ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร มีดังนี้
1. หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ
3. หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
รายชื่อหน่วยงานของรัฐในประเทศที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือใช้ฉลากอาหาร
หน่วยงานวิเคราะห์
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบาราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
3. กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกลาง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
4. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ากรม
ประมง: ศูนย์วิจัย และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า (สงขลา)
79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
6. ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง (ห้องปฏิบัติการสารพิษเชื้อรา) ม. เกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
7.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา
7.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี
7.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
7.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
7.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
7.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก
7.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
7.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง
7.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
7.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
7.11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี
7.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
7.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูเก็ต

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2589-9850-2 ต่อ 9561 0-2951-1023
หรือ 9562 (ในประเทศ)
ต่อ 9503 (เพื่อส่งออก)
0-2201-7000-2 หรือ
0-2201-7181
02-201-7182-84
02-201-7029
0-2940-7440,
0-2940-7474
หรือ 0-2940-7116
074-440-054

0-2940-7448

0-3874-5815
0-3874-5266
02-942-8740

0-3839-3497
0-3839-3492
02-942-8748

0-7444-7024-8
0-3878-4006-7
0-4424-1522
0-4324-2871-2
0-5321-1065-6
0-5524-7579-80
0-4531-2231-4
0-7521-3105-7
0-5379-3148-50
0-3472-0543
0-7728-2670
0-4220-7364-9
0-5626-7423

0-7433-3809
0-3878-3767
0-4424-5860
0-4324-2845
0-5321-9223
0-5525-8859
0-4531-2231
0-7521-3104
0-5379-3148
0-3472-0540
0-7728-2672
0-4220-7367
0-5626-7433

074-314-797
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7.14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครสวรรค์
8. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (สาขาสมุทรสาคร)
127 หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก
844 ม.9 ถ.หัวกุญแจ-มาบคล้า ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี 20220
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
126 หมู่ที่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน
221 ถ.ลาปาง - เชียงใหม่ ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
221 ถ.ลาปาง - เชียงใหม่ ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง 52190
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา กรมประมง
3 หมู่ที่ 1 ถ.ระโนด-หัวไทร ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง
127 หมู่ 8 ต.โคกคาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
17. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตู้ ปณ.1043 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
18. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

19. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
20. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้าจืด กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21. สถาบันอาหาร
เลขที่ 2008 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ
22. สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขที่ 88/7 หมู่ 4 ซ.บาราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
23. สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 91 ถ.ติวานนท์ หมู่ที่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์
0-7635-4611
034-857-282

โทรสาร
0-7635-4612
034-857-192

0-3874-2116

038-742-120

032-228-419

032-228-379 ต่อ 114

0-5422 6978

0-5422-6978-5

0 -5531 2069

0-5531-2070

0 -5422 6978

0-5422-6978-5

074-260-529-30

074-260-530

034-426-220

034-857-138

02-218-1054

02-218-1053

0-2942-8629-35 ต่อ 800 0-2942-7602

0-2441-9346 (สายตรง)
หรือ 0-2800-2380 ต่อ
406, 418 (ประสานงาน
รับตัวอย่าง)
02-934-2381
0-2579-5515 หรือ
0-2579-1121-30 ต่อ
5219, 5226
02-579-4122

0-2441-9344
0-2934-0661

02-886-8088-90

02-886-8106-7

02-951-1021

02-951-1021

02-967-9703

02-967-9703

0-2579-8592

02-561-3993
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24. สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
25. สานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตรกรม
วิชาการ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26. ห้อ งปฏิ บัติการศู นย์ วิจัย และทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
27. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
67 หมู่ 4 ต.ปากน้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
28. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขากรุงเทพฯ)
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
29. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขาสมุทรสาคร)
23/13 หมู่ 9 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
30. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขาเชียงใหม่)
164/86 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
31. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
36/6 หมู่ 8 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
32. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขาสงขลา)
9/116 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
33. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (สาขาขอนแก่น)
117/4 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์
02-940-5442

โทรสาร
02-561-4695

02-940-7166

02-940-7448,
02-940-6364
02-218-7653

02-218-7653-4

0-3854-1004-5 ต่อ 2120 0-3854-1001
02-940-6881-3

02-579-5827

034-410-881-3

034-410-884

053-896-131

053-896-052

038-533-476-9

038-533-475

074-558-871-3

074-558-870

043-247-704-7

043-247-703

รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
1. รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ด้านอาหาร
จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานวิเคราะห์
1. บริษัท จิ้วฮวด จากัด
500 ถ.อ่างศิลา – บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จากัด (ลพบุรี)
219 หมู่ 1 (กม.19) ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
3. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จากัด (Science Park)
136 หมู่ 9 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
4. สถาบันวิจัย ที.ซี.แนเชอรัล เทคโนโลยีชีวภาพ บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยนโกลบอล จากัด (มหาชน)
68/1 หมู่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
5. บริษัท พนัสโพลทรี่ จากัด
1/1 หมู่5 ต.หมองนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทรศัพท์
038-191-501-6

โทรสาร
038-191-507-8

036-638-378-9

036-638-104

02-564-7932-40 ต่อ 204

02-564-7941

034-845-270-3

034-845-274

038-460-000

038-460-010
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6. บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
209 ม.1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5 ต.บางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
7. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
402 ม.8 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ชุมพร
8. บริษัทซีพีค้าปลีกและการตลาด
177 หมู่4 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
9. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 69 หมู่ 6 ถ.วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คาพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
10. บริษัท แกรมเปี้ยน ฟู้ดส์ สยาม จากัด
42/6 หมู่ 4 ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
11. บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จากัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
12. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จากัด (สาขาสุพรรณบุรี)
19 หมู่ 2 ต.กระเสียว อ. สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
13. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักท์ส จากัด
3 ถนนสุวินทวงศ์ หมู่ที่ 22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
14. บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
23/1 ม. 2 ต. เขาวง อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี
15. บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
1261 ถ.เชียรโชฎก ต.หาชัย อ.มือง จ.มุทรสาคร 74000
16. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
282 เรนทรีออฟฟิศ การ์เด้น อาคารบี 3 ชั้น 3 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
17. บริษัท โคคา โคล่า (ประเทศไทย) จากัด
130 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนสายเอเชีย ต. บ้านหว้า อ. บางปะอิน
จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
18. บริษัท จันทบุรี ซีฟู้ด จากัด
75/1 หมู่ 11 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
19. บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
209 ม.1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5 ต.บางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
20. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (ระยอง)
200 ถ.สุขุมวิท ม.1 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
21. บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จากัด
44 หมู่ 2 ถ.ดิเรกสาร ต.องคอน อ.ก่งคอย จ.สระบุรี 18100
22. บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดส์ จากัด
53/12 ม.2 ถ.ธนบุร-ี ปากท่อ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
23. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จากัด
11/1 ซ.ซีพี ถ.บางนา-ตราด กม.2.5 หมู่ 6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์
02-315-9400
ต่อ 9441,9756-8
077-521-321-3

โทรสาร
02-315-9433

02-599-1015-9

02-976-2265

0-36 359040-5

036-359-046

037-322-645-52

037-322-664

056-717-200

056-717-200 ต่อ 240

02-384-0036

02-380-3121

038-593-090

038-593-091

036-334-900 ต่อ 400,
402, 404
034-820-642-50

036-334-900 ต่อ 401,
036-351-179
034-425-172-3

02-719-6488-92

02-719-6483

035-350-009-15 ต่อ 309

035-350-001-6

039-371-650-9

039-371-646

02-315-4222-30

02-315-4233

038-889-313-7

038-889-320

036-251-935-9

036-251-933

034-851-131

034-851-042

02-746-9731-8

02-746-9771

077-521-007
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24. ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
286 ม.2 อาคารฟู้ด เทคโนโลยี ชั้น 11 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
25. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด (เขตมีนบุรี)
48 หมู่ที่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
26. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
11/1 ซ.ซีพี ถนนบางนา-ตราด กม.2.5 หมู่ 6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
27. บริษัท เซนทาแล็บ จากัด
70 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
28. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
38/6 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
29. บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรีย์ จากัด
256/1 ซ. สันนิบาตเทศบาล ถ. รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
30. บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จากัด
111 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
31. บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จากัด
49-49/1 หมู่ 5 เขตส่งออกที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
32. บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
601 ถ.สุขาภิบาล 8 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
33. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
30/2 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
34. บริษัท ไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จากัด
119/99 ถ.วิเชียรโชฎก ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
35. บริษัท ไทยวาฟู้ดส์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
2 ถ.บางเลน-ดอนตูม หมู่ 1 ต.บางเลน อ.เมือง จ.นครปฐม 73130
36. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 155/1 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กิ่งอาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
37. บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
81/7 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
38. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
60/1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
39. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทรีชัน (ประเทศไทย) จากัด
700/428 นิคมอมตะนคร เฟส4 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
40. บริษัท บางกอกเร้นซ์ จากัด (มหาชน)
18/1 หมู่ที่ 12 ถ.สายหลังวัดบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
41. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จากัด

โทรศัพท์
02-071-6199
091-808-1391

โทรสาร
02-071-8681

02-989-4497

02-989-4497

02-746-9731-8

02-746-9771

02-516-4858

02-516-8633

038-490-400

038-490-407

02-939-1131-3

02-512-3821

02-564-8041

-

038-490-258-9

038-490-414

038-480-502

038-480-184

034-816-441-6

034-425-459

034-423-302

034-429-206

034-423-302

034-429-206

034-391-011-4

034-391-015

02-315-4171-7

02-706-3521

034-299-457

034-299-458

02-648-4020

02-529-0468

02-752-0401-3

02-337-3293-5
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68 หมู่ 2 ถ.เสนา-อยุธยา ต.น้าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
42. บริษัท พัฒนาซีฟู้ด จากัด
57/6 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
43. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด
63 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
44. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จากัด
12-14 ซ. เย็นอากาศ 3 ถ. เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
45. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด
(มหาชน) (AMARC)
361 ซ.ลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
46. National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority
(MFDA), Republic of Maldives Sosun Magu, Male , Republic of Maldives
47. บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส์ จากัด
63/7 ถ.พระราม 2 กม.37 หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
48. บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จากัด
เลขที่ 99 ม.8 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
49. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด (สาขากบินทร์บุรี)
509/1 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
50. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด (สาขาเทพารักษ์)
22/5 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
51. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี
509 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
52. บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
55/2 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
53. บริษัท แหลมทองโพลทริ จากัด
1/10 ถ.มิตรภาพ หมู่ที่ 8 ตาบลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
54. บริษัท แหลมทองสหการ
1126/1 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
55. บริษัท อดินพ จากัด
24/3 ซ.ร่มไทร ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
56. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ด (ประเทศไทย) จากัด
59 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
57. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด
4/2 หมู่ 7 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
58. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
5/1 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090
59. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
41/23 ซอยพระราม 3 (59) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

โทรสาร

035-289-333-47

035-289-238

034-836-788-90

034-836-316

02-554-2000

02-512-2622

02-286-2422

02-287-6949

00 960 331 2283

00 960 331 2281

02-800-2380

02-441-9344

034-839-700-7

034-839-698-9

036-643-138-44
037-204-541-4

036-643-138-44
ต่อ 734
037-204-545

02-385-3038-54

02-385-3180

034-857-710-15

034-857-709

034-822-700-6

034-822-698

044-419-647-50

044-419-651

02-252-3777

02-255-8656

02-445-5022-30

02-445-5020

035-350-001-4

035-350-005

02-420-7650-6

02-420-7661

02-939-0661

02-939-0667
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60. บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
2, 2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
61. บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จากัด
611/277-279 ซ. วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
62. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250
63. บริษัท เฮลท์ฟู้ดส์ ครีเอชั่น จากัด
105 ซอยสุขี 2 หมู่ 6 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
64. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จากัด (มหาชน)
150 ถ.มิตรภาพ หมู่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
65. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
66. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
67. บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
87 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
68. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 82/2 ม.4 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
69. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กปอร์ตแอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง
87/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
70. เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จากัด
47 หมู่7 ถ.ถีนานนท์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600
71. บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จากัด
19 หมู่1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์
02-683-0541

โทรสาร
02-683-0758

02-331-6571

02-332-2631

02-760-3000

02-760-3197

02-715-8700

02-374-4040

02-567-4933

02-567-0946

036-251-970-6

036-251-988

034-816-500-7

034-816-499

038-533-476-9

038-533-475

02-420-4717-9

02-420-1264

034-839-609

-

043-813-927 ต่อ 161

043-813-927

034-225-240

034-225-241

หมายเหตุ วิเคราะห์ได้เฉพาะข้อกาหนดที่ได้รับการรับรองอาหาร
ทั้งนี้ให้ตรวจสอบข้อกาหนดทีผ่ ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้ที่เว็บไซต์ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc%5Fqa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM
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2. รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรทีไ่ ด้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ด้านอาหาร จากสานักบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงานวิเคราะห์
1. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้า และผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
2. บริษัท เอชวีอี จากัด
เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
888 อาคารเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์
053-776-054

โทรสาร
053-776-054

02-883-4956-7

02-883-4956

02-744-5158-62

02-744-5164

หมายเหตุ วิเคราะห์ได้เฉพาะข้อกาหนดที่ได้รับการรับรองอาหาร
ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบข้อกาหนดที่ผา่ นการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้ที่เว็บไซต์ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/report_actLab.php?lang=th
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