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   ที่ อว 0303/12656

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอม ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม

  กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0006

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

   5 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2340 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   5 mg/L ถึง 100 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   100 mg/L ถึง 3 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  10 มกราคม 2549 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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LA-F-30-9/02-21 หนา  1/4



   ที่ อว 0303/12656

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอม ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม

  กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0006

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําฝน  - ความเปนกรด-ดาง  In – house method : STM -07-08 

   4.00 ถึง 7.00  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 – H
+
 B

3  น้ําเสีย  - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   10 mg/L ถึง 1 900 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5210 B, part 4500 - O G

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

   40 mg/L ถึง 400 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5220 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  10 มกราคม 2549 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/12656

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอม ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม

  กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0006

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   10 mg/L ถึง 1 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   100 mg/L ถึง 6 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  10 มกราคม 2549 ฉบับที่ 11

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/12656

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสิ่งแวดลอม ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม

  กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0006

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  อากาศในบรรยากาศ  - ฝุนละอองรวม  In - house method : STM -07-06

 โดยทั่วไป    0.03 g/filter ถึง 0.7 g/filter  based on United States Environmental

 Protection Agency, Code of Federal

 Regulations, 40 CFR, part 50, Appendix B, 

 revised as of July 1, 2011

 (exclude sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  10 มกราคม 2549 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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