รายละเอียดองค์กรกาหนดมาตรฐาน (ต่อ)
องค์กรกาหนดมาตรฐาน

คาย่อ

ทะเบียนเลขที่

1

SDO ต-001

กรมการค้าภายใน

คน.

กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลบางกระสอ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2

SDO ต-002

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

พพ.

17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัติรย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 02 223 0021-9 ต่อ 1030
กรุงเทพฯ 10330

3

SDO ต-003

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรอ.

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่
6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4

SDO ต-005

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์บริการและ MU (SDMC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุน่ ศิริราช
วิจัยไรฝุน่ ศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
ภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลเดชวิกรม (ชั้น 7) เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

5

SDO ต-006

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

มศป.

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 02 579 1111 ต่อ 2741-6
10900

6

SDO ต-007

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

สคท.

487 อาคาร วสท. ชั้น 3 ซอยรามคาแหง 39 ถนนรามคาแหง แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 935 6593

นายวีรชาติ ตัง้ จิรภัทร
(weerachart.tan@gmail.com)

7

SDO ต-008

สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษไทย

ส.ย.ก.

1 ตึก SCG 100 ปี ชั้น 13 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพฯ 10800

02 586 4709

นางสาวนัทธมน แจ่มโภคา
(fppia.nuttamon@gmail.com)

8

SDO ต-009

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สกสว.

979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02 940 7271

นายพายัพ นามประเสริฐ
(rubberproject.trf@gmail.com)

9

SDO ต-010

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 561 2445

นางสาวคุณชนก ปรีชาสถิตย์
(khunchanok_p@hotmail.com)

10

SDO ต-011

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สทอภ.

02 141 4674

นางสาวจุฑามาศ ปานกลิน่
(panklin.yp@gmail.com)

11

SDO ต-012

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 6
และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
76 ถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

02 282 3243 ต่อ 149

นายประสิทธิ์ ถิ่นธารา
(sit8523@gmail.com)

02 226 4812

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

วช.

ที่อยู่

โทรศัพท์

ผูป้ ระสาน
(email)
นางสาวคณารัตน์ คงเปีย
(dunkienannie@gmail.com)

ที่

02 547 5422

02 202 4095

นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
(mr_pnss@yahoo.com)

02 419 6495

นางประภากร นิลสนิท
(biggup.bew@gmail.com)

กรุงเทพฯ 10100
12

SDO ต-013

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รฟท.

1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1/4

นายวัชระ อ้วนพรมมา
(watchara_a@dede.go.th)

นายอัศวิน วงศ์วิวัฒน์
(asawin.wo@spu.ac.th)

รายละเอียดองค์กรกาหนดมาตรฐาน (ต่อ)
ที่

ทะเบียนเลขที่

องค์กรกาหนดมาตรฐาน

คาย่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

13

SDO ต-015

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

14

SDO ต-016

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

สสท.

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110

15

SDO ต-017

สถาบันพลาสติกและหน่วยงานเครือข่าย
ภาคเอกชนของสถาบันพลาสติก (กลุม่
อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย)

16

SDO ต-019

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

17

SDO ต-020

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

18

SDO ต-021

19

091 4165155

ผูป้ ระสาน
(email)
นายlnmkoomN ชานิงาน
(torntep.c@gmail.com)

02 713 5492-9 ต่อ 545

นางสาวบุณยาพร ค้าคูณ
(boonyaporn@thaitextile.org)

02 391 5340-3 ต่อ 212

นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ
(nattula.w@thaiplastics.org)

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

02 577 9264

นางสาวนลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์
(nalinthorn@tistr.or.th)

ส.อ.ท.

2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 8 ม.เทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ถนนนางลิน้ จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ
10120

02 345 1175

นายอนุสรณ์ สุขสิริพงศ์
(anusorns@off.fti.or.th)

สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบ
แห่งประเทศไทย

TWS

33/69 หมู่ 10 ซอยนวมินทร์ 141 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

086 841 9559
095 505 2244

นางสาวสุพัตตา พฤทธิธ์ นาศักดิ์
(tws_wi@hotmail.com)

SDO ต-022

สมาคมผูผ้ ลิตหม้อน้าและภาชนะรับแรงดัน
ไทย

THBA

061 449 0555
(เบอร์กลาง)

นางสาวธิดา
(thaiboilerorg@gmail.com)

20

SDO ต-023

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สพธอ.

33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น
21 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10210

02 123 1234 ต่อ 9103

นายปัญจพร ทิพย์พิริยพงศ์
(panchaphon@etda.or.th)

21

SDO ต-024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มจธ.

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

02-4709673
086-8952635

นางสาวอัญชลี รอดภัย
(unchalee.rod@mail.kmutt.ac.th)

02 562 5555 ต่อ 3011

ผศ.ดร. ศิริกาญจนา ทองมี
(fscisjn@ku.ac.th)

02 884 1852
081 496 5597

นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์
(nilvadee.shawpat@gmail.com)

22
23

SDO ต-025
SDO ต-026

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทางาน (ประเทศไทย)

สพต. และ อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนน
หน่วยงาน พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เครือข่ายฯ

วว.

มก. บางเขน 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
SHAWPAT อาคารกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน 22/3 หมู่ 2
บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
2/4

ถนน

รายละเอียดองค์กรกาหนดมาตรฐาน (ต่อ)
องค์กรกาหนดมาตรฐาน

คาย่อ

ที่อยู่

ทะเบียนเลขที่

24

SDO ต-027

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

TOA

31/2 ม.3 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

25

SDO ส-001

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

ส.ก.ส.

57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระสุเมรุ (บางลาภู)
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

02 236 5655

นายสุริยา จานงค์
(chomnonksu@hotmail.com)

26

SDO ส-002

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สลท.

อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยมิตรไมตรี
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02 713 6290-2

นายประจวบ ล่องสุวรรณ
(prachuab@isit.or.th)

27

SDO ส-003

สถาบันอาหาร

สอห.

2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยีข่ ัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700

02 422 8688 ต่อ 5001

นางนิตยา พิระภัทรุง่ สุริยา
(nitaya@nfi.or.th)

28

SDO ส-004

สมาคมการทดสอบโดยไม่ทาลายแห่ง
ประเทศไทย

สมท.

ชั้น 3 อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 487 รามคาแหง
39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 957 5660

นางสาวภาวิกา ไชยชนะ
(info@tsnt.or.th)

29

SDO ส-005

สมาคมการยศาสตร์ไทย

สกท.

22/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170

097 084 2890
(เบอร์กลาง)

นางสาวลัลลนา กนกชัยปราโมทย์
(lalana@est.or.th)

30

SDO ส-006

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

สฟสท

487 ชั้น 3 ตึกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รามคาแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 935 6905

นางสาวทศพร แดนมะตาม
(tiea_association@hotmail.com)

31

SDO ส-007

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สวกท.

2143/1 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 579 3723

นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ
(munkit_cw@yahoo.com)

32

SDO ส-008

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วสท.

487 รามคาแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 184 4600 ต่อ 503

นางพูลพร แสงบางปลา
(phulporn@yahoo.com)

33

SDO ส-009

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทางาน

ส.อ.ป.

420/1 อาคาร 2 ชั้น 6 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 880 4803

นางสาวสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
(ohswa.111@gmail.com)

34

SDO ส-010

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช.

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

02 564 7000 ต่อ 71760

นายถิรเจด พันพาไพร
(thirajed.panpaprai@nectec.or.th)

35

SDO ส-011

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

DTAM

88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

02 591 7007

ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
(somnuekster@gmail.com)

3/4

โทรศัพท์

ผูป้ ระสาน
(email)
นางสาวณัฐพร เด่นนินนาท
(nathaporn@toagroup.com)

ที่

02 335 5555 ต่อ 1260

รายละเอียดองค์กรกาหนดมาตรฐาน (ต่อ)
ที่

ทะเบียนเลขที่

36

SDO ส-012

37

องค์กรกาหนดมาตรฐาน

ผูป้ ระสาน
(email)
ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์
(jaroon@dss.go.th)

คาย่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ

75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 201 7000

SDO ส-013

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)
จากัด

SGI

30 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140

02 555 0152

นายลัคพงศ์ เพิ่มพูน
(luckapong.permpoon@usgboral.com)

38

SDO ส-014

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

มจพ.

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ
10800

02 555 2000 ต่อ 2617

นางสาววรรณรวี มหาพันธน์
(wanraweem@kmutnb.ac.th)

39

SDO ส-015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มทร.

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

044 223 382
097 9249578

นางศุภัชกาญจน์ นุชคา
(siecon.sut@gmail.com)

40

SDO ส-016

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สฟอ.

975 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม.37
ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

02 709 4860-8 ต่อ 126

นายธีระ ปิมรังษี
(theera@thaieei.com)

41

SDO ส-017

สถาบันยานยนต์

สยย.

ชั้น 3-4 อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.)
ซอย
ตรีมิตร กล้วยน้าไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

02 3240 710 ต่อ 120

นางสาวธารฤทัย กลิน่ หอม
(tarrutai@thaiauto.or.th)

42

SDO ส-018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

086 804 2238
034 255 310

ดร. สุวรรณ หอมหวล
(fengswh@ku.ac.th)
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SDO ส-019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

02 617 1727-36
034 255 310

นางจรีพร บุญ-หลง
(std@masci.or.th)

มก.
ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสาหรับอาคาร คณะ
กาแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
สรอ.

เลขที่ 1025 ชั้น 2,11 และ 18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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