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ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (มอก.17025-2561)
ส่วนบํารุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมาตรฐานทางแสงและอุ ณ หภู มิ ศู น ย์ ทดสอบและมาตรวิ ท ยาสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มอก.17025-2561)
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
บริษัท แคลิเบรเทค จํากัด
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จํากัด
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มอก.17025-2561)
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 ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท พูนทรัพย์แคน จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
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
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สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บ ศู น ย์ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออก คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จํากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอ.พี.พริซิชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มอก.17025-2561)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จํากัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จํากัด
บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จํากัด
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จํากัด
บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จํากัด (มอก.17025-2548)
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี
บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จํากัด
บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด
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บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอส คาลิเบรชั่น จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จํากัด
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ร๊อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ไบโอเซน จํากัด
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จํากัด
บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่ง (มอก.17025-2561)
บริษัท ซัคเซสเกทเวย์ จํากัด (มอก.17025-2561)
ศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยาม เจเนอรัล อินสตรูเมนท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ออโตเมชั่น จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เมกกะฟิล จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ รีบอร์น จํากัด (มอก.17025-2561)
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กองมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอพทิเทค แคลลิเบรชั่น จํากัด
บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) 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 เพนทา แคลลิเบรชั่น จํากัด
บริษัท วีเฟสอินสตรูเม้นท์ จํากัด
บริษัท ดับบลิวอาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง 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)
ศู น ย์ ส อบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด อุ ต สาหกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มอก.17025-2561)
บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (สระบุรี) (มอก.17025-2561)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 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 เอสพีซี อาร์ที จํากัด (มอก.17025-2561)
กองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม (มอก.17025-2561)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
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รายการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (กลุ่มไฟฟ้า ความถี่ แสง อุณหภูมิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่มา: https://www.tisi.go.th/website/accreditation/labgroup






บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จํากัด (17025-2561)
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จํากัด (มอก.17025-2561)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (มอก.17025-2561)
บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จํากัด (มอก.17025-2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
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