
รายช่ือ และเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร 
ประกอบการจัดท าฉลากโภชนาการ 
---------------------------------------------------------------- 

การตรวจวิเคราะห์สารอาหารประกอบการจัดท าฉลากโภชนาการ  ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันรับ
ตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
สารอาหารประกอบการจัดท าฉลากโภชนาการ ดังต่อไปนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการเอกชนที่สามารถให้บริการตรวจวิ เคราะห์ สารอาหารเพ่ือจัดท าฉลาก 
โภชนาการครบทุกรายการ มีรายชื่อตามตารางท่ี 1 

2. ห้องปฏิบัติการดังกล่าว จะสามารถให้บริการวิเคราะห์สารอาหารเฉพาะรายการที่ได้รับการ
รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่มีการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพหรือเทียบเท่า 
ISO/IEC 17025 แล้วเท่านั้น 

3. เพ่ือความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลตามข้อ 1 ให้ห้องปฏิบัติการเอกชนแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบ เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สถานะภาพ การได้รับการรับรอง เพ่ือท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

4. ห้องปฏิบัติการเอกชนที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อตามตารางที่  1 ซึ่ งยั งไม่สามารถ 
วิเคราะห์สารอาหารเพ่ือจัดท าฉลากโภชนาการได้ครบทุกรายการสามารถขอ Sub Contract กับห้องปฏิบัติการอ่ืน
ที่ได้รับการรับรองเพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาร่วมกัน ประกอบการจัดท าฉลากโภชนาการได้ ส าหรับรายการที่ไม่ได้
รับการรับรอง 
 

 

กองอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  



2 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารอาหารเพื่อจัดท าฉลากโภชนาการครบทุกรายการ 

หน่วยงานวิเคราะห ์ โทรศัพท์ โทรสาร รับรองถึงวันที ่
1. บริษัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (SGS) 

41/23 ซ.พระราม 3 ซอย 59 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0-2294-7485-90 
0-2683-0541-7 

0-2294-7484 
0-2683-0758 

15 พ.ค. 64 

2. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
104 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

02-760-3000 02-760-3197 10 ม.ค. 66 

3. บริษัท เซา้อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราตอรีส์ จ ากัด (SEAL) 
999/9 ถ.พระรามที ่9 แขวงสวนหลาง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

0-2939-1131-3 
0-2511-6113-5 

0-2511-6114 
0-2512-3821 

23 ต.ค. 64 

4. บริษัท เคมแล็บเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (CHEMLAB) 
282 เรนทรอีอฟฟิศ การเ์ดน้ อาคารบี 3 ชัน้ 3 ซอยศูนย์วิจัย 4  
ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

0-2719-6488-92 0-2719-6483 13 พ.ย. 64 

5. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบตัิการและวิจัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่ง
เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (AMARC) 
361 ซ.ลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310 

0-2934-2422 0-2934-6949 9 เม.ย. 64 

6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั 
60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

0-2657-8000 0-2256-9838 23 ก.ย. 63 

7. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 9-10 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

0-2700-9600-27 0-2700-9628 24 ก.ค. 64 

8. บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จ ากัด 
     111 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

0-2564-8041    0-2564-8042 18 มี.ค. 65 

หมายเหต ุวิเคราะห์ได้เฉพาะรายการสารอาหารที่ได้รับการรับรองที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 เท่าน้ัน 

 รายการสารอาหารครบทั้ง 14 รายการ ประกอบด้วย เถ้า ความชื้น ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน ใยอาหาร น้ าตาล 
โซเดียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม และเหล็ก 

 ทั้งนี้ให้ตรวจสอบข้อก าหนดที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้ที่เว็บไซต์ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc%5Fqa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM เว็บไซต์ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/report_actLab.php และที่เว็บไซต์ของกองรับรองมาตรฐาน 
(กรร.) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) http://osa.acfs.go.th/lab/searchLab.php  

 ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์สารอาหารอื่น ตามที่ตอ้งการแสดงฉลากโภชนาการเพิ่มเติมได้ 

 ตรวจสอบประเภทอาหารที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้ที่เว็บไซต์ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และกองรับรองมาตรฐาน (กรร.) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

 ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
 


