
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล   ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
      วันที่บันทึกข้อมูล  31 มกราคม 2553      หน้าที่   1  / 17 

จัดท าโดย…ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง  ส านักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน   โทร. 0 2202 4147, 0 2202 4002 

 
 

เลข
ทะเบียน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
 สถานท่ีตั้ง / โทรศัพท์ 

วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-001 บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 
1048/2 ซอยพูนสิน ถนนสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2393 4453, 
0 2393 0722, 0 2207 0850, 0 2361 4836 

8 เมษายน 2553 น้ า 

ว-003 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร. 0 3876 0311-2, 0 3848 0839, 0 3848 1197-8 ต่อ 701 

5 กรกฎาคม 2551 
 

* 

น้ า, น้ าสกัด 
สารที่ถูกชะล้างได,้  
กากตะกอน, อากาศ 

ว-003/1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด  
111/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 25110  โทร. 0 3720 5165 

28 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า, อากาศ 

ว-004 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 5 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2736 3020 

10 ตุลาคม 2553 น้ า, อากาศ, 
น้ าสกัดสารที่ถูก 

ชะล้างได้ 
ว-004/1 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

112 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หมู่ที่ 4 
ถนนไฮเวย์ 331 กม.ที่ 91.5 ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร. 0 3895 4551-3  

10 ตุลาคม 2553 
 
 
 

น้ า, อากาศ 

ว-005 บริษัท แซน อี. 68 แลบ จ ากัด   
624/3-7 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร. 0 2912 2715-8 

12 พฤษภาคม 2553 น้ า 
 
 

ว-007 บริษัท เอเซียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
164/22 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0 2805 6660-2 

30 มิถุนายน 2554 
 
 

น้ า, อากาศ 

ว-008 บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จ ากัด 
87 ซอยบุญราช ถนนสามชัย ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0 7434 2180, 0 7434 2878 

3 พฤศจิกายน 2553 
 

น้ า 
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เลข
ทะเบียน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
 สถานท่ีตั้ง / โทรศัพท์ 

วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-009  บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
70 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0 2312 4159, 0 2312 4165-7 

8 กุมภาพันธ์ 2554 
 

น้ า, ดิน, 
น้ าสกัดสารที่ถูกชะ

ล้างได้ 
ว-009/1 บริษัท โกซู โคซัน จ ากัด 

173 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต าบลบ้านกลาง          
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000  โทร. 0 5355 2363-4  

4 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า 

ว-010 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
41/23 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2294 7485-91 

30 มกราคม 2553 
* 
 

น้ า, อากาศ,   
ดิน, กากของเสีย 

ว-011 บริษัท เอส. พ.ี เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
20 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0 2513 7674-5, 0 2939 4370-4, 0 2939 5658-9 

10 กรกฎาคม 2551 
* 

 

น้ า, อากาศ, 
น้ าสกัดสารที่ถูกชะ

ล้างได้ 

ว-012 บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด 
10/188 หมู่ที่ 3 ซอยวัดสีสุก ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0 2877 3271-4 

7 กันยายน 2554 
 

น้ า, น้ าสกัดสาร 
ที่ถูกชะล้างได้, 
ดิน/กากตะกอน 

ว-016 บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์เทค  จ ากัด 
142/5 ซอยลาดพร้าว 81 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 0 2530 2310-1 

12 ธันวาคม 2552 
* 
 

น้ า 
 

ว-017 บริษัท วอเตอร์เทสท์ จ ากัด 
208/9 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร  10220โทร. 0 2993 6625-7 

4 กุมภาพันธ์ 2553 
 

น้ า 

ว-018 บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด  
56/57-58 ซอยลา-ละมัย ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140                                          
โทร. 0 2819 1451-3 
 
 
 

21 กรกฎาคม 2553 
 

น้ า 
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เลข
ทะเบียน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
 สถานท่ีตั้ง / โทรศัพท์ 

วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-019 บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์  จ ากัด  
1687 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 0 2559 2920-2, 0 1310 4266 

30 สิงหาคม 2552 
* 
 
 

น้ า 

ว-022 บริษัท คูริตะ-จีเค  เคมีคอล จ ากัด 
460 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต าบลบางเสาธง 
กิ่งอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร. 0 2315 2300 

8 กุมภาพันธ์ 2554 น้ า 

ว-023 บริษัท ซีคอท จ ากัด 
129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  10800 โทร. 0 2910 5021-6 

31 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า, อากาศ, 
กากของเสีย 

ว-024 บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 
68/102 หมู่ที่ 6 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี  11140 โทร. 0 2595 0552,  0 2903 0810-4 

30 มกราคม 2553 
 

น้ า 

ว-026 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
611/277-279 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0 2292 1645-8, 0 2689 8164-5 

22 เมษายน 2552 
* 
 

น้ า, น้ าสกัด 
จากกากตะกอน 

ว-026/1 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 
90 หมู่ที่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110                                                 
โทร. 0 3520 1821, 0 3520 1886-9 

31 กรกฎาคม 2553 น้ า 

ว-027 บริษัท สหพรพรหม จ ากัด 
122/39 หมู่ที่ 13 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2938 1707-9 

21 มกราคม 2552 
* 
 

น้ า 
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เลข
ทะเบียน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
 สถานท่ีตั้ง / โทรศัพท์ 

วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-029 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอร่ี จ ากัด  
53/2 หมู่ที่ 3 ถนนเรวดี ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 0 2526 1149, 0 2969 0714, 0 2959 0130-1 

18 เมษายน 2552 
* 
 

น้ า, กากของเสีย 

ว-030 บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์  จ ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต าบลหัวส าโรง 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190                                          
โทร. 0 3857 5277-84 

29 พฤษภาคม 2554 น้ า 

ว-031 บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์  แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
1131/316 ชั้น 20 อาคารสหกรณ์เคหสถาน ถนนนครไชยศรี 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 0 2668 1411-2, 0 2668 6146, 0 2668 3495   

5 ตุลาคม 2552 
* 
 

น้ า, อากาศ 

ว-032 บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์  แอพพลิเคชั่น จ ากัด 
282/1 ซอยสันติสุข ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี   
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร. 0 2669 5106 

25 มกราคม 2553 
 

น้ า, อากาศ 

ว-035 บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
0 2586 2386,  0 2586 4285, 

30 มิถุนายน 2553 น้ า 

ว-038 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช  จ ากัด 
99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ 
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290  โทร. 0 2425 8930-7 

3 กรกฎาคม 2553 
 

น้ า 

ว-039 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2229 4255 

20 ธันวาคม 2550 
* 

น้ า 

ว-040 บริษัท เจนเนอเรชั่น แล็บ จ ากัด 
122/68 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2940 9981-2 

21 ธันวาคม 2554 
  

น้ า 
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เลข
ทะเบียน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
 สถานท่ีตั้ง / โทรศัพท์ 

วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-041 บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) 
196 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
โทร. 0 2425 8036 

21 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า 
 

 

ว-044 บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จ ากัด 
89 หมู่ที่ 6 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 7726 9377 

21 มกราคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-046 บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด 
78 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 36 ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 0 3857 1158 

31 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า 

ว-047 บริษัท ไอ. เอ. เคมีคอลส์ จ ากัด 
198/6 ซอยทองหล่อ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โทร. 0 2938 6604-5 

16 มกราคม 2555 
 

น้ า 

ว-048 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด 
152 อาคารทีม TGC หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2509 9000-40, 0 2509 9048 ต่อ 3307 

26 มีนาคม 2552 
* 
 
  

น้ า, อากาศ 

ว-049 บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
90, 92 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250  โทร. 0 2320 0277-8, 0 2320 0294 

28 มีนาคม 2552 
* 
 

น้ า, อากาศ, 
ดิน/กากตะกอน, 
น้ าสกัดจากตะกอน 

ว-051 บริษัท เอ็นแคด  คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2510 8278, 0 2948 5653 

28 กรกฎาคม 2552 
* 
 
 

น้ า, อากาศ 

ว-052 บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์  จ ากัด 
43/1016 หมู่ที่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  โทร. 0 2973 6594-5 
 

15 ตุลาคม 2552 
* 
 

น้ า 
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วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-055 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  
68/95-96 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2476 5058, 0 2476 6995 

18 สิงหาคม 2553 น้ า 

ว-060 บริษัท วี.เอส.ทรีทเม้นท์ เคมิเคิล จ ากัด   
99 หมู่ที่ 9 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ถนนเลียบคลองสรรพสามิต 
ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร. 0 2815 2821-2 

23 เมษายน 2551 
* 

น้ า 

ว-061 บริษทั เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
48/70 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2735 3101-3 

7 มิถุนายน 2551 
* 
 

น้ า, อากาศ, 
ดิน, น้ าสกัดจาก 
กากตะกอน 

ว-064 ฝ่ายเคมี  บริษัท กฟผ จ ากัด (มหาชน). 
53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2436 6835, 0 2436 6831 

22 สิงหาคม 2551 
* 

น้ า, อากาศ, 
กากของเสีย 

 
ว-065 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) 

53 หมู่ที่ 2 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
โทร. 0 2436 1120-24 

5 พฤศจิกายน 2551 
*    

น้ า, อากาศ 
 

 
ว-066 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 

34/304-305 หมู่ที่ 5 ซอยวัดไผ่เขียว ถนนสรงประภา 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0 2983 3045-6 

19 พฤศจิกายน 2551 
* 

น้ า, อากาศ 

ว-068 ส านักงานแพทย์และอนามัย  บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) 
53 หมู่ที่ 2 ต าบลบางกรวย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2436 5843 

29 มีนาคม 2552 
* 
    

น้ า 

ว-073  บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จ ากัด 
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ชั้น 10 ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140 
โทร. 0 2245 9600-1 
 
 

23 ตุลาคม 2552 
* 
 
 

น้ า, อากาศ, ดิน 
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ว-078 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) 
อาคารเคมี ผ. 012 โรงไฟฟ้าบางปะกง   
เลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  โทร. 0 3857 3420-7 ต่อ 3581, 3589 

29 เมษายน 2553 น้ า 

ว-079 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
94 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
โทร. 0 2326 0011, 0 2326 0351-2 

20 สิงหาคม 2553 น้ า 

ว-079/1 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
136/2 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ 
กิ่งอ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทร. 0 2705 9445-6 

20 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 

ว-079/2 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
49/19 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท                   
ต าบลทุ่งสุงลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร.02-6586299 

19 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 

ว-079/3 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอหน่ึง 
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทร. 0 3868 3895-6, 0 3868 5746 

19 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 

ว-079/4 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
1/113 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
โทร. 0 3449 0393 
 

19 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 

ว-079/5 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
60 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมล าพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 
โทร. 0 5358 1083, 0 5358 1063 

20 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 
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ว-079/6 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
9/6 หมู่ที่ 4 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โทร. 0 7439 0178-9 

15 กันยายน 2553 
 

น้ า 

ว-081 บริษัท ซีเทค โนวาเคม จ ากัด 
46/13 ซอยสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ าไท) ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 0 2392 9199, 0 2392 8718 

31 กรกฎาคม 2553 น้ า 

ว-083 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากัด 
649/1 หมู่ที่ 4  ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
โทร. 0 2709 2950-3, 0 2710 6526-7 

16 สิงหาคม 2553 
 

น้ า 

ว-085 บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จ ากัด 
1/191 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 
โทร. 0 2579 6243, 0 3533 0713-4 

31 ตุลาคม 2553 
 

น้ า 

ว-086 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
88 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี ต าบลบ่อวิน 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรติดต่อกรุงเทพมหานคร 0 2279 5040 

15 มกราคม 2551 
 

* 

น้ า, อากาศ, 
น้ าสกัดสารที่ถูกชะ
ล้างได้, ตะกอนดิน, 

  กากสารพิษ 
ว-089 บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ ากัด 

96/79 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0 2452 0282, 0 2452 0295 

27 มีนาคม 2554 
 

อากาศ 

ว-090 บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
7/2 ซอยโชคชัยจงเจริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2295 3687-61 

9 เมษายน 2554 อากาศ 

ว-092 บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จ ากัด 
17/121 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2/46 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0 2954 8400 

28 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า, อากาศ 
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ว-094 บริษัท เคมแล็บ  เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จ ากัด 
282 อาคารบี 3 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9                 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 0 2719 6488-92 

25 พฤศจิกายน 2551 
*  

น้ า, อากาศ 

ว-095 บริษัท วอเทค จ ากัด 
6/10 หมู่ที่ 4 ซอยบริสุทธิ์พงศ ์ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ต าบลบางบัวทอง เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110 
โทร. 0 2927 6145-53 

25 ธันวาคม 2554 
 

น้ า 

ว-098 ส่วนควบคุมคุณภาพ  หน่วยธุรกิจน้ ามัน 
บริษัท ปตท จ ากัด(มหาชน) 
555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10250  โทร. 0 2239 7148 

28 มกราคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-099 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0 2954 7745-6 

18 พฤษภาคม 2552 
* 
 
 

น้ า, อากาศ 

ว-100 บริษัท เอ็ม อี ที จก 
36/659 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0 2920 1458-9 

2 มิถุนายน 2552 
* 
 

อากาศ 

ว-102 บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จ ากัด 
7/84 หมู่ที่ 1 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2320 4381-2 

15 กันยายน 2552 
* 
 

น้ า, อากาศ 

ว-103 บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จ ากัด 
956 ซอยปุณณวิถี (สุขุมวิท 101) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2331 8271-3   

26 ตุลาคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-106 บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอร่ีย์ จก 
256/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2939 1131-3 
 

18 ธันวาคม 2552 
* 
 

น้ า 
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วันหมดอายุ ประเภทสารมลพิษท่ี
ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-109 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
99/167-169 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทร. 0 2588 9971-7, 0 2954 3341-7 

23 มีนาคม 2553 
 

น้ า 

ว-110 บริษัท มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
10/138 หมู่ที่ 1 ซอยชมรมเด็ก ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0 2573 6018 

6 เมษายน 2553 น้ า 

ว-111 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
165 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร) ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10131 
โทร. 0 2955 9755-6 

27 เมษายน 2553 น้ า, อากาศ 

ว-112 บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
1292 ถนนกาญจนวนิช ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110  โทร. 0 7435 6290 

30 พฤษภาคม 2553 น้ า 

ว-113 บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
195 ถนนพลพิชัย ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110  โทร. 074252106 

17 มิถุนายน 2553 น้ า 

ว-114 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) 
800-801 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
โทร. 0-5425-4136 

6 กรกฎาคม 2553 น้ า, อากาศ 

ว-115 บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จ ากัด 
254/144 หมู่ที่ 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  โทร. 0 2729 3124-5 

26 ธันวาคม 2553 
 

น้ า 

ว-118 
 
 

บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
72/40 หมู่ที่ 1 ซอยบางบอน 12 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  โทร. 0 2802 3981-2 

13 กรกฎาคม 2551 
* 

อากาศ 

ว-120 บริษัท อ-ีสแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จ ากัด  
288 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  โทร. 0 2734 2301-3 

20 กันยายน 2551 
* 

น้ า 
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ขออนุญาตวิเคราะห์ 

ว-121 บริษัท แสงโสม จ ากัด 
อาคารแสงโสม เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 0 2278 4321 

17 พฤษภาคม 2554 น้ า 

ว-123 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส  จ ากัด  
1213/388 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 0 2559 2095   
 

14 สิงหาคม 2551 
* 

น้ า, กากของเสีย 

ว-124 บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แมททีเรียล อะแนลลิซิส จ ากัด  
588/34-35 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 0 2216 9660-2  

27 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า 

ว-125 บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด 
8/212 หมู่ที่ 4 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110  โทร. 0 2921 1137-8   

5 ตุลาคม 2551 
* 

น้ า, อากาศ 

ว-128 บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จ ากัด  
134 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170  โทร. 0 3844 5805   

15 พฤศจิกายน 2551 
* 

น้ า 

ว-129 ฝ่ายพัฒนาพลังงานทดแทน บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) 
อาคาร ท.202 เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทร. 0 2436 4927 

15 พฤศจิกายน 2551 
* 

น้ า 

ว-130 บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
182/8 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 028608611-3 

6 ธันวาคม 2554 น้ า 

ว-131 บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
219/43 หมู่ที่ 12 ซอยพีซี 12 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
โทร. 0 2812 9781-4 
 

21 ธันวาคม 2551 
* 

อากาศ, เสียง 
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ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ประเภทนิติบุคคล) 
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ว-132 บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
72 อาคารพีเอวี ชั้น 6 เอ ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทร. 0 2938 3303-4, 0 1373 0336 

21 ธันวาคม 2551 
* 

อากาศ, เสียง 

ว-133 บริษัท สเปเชี่ยล  แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
47/91 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120โทร. 0 2924 6778 

24 มกราคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-134 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด 
136 หมู่ที่ 9 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120  โทร. 0 2564 7932-40 

31 พฤษภาคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-137 บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด 
807/67 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130  โทร. 0 2531 4795-6 

8 มิถุนายน 2552 
* 
 

อากาศ 

ว-138 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บลู คอนซัลแตนท์  
825/751 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140  โทร. 0 2873 6045-6 

5 กรกฎาคม 2552 
* 
 

อากาศ 

ว-139 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและ
อาหาร จ ากัด     164/86 หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  50180 โทร. 0 5389 6131  

18 กรกฎาคม 2552 
* 
 

น้ า 

ว-141 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
59 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 19 ถนนงามวงศ์วาน 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทร. 0 2953 5550-3 

23 สิงหาคม 2555 
 
 

น้ า 

ว-142 บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จ ากัด  
59 หมู่ที่ 10 ถนนสายบางเวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160  โทร. 0 2865 0044-47 

16 พฤศจิกายน 2552 
* 
 

อากาศ 

ว-145 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก                             
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

  2 กุมภาพันธ์ 2553 
 

น้ า อากาศ                      
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วและดิน 
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ว-144 บริษัท เอสทีเอสกรีน จ ากัด 
212,214 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

8 มกราคม 2553 น้ า,อากาศ 

ว-146 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
36/6 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง                           
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

25 พฤษภาคม 2553 น้ า 

ว-147 บริษัท เทคโนโลยี แอนด์เนเจอร์ จ ากัด  
109/1 หมู่ที่ 1 ถนนอ่างทอง-บางยาง ต าบลสวนส้ม 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

23 มีนาคม 2553 น้ า 

ว-150 บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จ ากัด 
55/61 หมู่ที่ 10 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 02 8071680 

25 พฤษภาคม 2553 น้ า, อากาศ 

ว-152  บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ ากัด 
77/11/ หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 5 ต าบลบางเขน              
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 9526305-9                      
โทรสาร 02-9526310 

2 กรกฎาคม 2553 น้ า ,ดิน 

ว-153 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด 
570 หมู่ที่ 4 ซอย 12 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา                            
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทร02-324-6600 โทรสาร 02-324-6637 

11 กรกฎาคม 2553 น้ า 

ว-154 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
64/32 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  โทร. 0 7626 4170-1   

12 กันยายน 2553 
 

น้ า 

ว-155 บริษัท ไพโอเนียร์เอ็นวายเทค เซอร์วิศ จ ากัด  
39/1522 หมู่ที่ 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร02-9559590 โทรสาร 02-5462264 

25 ตุลาคม 2553 อากาศ 

ว-156 บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 
95/28 หมู่ที่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร.02-530-0284-85 โทรสาร.02-530-0331 ต่อ 18 

19 ตุลาคม 2553 อากาศ 
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ว-157 บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด  
52/21 หมู่ที่ 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.02-747-1899 

7 ธันวาคม 2553 น้ า,อากาศ 

ว-158 บริษัท เซฟตี้ แพลน จ ากัด 
1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.02-267-3485, 02-567-3549                     

9 มกราคม 2554 น้ า,อากาศ 

ว-159 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
117/4 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น  
40000 โทร. 043-247740-6 โทรสาร. 043-247703 

17 เมษายน 2554 น้ า 

ว-160  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (สาขา สุวรรณภูมิ) 
999 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี                               
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-132-8220                                     
โทรสาร. 02-132-8205 

28 มีนาคม 2554 น้ า 

ว-161 บริษัท น้ าใส 304 จ ากัด 
336 หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  
โทร. 037-208800-30 ต่อ 6429 โทรสาร. 037-414394 

19 มีนาคม 2554 น้ า 

ว-162 บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์                                      
(ประเทศไทย) จ ากัด 
267/51-54 ถนนสุขุวิท ต าบลมาตาพุด อ าเภอเมือง                        
จังหวัดระยอง  21150โทร.038-607456 โทรสาร 

19 มีนาคม 2554 น้ า 

ว-163 บริษัท ตรังชัวร์ จ ากัด 
88/8 หมู่ที่ 4 ซอยกว้างไพศาล ถนนเพชรเกษม ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

3 มิถุนายน 2554 น้ า 

ว-164 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด                            
(สาขาสมุทรสาคร) 23/13 หมู่ที่ 9 ต าบลโคกราม อ าเภอเมือง              
จังหวัดสมุทรสาคร 74000โทร 034-857710-15                             
โทรสาร 034-857709 
 

21 พฤษภาคม 2554 น้ า 
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ว-165 บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700โทร.02-883-4956-7                               
โทรสาร.02-883-4956 

15 พฤษภาคม 2554 น้ า 

ว-166 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
192/8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

19 สิงหาคม 2554 น้ า 

ว-167 บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จ ากัด 
20/2 ซอยแหลมพะยอม ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 21000โทร.038-947126 

2 กรกฎาคม 2554 น้ า 

ว-168 บริษัท โอ.เค.เอ็นไวรอนเมนท์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเส
ริซส์ จ ากัด   133/112 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510โทร. 02-171-5071 โทรสาร. 02-
1715072 

11 กรกฎาคม 2554 อากาศ 

ว-169 บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
33/1 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
18110 
โทร 036-245450 ต่อ 6944-5  

11 สิงหาคม 2553 น้ า 

ว-171  บริษัท เอล.พ.ีเจ ไซแอนติฟิค จ ากัด 
105/243 หมู่ที่ 16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.02-7358552 

9 กันยายน 2554 น้ า 

ว-172 บริษัท รีเลท อินเตอร์ เทรด จ ากัด 
69/583 ถนนนวมินทร์ 153 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240โทร 02-508-2452-4                                 
โทรสาร 02-509-2300 

1 ธันวาคม 2554 น้ า 

ว-173 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
9/9 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ต าห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 15130โทร.036-643138-44                                             
โทรสาร.036-643138-44 

27 สิงหาคม 2554 น้ า 
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ว-174 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
59 และ 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่                      
จังหวัดสงขลา 90110 

16 ตุลาคม 2554 น้ า 

ว-175 บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จ ากัด 
109/480 หมู่ที่ 7 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง                     
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.02-901-6423 

4 ธันวาคม 2554 น้ า/อากาศ 

ว-176 บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จ ากัด 
59/45 หมู่ที่ 5 ต าบล ศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

1 ธันวาคม 2554 น้ า 

ว-177 บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จ ากัด 
14/3135 หมู่ที่ 14 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง                    
จังหวัดนนทบุรี 11100 โทร.02-925-8498 

4 ธันวาคม 2554 อากาศ 

ว-178 บริษัท น้ าใส 304 จ ากัด (สาขา1) 
200 หมู่ที่ 3 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม                               
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120                                                                           
โทร 038-855055, 038-855093-4 ต่อ 5336                                 
โทรสาร 038-855087 

16 กุมภาพันธ์ 2555 น้ า 

ว-180 บริษทั พัฒน์นันท์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
4/1202 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

27 มีนาคม 2555 น้ า 

ว-181 บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
3/23 หมู่ที่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150  โทร.02-153-7001 โทรสาร.02-153-7007 

7 กุมภาพันธ์ 2556 น้ า ,อากาศ 

ว-182 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 (สาขาสมุย) 
127/123 หมู่ที่ 3 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

7 กุมภาพันธ์ 2556 น้ า 

ว-183 บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จ ากัด 
7/107 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โทร.02-721-4624 โทรสาร.02-172-7064-66 

20 ตุลาคม 2555 น้ า 
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ว-185 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด  
62 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-337-1287-800  
โทรสาร. 02-337-1368 

20 ตุลาคม 2555 น้ า 

ว-186 บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด 
8/50 หมู่ที่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร.02-5389839 โทรสาร.02-5398829 

3 พฤศจิกายน 2555 น้ า 

ว-187 บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด 
700/2 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20000 โทร 02-877-3271-4 โทรสาร. 02-877-3275  
(ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร) 

24 มกราคม 2556 น้ า 

 
 
รวมถึงเลขทะเบียน  ว-187 จ านวน   129  ราย 
หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย      หมายถึง   อยู่ระหว่างการต่ออายุ   


