ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิตบิ ุคคล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2555
ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
1
ว-001 บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด
1048/2 ซอยพูนสิน ถนนสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2393 4453,0 2393 0722,
0 2207 0850
2
ว-003 บริษัท อีสเทิรน์ ไทยคอนซัลติง้ 1992 จํากัด
683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 0 3876 0311-2, 0 3848 0839,
0 3848 1197-8
3
ว-003/1 บริษัท อีสเทิรน์ ไทยคอนซัลติง้ 1992 จํากัด
111/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทร. 0 3720 5165
4
ว-004/1 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
112 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หมู่ที่ 4 ถนนไฮเวย์ 331 กม.ที่
91.5 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. 0 3895 4551-3
5
ว-005 บริษัท แซน อี. 68 แลบ จํากัด
624/3-7 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 0 2912 2715-8
6
ว-007 บริษัท เอเซียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
164/22 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0 2805 6660-2
7
ว-008 บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จํากัด
87 ซอยบุญราช ถนนสามชัย ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0 7434 2180, 0 7434 2878
8
ว-010 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด
41/23 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2294 7485-91
9
ว-011 บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จํากัด
20 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2513 7674-5, 0 2939 4370-4
10
ว-012 บริษัท เทสท์ เทค จํากัด
10/188 หมู่ที่ 3 ซอยวัดสีสุก ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0 2877 3271-4
11
ว-016 บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์เทค จํากัด
142/5 ซอยลาดพร้าว 81 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2530 2310-1
12
ว-017 บริษัท วอเตอร์เทสท์ จํากัด
208/9 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2993 6625-7

หน้าที่ 1 / 11
วันหมดอายุ สารมลพิษ
8 เม.ย. 56

น้ําเสีย
น้ํา/อากาศ

5 ก.ค. 57

(ปล่องระบาย)

27 ต.ค. 57

น้ําเสีย

10 ต.ค. 56

น้ําเสีย

12 พ.ค. 56

น้ําเสีย

30 มิ.ย. 57

น้ําเสีย

3 พ.ย. 56

น้ําเสีย

กาก

น้ํา/อากาศ
30 ม.ค. 56 (ปล่องระบาย)
/กาก

10 ก.ค. 57 น้ํา/อากาศ/
กาก
7 ก.ย. 54
(อยู่ระหว่าง น้ําเสีย/กาก
ต่ออายุ)
12 ธ.ค. 55

น้ําเสีย

4 ก.พ. 56

น้ําเสีย
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วันหมดอายุ สารมลพิษ
13
ว-018 บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จํากัด
21 ก.ค. 53
56/57-58 ซอยลา-ละมัย ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ
(อยู่ระหว่าง
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0 2819 1451-3
ต่ออายุ)
14
ว-019 บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จํากัด
30 ส.ค. 55
น้ําเสีย
1687 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2559 2920-2, 0 1310 4266
15
ว-022 บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จํากัด
8 ก.พ. 57
น้ําเสีย
460 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2315 2300
16
ว-023 บริษัท ซีคอท จํากัด
31 ต.ค. 54 น้ํา/อากาศ
129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
กาก
ต่ออายุ)
กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2910 5021-6
17
ว-024 บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
30 ม.ค. 56
68/102 หมู่ที่ 6 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
น้ําเสีย
โทร. 0 2595 0552, 0 2903 0810-4
18
ว-026 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จํากัด
22 เม.ย. 55 น้ํา/กาก
611/277-279 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่
(อยู่ระหว่าง
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ต่ออายุ)
โทร. 0 2292 1645-8, 0 2689 8164-5
19
ว-026/1 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จํากัด
31 ก.ค. 56
น้ําเสีย
90 หมู่ที่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 0 3520 1821,
0 3520 1886-9
20
ว-027 บริษัท สหพรพรหม จํากัด
21 ม.ค.58
122/39 หมู่ที่ 13 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2938 1707-9
21
ว-029 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จํากัด
18 เม.ย. 55
น้ําเสีย
53/2 หมู่ที่ 3 ถนนเรวดี ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
(อยู่ระหว่าง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2526 1149, 0 2969 0714,
ต่ออายุ)
0 2959 0130-1
22
ว-030 บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
29 พ.ค. 57
น้ําเสีย
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 โทร. 0 3857 5277-84
23

ว-032

บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จํากัด
282/1 ซอยสันติสุข ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2669 5106

25 ม.ค. 56

น้ําเสีย
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ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
24
ว-035 บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
30 มิ.ย.56
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
น้ําเสีย
โทร. 0 2586 2386
25
ว-039 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 ธ.ค.56
น้ําเสีย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2229 4255
26
ว-041 บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน)
196 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด 21 ต.ค. 57
น้ําเสีย
สมุทรปราการ 10290 โทร. 0 2425 8036
27
ว-044 บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จํากัด
21 ม.ค. 58
น้ําเสีย
89 หมู่ที่ 6 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000 โทร. 0 7726 9377
28
ว-046 บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จํากัด
31 ต.ค. 57
น้ําเสีย
78 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 36
ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 0 3857 1158
29
ว-047 บริษัท ไอ. เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
16 ม.ค. 58
198/6 ซอยทองหล่อ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2938 6604-5
30
ว-048 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด
26 มี.ค. 55
152 อาคารทีม TGC หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
(อยู่ระหว่าง
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2509 9000-40, 0 2509 9048 ต่อ 3307
ต่ออายุ)
28 มี.ค. 55 น้ํา/อากาศ
31
ว-049 บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จํากัด
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
90, 92 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กาก
ต่ออายุ)
10250 โทร. 0 2320 0277-8, 0 2320 0294
32
ว-055 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
18 ส.ค. 56
68/95-96 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2476 5058, 0 2476 6995
33
ว-060 บริษัท วี.เอส.เคม (1970) จํากัด
23 เม.ย. 57
น้ําเสีย
99 หมู่ที่ 9 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ถนนเลียบคลองสรรพสามิต
ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
10290 โทร. 0 2815 2821-2
34
ว-061 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด
7 มิ.ย. 54 น้ํา/อากาศ
48/70 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
กาก
10240 โทร. 0 2735 3101-3
ต่ออายุ)
22 ส.ค. 54
35
ว-064 ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(อยู่ระหว่าง น้ํา/กาก
53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย
ต่ออายุ)
จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2436 6835, 0 2436 6831
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ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
36
ว-065 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
5 พ.ย. 54 น้ํา/อากาศ
53 หมู่ที่ 2 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
โทร. 0 2436 1120-24
ต่ออายุ)
น้ํา/อากาศ
37
ว-066 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด
19 พ.ย. 57 (ปล่องระบาย)
34/304-305 หมู่ที่ 5 ซอยวัดไผ่เขียว ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2983 3045-6
38
ว-073 บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จํากัด
23 ต.ค. 55
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ชั้น 10 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
(อยู่ระหว่าง
น้ําเสีย
ต่ออายุ)
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 0 2245 9600-1
39
ว-079 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
20 ส.ค. 56
น้ําเสีย
94 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.
0 2326 0011, 0 2326 0351-2
40
ว-079/1 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
20 ส.ค. 56
136/2 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์
น้ําเสีย
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทร. 0 2705 9445-6
41
42
43
44

45

ว-079/2 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
49/19 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ่งสุงลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร.02-6586299
ว-079/3 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอหนึ่ง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทร. 0 3868 3895-6, 0 3868 5746
ว-079/4 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
1/113 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 0 3449 0393
ว-079/5 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
60 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลําพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 โทร. 0 5358 1083, 0 5358 1063
ว-079/6 บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด
9/6 หมู่ที่ 4 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

19 ส.ค. 56

น้ําเสีย

19 ส.ค. 56

น้ําเสีย

19 ส.ค. 56

น้ําเสีย

20 ส.ค.56

น้ําเสีย

16 ก.ย. 56

น้ําเสีย

31 ก.ค. 56

น้ําเสีย

โทร. 0 7439 0178-9

46

ว-081

บริษัท ซีเทค โนวาเคม จํากัด
46/13 ซอยสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ําไท) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2392 9199, 0 2392 8718

หองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2555
หน้าที่ 5 / 11
ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
47
ว-083 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด
16 ส.ค. 56
น้ําเสีย
649/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0 2709 2950-3, 0 2710 6526-7
27 มี.ค. 54
48
ว-089 บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จํากัด
(อยู่ระหว่าง
96/79-80 หมูท่ ี่ 9 ซอย 30 ถนนพระราม 2
อากาศ
ต่ออายุ)
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2867-1128 โทรสาร 0-2894-5908
9 เม.ย. 54
49
ว-090 บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จํากัด
(อยู่ระหว่าง
7/2 ซอยโชคชัยจงเจริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
น้ําเสีย
ต่ออายุ)
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2295 3687-61
50
ว-092 บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จํากัด
28 ต.ค.54 น้ํา/อากาศ
17/121 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2/46 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
ต่ออายุ)
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2954 8400
25 พ.ย. 54 น้ํา/อากาศ
51
ว-094 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
282 อาคารบี 3 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
ต่ออายุ)
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2719 6488-92
52
ว-095 บริษัท วอเทค จํากัด
25 ธ.ค.57
น้ําเสีย
6/10 หมู่ที่ 4 ซอยบริสุทธิ์พงศ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตําบลบางบัวทอง เขตบางบัวทอง
นนทบุรี 11110 โทร. 0 2927 6145-53
53
ว-098 ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท จํากัด(มหาชน)
28 ม.ค. 58
น้ําเสีย
555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2239 7148
54
ว-099 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
18 พ.ค. 55 น้ํา/อากาศ
25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
(อยู่ระหว่าง (ปล่องระบาย)
กาก
ต่ออายุ)
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2954 7745-6
55
ว-102 บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติง้ จํากัด
น้ํา/อากาศ
15 ก.ย. 55 (ปล่องระบาย)
7/84 หมู่ที่ 1 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2320 4381-2
56
ว-103 บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จํากัด
26 ต.ค. 55
956 ซอยปุณณวิถี (สุขุมวิท 101) ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก
น้ําเสีย
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2331 8271-3
57
ว-106 บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จํากัด
18 ธ.ค. 55
256/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2939 1131-3

หองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2555
หน้าที่ 6 / 11
ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
58
ว-109 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด
23 มี.ค. 56
99/167-169 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2588 9971-7, 0 2954 3341-7
59
ว-112 บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
30 พ.ค. 56
น้ําเสีย
1292 ถนนกาญจนวนิช ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0 7435 6290
60
ว-113 บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จํากัด
195 ถนนพลพิชัย ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
17 มิ.ย. 56
น้ําเสีย
90110 โทร. 074252106
61
ว-114 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
6 ก.ค. 56 น้ํา/อากาศ
800-801 หมู่ที่ 6 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
โทร. 0-5425-4136
62
ว-115 บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จํากัด
26 ธ.ค. 56
น้ําเสีย
254/144 หมูท่ ี่ 3 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2729 3124-5
63
ว-118 บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด
14 ก.ค. 57
536 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค
อากาศ
กรุงเทพมหานคร
64
ว-121 บริษัท แสงโสม จํากัด
อาคารแสงโสม เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
17 พ.ค. 57 น้ํา/อากาศ
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2278 4321
65
ว-123 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จํากัด
15 ส.ค. 57 น้ํา/กาก
1213/388 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2559 2095
66
ว-125 บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จํากัด
4 ต.ค. 57 น้ํา/อากาศ
(ปล่องระบาย)
8/212 หมู่ที่ 4 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 0 2921 1137-8
67
ว-128 บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จํากัด
16 พ.ย.57
น้ําเสีย
134 หมูท่ ี่ 5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170 โทร. 0 3844 5805
68
ว-132 บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จํากัด
14 ธ.ค. 57
น้ําเสีย
72 อาคารพีเอวี ชั้น 6 เอ ซอยลาดพร้าว 42
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 55
69
ว-133 บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
น้ําเสีย
(อยู่ระหว่าง
47/91 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด
ต่ออายุ)
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2924 6778

หองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2555
หน้าที่ 7 / 11
ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
70
ว-139 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จํากัด
164/86 หมูท่ ี่ 3 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5389 6131
71
ว-141 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
59 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 19 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2953 5550-3
72
ว-142 บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จํากัด
59 หมู่ที่ 10 ถนนสายบางเวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0 2865 0044-47
73
ว-145 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
74
ว-149 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (มหาชน) จํากัด
9/116 ถนนกาญจนวนิช ตําบลคอหงส์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
75
ว-152 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จํากัด
77/11/ หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 5 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 9526305-9
76
ว-154 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
64/32 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร. 0 7626 4170-1
77
ว-156 บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด
168/28 ถนนนาคนิเวส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
78
ว-158 บริษัท เซฟตี้ แพลน จํากัด
1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบลบางพูน อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.02-267-3485, 02-567-3549
79

80

ว-159

ว-160

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาขอนแก่น)
117/4 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.0 4324 7704-7 โทรสาร 0 4324 7703
บริษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี้ เซอร์วิส จํากัด (สาขา สุวรรณภูมิ)
999 หมูท่ ี่ 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทร. 02-132-8220

วันหมดอายุ
18 ก.ค. 55
(อยู่ระหว่าง
ต่ออายุ)

สารมลพิษ

23 ส.ค. 55

น้ําเสีย

16 พ.ย. 55

น้ํา/อากาศ

น้ําเสีย

น้ํา/อากาศ
2 ก.พ. 56

(ปล่องระบาย)

25 พ.ค. 56

น้ําเสีย

5 ก.ค.56

น้ํา/อากาศ/
กาก

12 ก.ย. 56

น้ําเสีย

19 ต.ค. 53
(อยู่ระหว่าง
ต่ออายุ)

อากาศ

/กาก

น้ํา/อากาศ
9 ม.ค. 57

(ปล่องระบาย)

17 เม.ย. 57

น้ําเสีย

28 มี.ค. 57

น้ําเสีย

หองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2555
หน้าที่ 8 / 11
ลําดับ ทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
81
ว-162 บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
19 มี.ค. 57
267/51-54 ถนนสุขุวิท ตําบลมาตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
น้ําเสีย
21150โทร.038-607456 โทรสาร
82
ว-163 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากัด(มหาชน)
3 มิ.ย. 57
88/9 หมูท่ ี่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตําบลนาท่ามเหนือ
น้ําเสีย
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
83
ว-164 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาสมุทรสาคร)
21 พ.ค. 57
23/13 หมู่ที่ 9 ตําบลโคกราม อําเภอเมือง
น้ําเสีย
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 034-857710-15
84
ว-165 บริษัท เอชวีอี จํากัด
15 พ.ค. 57
603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10700โทร.02-883-4956-7
85
ว-166 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
19 ส.ค. 57
น้ําเสีย
29/40 หมู่ที่ 2 ถนน354 ตําบลลําโพ
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
86
ว-167 บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จํากัด
2 ก.ค. 57
น้ํา/กาก
20/2 ซอยแหลมพะยอม ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000โทร.038-947126
87
88
89

90
91
92

ว-169
ว-174
ว-175

ว-176
ว-177
ว-179

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
33/1 หมูท่ ี่ 3 ถนนมิตรภาพ-แก่งคอย ตําบลบ้านป่า
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
59 และ 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
บริษัท ไพน์ซสี เอโวลูชั่น จํากัด
109/480 หมูท่ ี่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.02-901-6423
บริษัท เซ้าเทิรน์ ไทย คอนซัลติ้ง จํากัด
59/45 หมู่ที่ 5 ตําบล ศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
บริษัท แปซิฟคิ แลบอราทอรี จํากัด
14/3135 หมูท่ ี่ 14 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จํากัด
30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10220

16 ส.ค. 56

กาก

16 ต.ค. 57

น้ําเสีย

4 ธ.ค. 57

น้ําเสีย

1 ธ.ค. 57
14 ธ.ค. 54
(อยู่ระหว่าง
ต่ออายุ)

น้ําเสีย

20 ก.ย. 56

อากาศ
น้ําเสีย
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วันหมดอายุ สารมลพิษ
93
ว-181 บริษัท เอส ที เอส กรีน จํากัด
8 ก.พ. 56
3/23 หมูท่ ี่ 5 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
น้ําเสีย
โทร.02-153-7001 โทรสาร.02-153-7007
94
ว-182 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สาขาสมุย)
127/123 หมูท่ ี่ 3 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ําเสีย
8 ก.พ. 56
95
96
97
98
99

ว-183
ว-185
ว-186
ว-187
ว-188

100

ว-189

101

ว-190

102
103
104

ว-191
ว-192
ว-193

บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จํากัด
7/107 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทร.02-721-4624
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด
62 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-337-1287-800
บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จํากัด
8/50 หมูท่ ี่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-5389839
บริษัท เทสท์ เทค จํากัด
700/2 หมู่ที่ 1 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20000 โทร 02-877-3271-4
บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จํากัด
61/-38 หมูท่ ี่ 7 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
22 ถนนนินสําลี ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ํา จํากัด
1/94 หมูท่ ี่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร.035-227450
โทรสาร.035-226383
บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จํากัด
239/45 หมูท่ ี่ 2 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
6/107 หมู่ที่ 9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดชน์ ตําบลวิชิต
จังหวัดภูเก็ต 83000
บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

20 ต.ค. 55

น้ําเสีย

20 ต.ค. 55

น้ําเสีย

3 พ.ย. 55

น้ําเสีย

25 ม.ค. 56

น้ําเสีย

11 ส.ค. 56

น้ําเสีย

22 มิ.ย. 56

น้ํา/กาก

16 มิ.ย.56

น้ําเสีย

28 มิ.ย. 56

น้ําเสีย

17 พ.ย. 56

น้ําเสีย

6 ก.ย. 56

น้ําเสีย
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วันหมดอายุ สารมลพิษ
105
ว-194 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด
27 ก.ย. 56
9 ถนนไอ-สี่ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
น้ําเสีย
จังหวัดระยอง 21000
106
ว-195 บริษัท ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
30 ก.ย.56
36/6 หมูท่ ี่ 8 ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางประกง
น้ําเสีย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
107
ว-196 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จํากัด
21 ต.ค. 56
222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ที่ 13-ถนนพหลโยธิน
น้ําเสีย
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
108
ว-197 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
12 ต.ค. 56
1/209 และ 1/211 หมูท่ ี่ 1 ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉ่าง
น้ําเสีย
จังหวัดระยอง 21130
109
ว-198 บริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอล จํากัด
18 พ.ย. 56 น้ํา/อากาศ
14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
110
ว-199 บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
18 พ.ย. 56
น้ําเสีย
122 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
111
ว-200 บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จํากัด
6 ม.ค. 57
122/66 หมูท่ ี่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 ถนนวิภาวดีรังสิต
น้ําเสีย
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
112
ว-201 บริษัท โกชู โคซัน จํากัด
8 เม.ย. 57 น้ําเสีย/กาก
70 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
113
ว-202 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
11 พ.ค. 57
42/1 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตําบลทุ่งสุขลา
น้ําเสีย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
114
ว-203 บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
9 มิ.ย. 57
39/158 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10160
115
ว-204 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
2 ก.ย. 57 น้ํา/อากาศ/
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
กาก
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
116
ว-205 บริษัท โอ.เค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรชส์ จํากัด
21 ก.ย. 57
133/112 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10510
117
ว-206 บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จํากัด
26 ก.พ. 57 น้ํา/อากาศ
105/243 หมูท่ ี่ 16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
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ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล)
วันหมดอายุ สารมลพิษ
118
ว-207 สถาบันอาหาร
12 ต.ค. 57
2008 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์
น้ําเสีย
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700
119
ว-208 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด
7 พ.ย. 57
น้ําเสีย
219 หมูท่ ี่ 1 ตําบลช่องสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
120
ว-209 บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
7 พ.ย. 57
229/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร 10700
121
ว-210 บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จํากัด
7 พ.ย. 57 น้ํา/อากาศ
1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
122
ว-211 บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เชอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
14 ธ.ค. 57
14/9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตําบลมาบตาพุด
น้ําเสีย
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
123
ว-212 บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จํากัด
20 ธ.ค. 57
88 หมู่ที่ 8 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา
น้ําเสีย
จังหวัดชลบุรี 20110
124
ว-213 บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จํากัด
30 ธ.ค. 57
น้ําเสีย
104/16 หมูท่ ี่ 10 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี 11000
125
ว-214 บริษัท สหฟาร์ม จํากัด
30 ธ.ค. 57
น้ําเสีย
99 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตําบลห้วยหิน
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
126
ว-215 บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จํากัด
16 ม.ค. 58
69/521, 523-5 ซอยนวมินทร์ 153 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
น้ําเสีย
กรุงเทพมหานคร
127
ว-216 บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
30 เม.ย. 58
น้ําเสีย
182/8 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน
แขวงบางลําพูล่างกรุงเทพมหานคร 10600
โทร.028608611-3 โทรสาร. 02-860-8614
128
ว-217 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)
16 พ.ค. 58
กาก
792 หมู่ 2 ซอย.1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตําบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-2323-0715-19 โทรสาร.02-23230724

