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ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (มอก.17025-2561)
ส่วนบํารุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท แคลิเบรเทค จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จํากัด
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มอก.17025-2561)
บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จํากัด (มอก.17028-2561)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พูนทรัพย์แคน จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ (มอก.17025-2561)
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 บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท เอ.พี.พริซิชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
 ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มอก.170252561)
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มอก.17025-2561)
 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (มอก.17025-2561)
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จํากัด
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มอก.17025-2561)
 บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จํากัด
 ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มอก.17025-2561)
 บริษัท ซายน์เทค จํากัด
 บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จํากัด
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มอก.17025-2561)
 บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จํากัด
 บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จํากัด (มอก.17025-2548)
 บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จํากัด (มอก.17025-2561)
 ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จํากัด (มอก.17025-2561)
 บริษัท อินโทร ทีเอสซี จํากัด
 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มอก.170252561)
 บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จํากัด
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จํากัด
 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด
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บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด
บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จํากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จํากัด
บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จํากัด
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์โซลูชั่นส์ จํากัด
บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จํากัด
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ร๊อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ไบโอเซน จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จํากัด
บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จํากัด
บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จํากัด
ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จํากัด
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บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท แคลิเทค จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่ง (มอก.17025-2561)
บริษัท ซัคเซสเกทเวย์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ โนว์ แคล จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (มอก.17025-2561)
บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทท์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท ออโตเมชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ รีบอร์น จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โปรสเปคซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส
กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายบํารุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท ไอเด็นทรอปิค จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอ.พี. คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรบอทิคส์ จํากัด
บริษัท เอ.แอล.เค. แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท พลาสเทค แล็บ จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เอสทีดี คาลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
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ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้นท์ จํากัด
บริษัท เอ็กซ์-บาร์ คาลิเบรชัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท คีย์สเกลเทคโนดลยีส์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท วิน คาลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท พี.เค.โพรเกรสซีฟ เซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเซีย จํากัด (มอก.17025-2548)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มอก.17025-2561)
บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มอก.17025-2561)
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (มอก.17025-2561)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท บางกอกไฮแล็บ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายใน (มอก.17025-2561)
กองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม (มอก.17025-2561)
บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ฟินิกซ์ เมเชอร์เม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท แอนนาไลท์ติคอลส์ เทคโนโลยี จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จํากัด (มอก.17025-2561)
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