด้านสารเคมี ผู้เช่ียวชาญในการวิเคราะห์หน้าที่งาน
ของผู้ควบคุมและจัดการสารเคมี และผู้จัดท าเครื่องมือวัดสมรรถนะในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
4. รักษาระบบการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 ในสาขา “การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
5. เตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครการรับรองสาขา “การควบคุมและการ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1-2564 
6. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการรับรองสาขา “การควบคุมและการจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1-2564  
7. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครเข้ารับการรับรองสาขา “การควบคุมและ
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1-2564 ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนสาขา 
“การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 
1-2564 
9. ส ารวจความต้องการการรับรองความสามารถบุคลากร ด้าน ว และ ท ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
10. วิเคราะห์ความต้องการการรับรองความสามารถบุคลากร ด้าน ว และ ท 
สาขาต่างๆ 
11. เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อประเมินความสามารถบุคลากร สาขา
“การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 
1-2564 
12. เตรียมข้อสอบ ผู้สอบ และผู้ประเมินผู้สอบเพื่อด าเนินการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขา“การควบคุมและการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1-2564 
13. เตรียมความพร้อมเอกสารระบบคุณภาพเพื่อยื่นขอการรับรองระบบงาน 
หน่วยรับรองบุคลากร จาก สมอ. 
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ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
14. รักษาความร่วมมือตาม MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 

4 ตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือวัด
ความสามารถ สาขาการควบคมุและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และ
เตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้การรับรอง
ความสามารถบุคลากรตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขท่ีทบทวนปรับปรุง  
 

1. รักษาระบบการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17024 ในสาขา “การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 
2. จัดท าข้อมูลผู้เช่ียวชาญด้านสารเคมี ผู้เช่ียวชาญในการวิเคราะห์หน้าที่งาน
ของผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และผู้จัดท าเครื่องมือวัด
สมรรถนะในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ความต้องการการรับรองความสามารถบุคลากร ด้าน ว และ ท 
สาขาต่างๆ 
4. ตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือวัดสามารถสาขาการควบคุมและจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในคลังข้อสอบ 
5. จัดท าข้อสอบจากคลังข้อสอบ ผู้สอบ และผู้ประเมินผู้สอบเพื่อด าเนินการ
รับรองความสามารถบุคลากร สาขา“การควบคุมและการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ” ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1-2564 
6. เตรียมความพร้อมเอกสารระบบคุณภาพเพื่อยื่นขอการรับรองระบบงาน 
หน่วยรับรองบุคลากร จาก สมอ. 
7. รักษาความร่วมมือตาม MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : หน่วยตรวจสอบ และรับรองของประเทศได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 5 :  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
หน่วยตรวจสอบ และรับรองของประเทศ
ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ (ราย) 

- 356 490 545 545 

สผ. - 356    
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 30 100 103 123 
ผลการด าเนินงาน 69 41 49 233 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน หน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศได้รับการเสริมสร้างความสามารถในสาขา อาหาร, 

สิ่งแวดล้อม, เคมี ฟิสิกส์และสอบเทียบ รวม  390 ราย   

 

ตัวช้ีวัดที่ 20 : เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 1 :  โครงการพัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพ่ือรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 6 
ผลการด าเนินงาน - - - 6 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด าเนินงานภายใต้โครงการ “พัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพ่ือรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์” ส ารวจความต้องการพัฒนามาตรฐานในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานแล้ว แต่ไม่ทันสมัยเนื่องจากสินค้า
ประเภทเดิมมีการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ หรือวิธีการตรวจสอบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัย ให้ผลที่ไม่ถูกต้อง 
แม่นย า จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ก าหนด หรือพัฒนามาตรฐานให้ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาด รวมถึงสินค้าที่จะส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ  

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ฉบับ) 

- 6 6 6 6 

คอ. - 6 6 6 6 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในกำรพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มีดังนี้ 
1)  ติดต่อ ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดและ แต่งตั้งคณะผู้จัดท าร่าง

มาตรฐานฯ 
2) ศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ที่จะจัดท ามาตรฐาน ครอบคลุมเอกสารมาตรฐาน 

การผลิต การใช้ เครื่องมือทดสอบและวิธีการทดสอบ ผู้ผลิต ผู้ใช้ และหน่วยตรวจสอบ 
3) จัดท าร่างมาตรฐานส าหรับเสนอคณะผู้จัดท าร่าง (Committee Draft, CD) 
4) ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในร่างมาตรฐาน 
5) จัดประชุมคณะผู้จัดท าร่างมาตรฐาน เพ่ือพิจารณา CD และปรับปรุงแก้ไขร่างตามข้อคิดเห็น 
6) เวียนร่างฉบับแก้ไข CDV ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ 
7) แก้ไขปรับปรุง CDV ตามข้อคิดเห็น พร้อมทั้งจัดท าเป็นร่างมาตรฐานฉบับ FDNS และส่งให้ สมอ. 

พิจารณา ก่อนประกาศใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับประเทศต่อไป 
ล ำดับ ร่ำงมำตรฐำนฉบับ FDNS 

1 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 19 วิธีทดสอบการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในน้ า 
2 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 24 วิธีทดสอบความอุ้มน้ าของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ใช้ท ามอร์ตาร์ และปูนฉาบ 
3 ยางก าบังรังสี เล่ม 1 ยางก าบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา 
4 ถ้วยกระดาษส าหรับเครื่องดื่ม (มอก. 1141-25xx) 
5 หน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ าได้ 
6 สารสกัดมะหาด 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 21 : จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

เป้ำหมำย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 2 :  โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพ
ของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม (กลุ่มผลิตภัณฑ์) 

- 3 4 4 4 

สท. - 3 4 4 4 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 3 
ผลการด าเนินงาน - - - 4 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
1. ด าเนินการจัดท าเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์เป้าหมายได้ทั้งสิ้น 4 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
1) กัญชง 
2) Sustainable Packaging  
3) เครื่องมือแพทย์ 
4) ยานยนต์อนาคต (Future Mobility) 

2. ระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ System Integration บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ได้
จัดส่งงานแก้ไขงวดงานที่ 1 ของระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ System Integration เป็นที่เรียบร้อย 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบฯ มีความล่าช้ากว่าก าหนดเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 22 : จ ำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ย่ืนขอกำรรับรอง 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 3 :  โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
จ านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง 
(ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) 

- 8 10 10 10 

สผ. - 8 10 10 10 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 1 1 3 3 
ผลการด าเนินงาน    3 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ที ่ ผลิตภัณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน 

1 หน้ากากอนามัยแบบผ้า มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองผลิตภณัฑ์  
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประเมินและการตัดสิน 

  ด าเนินการทบทวนและตดัสิน พบว่าไม่มผีลติภณัฑไ์ด้รับการ
รับรองผลิตภณัฑ์  

2 ผลิตภณัฑ์ ceramic hand former 
 

อยู่ในข้ันตอน ห้องปฏิบัติการพัฒนาวิธีทดสอบ 

3 ผลิตภณัฑ์ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติ โดย
ใช้หลักการบริหารงานแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เช่น 
- กาบหมาก 
- กาบไผ ่
- ใบตองตึง 

- เก็บตัวอย่างจากท้องตลาดเพื่อประเมินคุณภาพเบื้องต้น 
- จัดประชุมหารือผู้เกีย่วข้องกับการทดสอบผลติภณัฑ์ 
- ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ส ารวจความต้องการและความ 
พร้อมรวมทั้งประเมินคณุภาพเบื้องต้นของสถานประกอบการ 
- ประสานงานผูป้ระกอบการเพิ่มเติม ส ารวจและประเมิน
ศักยภาพเบื้องต้นของผู้ประกอบการเพิ่มเติม 
- สรรหาคณะกรรมการวิชาการเพือ่ร่างข้อก าหนด 
- รวบรวมข้อก าหนดเกีย่วกับเศรษฐกิจหมุนเวียน  
- รวบรวมและสรุปกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่ใช้การจัดการตาม
หลักเศษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการด าเนินธรุกิจ 
- ศึกษาหลักการ GMP ส าหรับโรงงานผลิตภาชนะบรรจุอาหาร 
- ร่างข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ส าหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่
มกีารจัดการตามหลักเศษฐกิจหมนุเวียนมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 
- แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านวชิาการเพื่อเสนอข้อคิดเห็นทาง
เทคนิคการทดสอบผลิตภัณฑ ์
- สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเพิ่มเติม และทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อส ารวจคุณภาพเบื้องต้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 : จ ำนวนรำยกำรทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 4 :  โครงการส่งเสริมการน า ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด าริ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 100 400 200  
ผลการด าเนินงาน - 532 - 200 
โครงการย่อย: อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

- 532 
 

-  

โครงการย่อย: ศูนย์ศิลปาชีพใน

พระราชด าริฯ 

- - - 200 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
1) ด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านวัตถุดิบและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีได้มาตรฐานดังนี้ 

1. ทดสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารและวัตถุดิบจาก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จ. ล าปาง 
ได้แก่  ถ้วยกาแฟจานใบบัว จานรองถ้วยกาแฟใบบัว ถ้วยใบบัวปั้ม ขนาด 6 นิ้ว จานกระทงใหญ่ ถ้วย
ใบบัวหลวงเล็กมีฐาน จานสี่เหลี่ยมใบบัวไม่ค่ันกลาง ถ้วยดอกบัวหยัก 4 นิ้ว ดินพอร์ซเลน ถ้วยดอกบัว
หยัก 4 นิ้ว ดินกิ่วลม รวมทั้งหมด 9 ตัวอย่าง 90  รายการ 90 ชิ้นทดสอบ 

2. ทดสอบตัวอย่างภาชนะท่ีใช้กับอาหารศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ า จ. ล าปางได้แก่ ถ้วยน้ าพริกใบ
บัว จานคาวลึก จานใบสตรอเบอรี่ ถ้วยกาแฟใบสักสีเขียว จานรองถ้วยกาแฟใบสักสีเขียว ถ้วย

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น (รายการ) 

- 700 1,300 1,300 1,300 

ทช. - 100    
อว. - 600    
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กาแฟใบสักสีเงิน-ขาว จานถ้วยกาแฟใบสักสีน้ าเงิน-ขาว รวมทั้งหมด 6 ตัวอย่าง 60 รายการ 
จ านวน 60 ชิ้นทดสอบ 

3. ทดสอบตัวอย่างภาชนะท่ีใช้กับอาหาร ศิลปาชีพสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้แก่ จานลายผักกาด ชาม
ก๋วยเตี๋ยวลายผักกาด จานรองชามก๋วยเตี๋ยวลายผักกาด แก้วลายผักกาด จานรองแก้วลาย
ผักกาด รวมทั้งหมด 5 ตัวอย่าง 50 รายการ จ านวน 50 ชิ้นทดสอบ    

2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
1. รวบรวมและประเมินผลการวิเคราะห์คุณภาพและองค์ประกอบส าคัญในผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิด

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
http://www.spin.dss.go.th/nutrition 

2. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่ผ่านทาง Website 
อพ.สธ.-วศ  http://rspg.dss.go.th 

 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ ำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 5 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โครงการที่ 2 :  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
โครงการที่ 6 :  โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 11 14 18 28 
ผลการด าเนินงาน 2 9 83 5 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการ
เสริมสร้างความสามารถ (ราย) 

- 70 10 10 - 

วว. - 70 10 10 - 

http://www.spin.dss.go.th/nutrition
http://rspg.dss.go.th/
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ที ่ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพและการตรวจสอบทาง
การแพทย์ (บูรฯ อุตฯ) 

ฝึกอบรบหลักสตูรการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรอง ISO/17025 
โดยเป็นการอบรมแบบต่อเนื่อง 10 หลักสูตร  

1. ข้อก าหนด ISOIEC 17025   

2. การจัดท าเอกสาร 

3. กฎการตดัสินใจ 

4. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ 

5. การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 

6. การประกันคณุภาพและแผนภมูิควบคุม 

7. การตรวจติดตามคณุภาพภายใน 

8. การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 

9. การจัดการเครื่องมือในระบบคณุภาพ 

10. สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 

ซึ่งมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมจ านวน 36 ราย ฝึกอบรมต่อเนื่องระหว่างเดือน 
เมษายน-กรกฎาคม 2564 

 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
ตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

- ฝึกอบรบหลักสูตรการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรอง ISO/17025 
โดยเป็นการอบรมแบบต่อเนื่อง 10 หลักสูตร  
1. ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
2. สถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 
3. กฎการตัดสินใจ เพื่อรองรับข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
4. การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 
5. การตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
6. การตรวจสอบความใช้ได้ของวธิี 
7. การจัดท าเอกสารระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
8. การจัดการเครื่องมือในระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
9. การประกันคณุภาพ 
10. การจัดการความเสีย่งและโอกาสตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 
อบรมเมษายน – สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม 46 ราย 
 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ในเดือนมีนาคม 
2564 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการผลิตกลอ่งกระดาษลูกฟูก  
2. การทดสอบและสอบเทียบเครือ่งทดสอบกระดาษ 
มีผู้เข้าร่วมอบรม 7 ราย 
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ตัวช้ีวัดที่ 25 : ขยำยขอบข่ำยกำรทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
และกำรบิน ตำมมำตรฐำนสำกล 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
โครงการที่ 1 :  โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ

หุ่นยนต์ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

รายการ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 1 
ผลการด าเนินงาน - - - - 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

1. ด าเนินการแก้ไขเอกสารคู่มือปฏิบัติงานการทดสอบวัสดุคอมโพสิท และก าหนดตรวจติดตาม
คุณภาพภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ISO/IEC 17025 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์ทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินที่ได้ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือการส่งออก สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันด้านการผลิต การส่งออก  

2. ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบในพ้ืนที่ EEC กับ สทอภ. และ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
เพ่ือโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบเชิงกลของชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศท่ีได้ตามมาตรฐานสากลรับรอง  

3. ส่งเสริมนวัตกรรมไทยจากผลงานวิจัยและพัฒนาด้วย NQI/MSTQ ทดสอบเชิงกลส าหรับวัสดุ
คอมโพสิทและผลิตภัณฑ์คอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยบริการทดสอบเชิงกลวัสดุ
คอมโพสิทให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ทางด้านความต้านแรงดึงและความทนกระแทก และ
วิเคราะห์ความเสียหายของการแตกหักในระดับจุลภาคทางโตรงสร้างของวัสดุเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบพัฒนา
โครงสร้างแข็งแรงน้ าหนักเบาให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยร่วมบูรณาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของ
สมาคมไทยคอมโพสิท   

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

ขยายขอบข่ายการทดสอบเชิงกลของวัสดุ
คอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และการบิน ตามมาตรฐานสากล (รายการ) 

- 1 2 - - 

วว. - 1 2 - - 
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4. ผลักดันผู้ประกอบการไทยในเขตพ้ืนที่ EEC บริษัท ที ดี เค ไฟเบอร์ จ ากัด ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ตามประกาศส านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม เดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 2 รายการ คือ (1) รถพยาบาลเคลือบ
สารต้านจุลชีพ และ (2) รถพยาบางโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนา
กระบวนการพ่นเคลือบพ้ืนผิวนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายในรถพยาบาล และผลงานวิจัยและพัฒนาการ
ทดสอบการยึดเกาะนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนพ้ืนผิววัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารรถพยาบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ซึ่งคาดการณ์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี และส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของสมาคม
ไทยคอมโพสิท  

5. ให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน Test Method for Bubble Spacing Coefficient of Hardened 
Concrete (Traverse Method) ตามมาตรฐาน TB/T 3275-2018 ให้กับผู้ประกอบการไทย บริษัท ยูนิคเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชัน เพ่ือใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน 4-6 ช่วงพระแก้ว สระบุรี 

6. เตรียมเอกสารคู่มือปฏิบัติงานการทดสอบวัสดุคอมโพสิท และก าหนดตรวจติดตามคุณภาพภายใน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ISO/IEC 17025 ประจ าปีงบประมาณ 2565 และออกแบบห้องทดสอบวัสดุคอมโพสิท
ซึ่ง เพื่อให้ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

1) . ASTM D3039-Standard Test Methods for Tensile Properties of Polymer Matrix 
Composite Materials (มาตรฐาน ASTM นี้ อยู่ระหว่างการ ขอระบบ ISO/IEC 17025) 

2) ASTM D790-Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and 
Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials (มำตรฐำน ASTM นี้ อยู่ระหว่ำงกำรขอขยำย
ขอบข่ำย) 

7. จัดเตรียมคุณลักษณะ (TOR) ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมสภาวะ
แวดล้อมการทดสอบสมบัติเชิงกลวัสดุคอมโพสิทส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ปี 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการที่ 1 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
(ผลิตภัณฑ์) 

105 80 200 - - 

ทช. 105 80 200 - - 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   

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

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
ที่ ชุมชน/ท้องถิ่น เทคโนโลยี/นวัตกรรมของ อววน. 
1 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอเส่ือกกลายลิด จ.กาฬสินธุ์  การย้อมสธีรรมชาติและปอ้งกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานและการยอ้มสีเส้นกกด้วยสี

ธรรมชาติ 
2 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบา้นรัตนวาปี จ.หนองคาย การย้อมสธีรรมชาติและปอ้งกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานและการยอ้มสีเส้นกกด้วยสี

ธรรมชาติ 
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน จ.บึงกาฬ การพัฒนาเครื่องกรองน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในกระบวนการผลิต 
4 กลุ่ม นายปัญญา เบญจปัญญาวงศ์ จ.แพร ่ การพัฒนาเครื่องกรองน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในกระบวนการผลิต 
5 กลุ่มมาลีลันตา  จ.กระบี ่ การมัดย้อมสธีรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก 

6 ชุมชนบ้านบางกระสอ  จ.นนทบุรี เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดทอดปรุงรส 

7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไกช่น บ้านหนองฆ้อ  
จ.ระยอง 

การรปรับปรุงเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์แหนมไก่โดยใช้วิธีซูสวีด (Sous-vide) 

8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผกัเกษตรในชุมชน จ.ภูเก็ต เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน้ าวา้ 
9 ชุมชนรมณีย์ (กลุ่มวิสาหกิจรวบรวมผลผลิตทางการ

เกษตร)  จ.พังงา 
เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน้ าวา้ 

10 วิสาหกจิชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาต าเสา จ.พัทลุง เทคโนโลยีการแปรรูปน้ าพริกไตปลาแหง้ 
11 กลุ่มสุพัตราไข่เค็ม  จ.กรุงเทพฯ เทคโนโลยีการเร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวธิีซูสวีด (Sous-vide) 
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105  จ.ร้อยเอ็ด เทคโนโลยีการผลิตแป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 27 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ อว. 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : 7. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การ 
       ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

หมายเหตุ : ทบทวนส่งฝ่ายแผนงาน ณ วันท่ี 17 มกราคม 2563 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 
ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของ อว.  (ร้อยละ) 84 86 86 88 89 

บค. สล. 84 86 87 88 89 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2564 ไตรมำส 2/2564 ไตรมำส 3/2564 ไตรมำส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 86 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 86 
ผลการด าเนนิงาน - - - 91.37 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
  ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ 91.37 มีรายละเอียดดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม กำรด ำเนินงำน 
1 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี คะแนนเฉลีย่ 87.47 
2 ด้านการใช้งบประมาณ คะแนนเฉลีย่ 76.25 
3 ด้านการใช้อ านาจ คะแนนเฉลีย่ 79.64 
4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลีย่ 74.62 
5 ด้านการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ คะแนนเฉลีย่ 77.31 
6 ด้านคุณภาพการด าเนินงาน คะแนนเฉลีย่ 98.98 
7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลีย่ 98.74 
8 ด้านการปรับปรุงการท างาน คะแนนเฉลีย่ 97.01 
9 ด้านการเปดิเผยข้อมลู คะแนนเฉลีย่ 97.14 
10 ด้านการป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลีย่ 93.75 

 

ตัวช้ีวัดที่ 28 : เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โครงการที่ 2 :  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 

เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 : 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา (มาตรฐาน) 

- 1 1 1 1 

วว. - 1 1 1 1 
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แผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด :   
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2564 ไตรมำส 2/2564 ไตรมำส 3/2564 ไตรมำส 4/2564 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 1 
ผลการด าเนนิงาน - - - 1 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  

ที่ เกณฑ์ก ำหนดและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
 หน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสงูใช้ซ้ า

ได ้
ได้จัดท ามาตรฐานหนา้กากผา้กรองอนุภาค
ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ าได้ 

 
 

 
 



 ๙๔ 

 

 
คณะผู้จัดท ำ 

    1.  นายเดช บัวคลี ่ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

    2.  นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3.  นางสาวพิมพ์นิต วันเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4.  นางสาววริษฐา นานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5.  นางสาวรุจิรา กิจเกียรติ์ นักจัดการงานทั่วไป 

6.  นายวิทย์ บุญล้ า นักจัดการงานทั่วไป 
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