
ชื่อห้องปฏิบัติการ  : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
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ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ภาชนะบรรจุอาหารและ  - Aerobic plate count  Compendium of Methods for the

 วัสดุสมัผัสอาหาร    cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 8

 - Coliforms  Compendium of Methods for the

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

   Detected or not detected/50 cm
2  item 3.81 and chapter 9

   Detected or not detected/unit 

 - E. coli  Compendium of Methods for the

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

   Detected or not detected/50 cm
2  item 3.81 and chapter 9

   Detected or not detected/unit 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 1/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ภาชนะบรรจุอาหารและ  - Fecal coliform  Compendium of Methods for the

(ตอ)  วัสดุสมัผัสอาหาร    Detected or not detected/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   Detected or not detected/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 9

 - Salmonella spp.  Compendium of Methods for the

   Detected or not detected/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   Detected or not detected/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 36

 - Staphylococcus aureus  Compendium of Methods for the

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

   Detected or not detected/50 cm
2  item 3.81 and chapter 39

   Detected or not detected/unit 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 2/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ภาชนะบรรจุอาหารและ  - Bacillus cereus  Compendium of Methods for the

(ตอ)  วัสดุสมัผัสอาหาร    cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

   Detected or not detected/50 cm
2  item 3.81 and chapter 31

   Detected or not detected/unit 

 - Clostridium perfringens  Compendium of Methods for the

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

   Detected or not detected/50 cm
2  item 3.81 and chapter 33

   Detected or not detected/unit 

 - Listeria monocytogenes  Compendium of Methods for the

   Detected or not detected/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   Detected or not detected/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 35

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 3/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ภาชนะบรรจุอาหารและ  - Listeria spp.  Compendium of Methods for the

(ตอ)  วัสดุสมัผัสอาหาร    Detected or not detected/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   Detected or not detected/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 35

 - Yeast and Mold count  Compendium of Methods for the

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of 

   cfu/unit  Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 item 3.81 and chapter 21

2  ภาชนะพลาสติก  - Overall migration (10% ethanol)  The European Standard BS EN

 บรรจุอาหาร    3 mg/dm
2
 ถึง 100 mg/dm

2  1186-3,5 : 2002 and Commission  

 - Overall migration (20% ethanol)    Regulations (EU) No.10/2011

   3 mg/dm
2
 ถึง 100 mg/dm

2

 - Overall migration (50% ethanol) 

   3 mg/dm
2
 ถึง 100 mg/dm

2

 - Overall migration (3% acetic acid)

   3 mg/dm
2
 ถึง 100 mg/dm

2

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 4/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - Overall migration (vegetable oil)  In - house method : STM 04-056

(ตอ)  บรรจุอาหาร     1 mg/dm
2
 ถึง 50 mg/dm

2  based on The European Standard 

 BS EN 1186-2,4 : 2002 and 

 Commission Regulations (EU) 

 No.10/2011

 Specific migration :  In - house method : STM 05-054

 - อะลูมิเนียม  based on Commission Regulations (EU)  

 - แบเรียม  No. 2020/1245, The European Standard

 - ลิเทียม  BS EN 13130-1 : 2004, and Standard

 - แมงกานีส  Methods for the Examination of Water

   0.20 mg/kg ถึง 3.60 mg/kg  and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 

 - ทองแดง  23
rd
 ed., 2017, part 3125 B

 - สังกะสี

   0.30 mg/kg ถึง 7.50 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 5/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  Specific migration :  In - house method : STM 05-054

(ตอ)  บรรจุอาหาร  - พลวง  based on Commission Regulations (EU)  

 - โคบอลต  No. 2020/1245, The European Standard

 - ยูโรเปยม  BS EN 13130-1 : 2004, and Standard

 - แกโดลิเนียม  Methods for the Examination of Water

 - แลนทานัม  and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 

 - เทอรเบียม  23
rd
 ed., 2017, part 3125 B

   0.02 mg/kg ถึง 0.40 mg/kg

 - เหล็ก

   3.00 mg/kg ถึง 81 mg/kg

 - นิกเกิล

   0.005 mg/kg ถึง 0.048 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.002 mg/kg ถึง 0.048 mg/kg

 - สารหนู

 - โครเมียม

 - ตะกั่ว

   0.01 mg/kg ถึง 0.048 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 6/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - ปรอท  In - house method : STM 05-052 

(ตอ)  บรรจุอาหาร    0.01 mg/kg ถึง 0.075 mg/kg  based on Commission Regulations (EU) 

 No. 2020/1245, The European Standard 

 BS EN 13130-1 : 2004, and United States 

 Environmental Protection Agency, 2002, 

 EPA Method 1631, Revision E

 - แคลเซียม  In - house method : STM 05-053 

 - แมกนีเซียม  based on Commission Regulations (EU) 

 - โพแทสเซียม  No. 2020/1245, The European Standard 

 - โซเดียม  BS EN 13130-1 : 2004 and United States

   3.00 mg/kg ถึง 16.2 mg/kg  Environmental Protection Agency, 1994, 

 EPA Method 200.7, Revision 4.4

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 7/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  - พอลิเอทิลีน  - สิ่งที่เหลือจากการระเหยดวยเอทานอล  Specifications, Standards and 

(ตอ)  - พอลิโพรพิลีน    รอยละ 20 โดยปริมาตร  Testing Methods for Foodstuffs, 

 - พอลิสไตรีน    5 mg/dm
3
 ถึง 100 mg/dm

3  Implements, Containers and 

 - พอลิไวนิลคลอไรด  Packaging, Toys, Detergents 2008,

 - พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  - สิ่งที่เหลือจากการระเหยดวย  Japan External Trade Organization,

   สารละลายกรดแอซีติก  JETRO, section II, B-5

   รอยละ 4 โดยปริมาตร

   5 mg/dm
3
 ถึง 100 mg/dm

3

 - สิ่งที่เหลือจากการระเหยดวย

   นอรมัลเฮปเทน

   5 mg/dm
3
 ถึง 500 mg/dm

3

 - สิ่งที่เหลือจากการระเหยดวยน้ํากลั่น

   5 mg/dm
3
 ถึง 100 mg/dm

3

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  Specifications, Standards and 

(ตอ)  บรรจุอาหาร    ที่ใชทําปฏิกิริยา  Testing Methods for Foodstuffs, 

 - พอลิเอทิลีน    0.5 mg/dm
3
 ถึง 15.0 mg/dm

3  Implements, Containers and 

 - พอลิโพรพิลีน  Packaging, Toys, Detergents 2008,

 - พอลิสไตรีน  Japan External Trade Organization,

 - พอลิไวนิลคลอไรด  JETRO, section II, B-1 and C-3

 - พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 9/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - Material test  In - house method : STM 05-019

(ตอ)  บรรจุอาหาร    - สารหนู  based on Specifications, Standards

 - พอลิเอทิลีน    - แคดเมียม  and Testing Methods for Foodstuffs,

 - พอลิโพรพิลีน      0.50 mg/kg ถึง 90 mg/kg  Implements, Containers and

 - พอลิสไตรีน    - ตะกั่ว  Packaging, Toys, Detergents 2008,

 - พอลิไวนิลคลอไรด      3.0 mg/kg ถึง 90 mg/kg  Japan External Trade Organization,

 - พอลิคารบอเนต  JETRO, section II, B-9

 - พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  

 - ไนลอน  - โลหะหนัก (เทียบเปนตะกั่ว)  In - house method : STM 05-016

   นอยกวา 10 mg/kg  based on Compendium of Methods 

 for Food Analysis, DMSc & ACFS, 

 1
st
 ed., 2003

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 10/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - Migration test  In - house method : STM 05-021

(ตอ)  บรรจุอาหาร    พลวง  based on Specifications, Standards 

 - พอลิเอทิลีน    เจอรเมเนียม  and Testing Methods for Foodstuffs, 

 - พอลิโพรพิลีน    0.01 mg/dm
3
 ถึง 4.0 mg/dm

3  Implements, Containers and  

 - พอลิสไตรีน  Packaging, Toys, Detergents 2008,

 - พอลิไวนิลคลอไรด  Japan External Trade Organization,

 - พอลิคารบอเนต  JETRO, section II, B-9

 - พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

 - ไนลอน   - โลหะหนัก (เทียบเปนตะกั่ว)  In - house method : STM 05-018

    นอยกวา 0.5 mg/dm
3  based on Specifications, Standards 

 and Testing Methods for Foodstuffs, 

 Implements, Containers and 

 Packaging, Toys, Detergents 2008,  

 Japan External Trade Organization, 

 JETRO, section II, B-4

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 11/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ภาชนะพลาสติก  - สารที่ระเหยได  In - house method : STM 04-058

(ตอ)  บรรจุอาหาร    500 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg  based on Specifications, Standards 

 - พอลิสไตรีน  - Toluene  and Testing Methods for Foodstuffs, 

 - Ethylbenzene  Implements, Containers and  

 - Isopropyl benzene  Packaging, Toys, Detergents 2008,

 - Styrene  Japan External Trade Organization,

 - n-Propyl benzene    JETRO, section II, D-2

   100 mg/kg ถึง 5 000 mg/kg

 - พอลิเอทิลีน  - สารที่ละลายไดใน n-Hexane  มอก. 656 : 2556

 - พอลิโพรพิลีน    500 mg/kg ถึง 50 000 mg/kg 

 - สารที่ละลายไดในไซลนี

   ที่อุณหภูมิ 25 °C

   800 mg/kg ถึง 100 000 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 12/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM 04-003

   6.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - H
+
 B

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination 

   2 mg/L ถึง 500 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - O G 

 - ไซยาไนด  In - house method : STM 04-007

   0.005 mg/L ถึง 5 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - CN
-
 C, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 13/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - ไนเตรท ในรูป ไนโตรเจน  In - house method : STM 04-004

(ตอ)    0.2 mg/L ถึง 50 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

   1.0 mg/L ถึง 250 mg/L  part 4110 B

 - ไนโตรเจน ในรปู ที เค เอ็น  In - house method : STM 04-100 

   1 mg/L ถึง 500 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 – Norg D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 14/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  In - house method : STM 04-014

(ตอ)    3 mg/L ถึง 200 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 5520 B

 - Standard plate count  Standard Methods for the Examination 

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

 - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 15/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

 - E. coli  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - E. coli  Standard Methods for the Examination 

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 16/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 D

 - Salmonella  spp.  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9260 B

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 17/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - Legionella spp.  ISO 11731 : 2017

(ตอ)    cfu/L

 - Staphylococcus aureus  In - house method : STM 01-054 

   Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12, 

 2016 

 - Clostridium perfringens  ISO 14189 : 2013 

   cfu/100 mL

 - ปรอท  In - house method : STM 05-007

   0.5 µg/L ถึง 5.0 µg/L  based on United States

 Environmental Protection Agency,

 2002, EPA Method 1631, Revision E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 18/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - Hexavalent chromium  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.01 mg/L ถึง 8 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3500-Cr B

 - แคลเซียม  In - house method : STM 05-014

 - แมกนีเซียม  based on United State 

 - ฟอสฟอรัส  Environmental Protection Agency,

 - โพแทสเซียม  1994, EPA Method 200.7

 - โซเดียม 

 - กํามะถัน 

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 19/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - เหล็ก  of Water and Wastewater, APHA,

 - สังกะสี  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

   0.005 mg/L ถึง 100 mg/L  part 3125 B, 3030 F 

 - พลวง

 - สารหนู

 - เบริลเลียม

 - แคดเมียม

 - โมลิบดินัม

 - ซีลีเนียม

 - เงิน

 - สตรอนเทียม

 - เทลลเูรียม

 - แทลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 3 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 20/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - ดีบุก  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - ยูเรเนียม  of Water and Wastewater, APHA,

 - วานาเดยีม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

   0.0005 mg/L ถึง 3 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - แบเรียม

 - โครเมียม

 - โคบอลต

 - ทองแดง

 - ตะกั่ว

 - แมงกานีส

 - นิกเกิล

   0.0005 mg/L ถึง 100 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 21/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - บิสมัท  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - โบรอน  of Water and Wastewater, APHA,

 - ลิเทียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - ไททาเนียม  part 3125 B, 3030 F 

   0.005 mg/L ถึง 3 mg/L 

 - ซีเรยีม

 - ซีเซียม

 - ดีสโปรเซียม

 - เออรเบียม

 - ยูโรเปยม

 - แกโดลิเนียม

 - แกลเลียม

 - ทองคํา

 - ฮาฟเนียม

 - โฮลเมียม

 - อิริเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 0.4 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 22/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - แลนทานัม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - นีโอไดเมียม  of Water and Wastewater, APHA,

 - นิโอเบียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - แพลเลเดียม  part 3125 B, 3030 F

 - แพลตทินัม

 - พลาซีโอไดเมยีม 

 - รีเนียม

 - รูบิเดยีม

 - รูเทนเนียม

 - ซามาเรียม

 - แทนทาลัม

 - ทอเรียม

 - ทูเลียม

 - ทังสเตน

 - อิตเทอรเบียม

 - อิตเทรยีม

 - เซอรโคเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 0.4 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 23/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  - โรเดยีม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - เทอรเบียม  of Water and Wastewater, APHA,

   0.005 mg/L ถึง 0.4 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3125 B, 3030 F 

 สารประกอบอินทรียระเหยงาย  Standard Methods for the Examination 

 - 1,1,1-Trichloroethane  of Water and Wastewater, APHA,

 - 1,1,2-Trichloroethane  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - 1,1-Dichloroethylene  part 6200 B 

 - 1,2-Dichloroethane

 - Benzene

 - Carbon tetrachloride

 - cis- 1,2-Dichloroethane

 - Dichloromethane

 - Ethylbenzene

 - Styrene

 - Tetrachloroethylene

   0.5 µg/L ถึง 1 000 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 24/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารประกอบอินทรียระเหยงาย  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - Toluene  of Water and Wastewater, APHA,

 - o -Xylene  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - trans -1,2-Dichloroethene  part 6200 B 

 - Trichloroethylene

 - Vinyl chloride

 - 2-Butanone

   0.5 µg/L ถึง 1 000 µg/L

 - m,p –Xylene

   1.0 µg/L ถึง 2 000 µg/L

 - Total xylene

   1.5 µg/L ถึง 3 000 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 25/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-036

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - 2,4-DDD  Examination of Water and Wastewater, 

 - 2,4-DDE  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - 2,4-DDT  part 6630 C

 - 4,4-DDD 

 - 4,4-DDE 

 - 4,4-DDT 

 - Aldrin 

 - a-BHC 

 - b–BHC 

 - d–BHC 

 - trans -Chlordane

 - Dieldrin 

 - Endosulfan I 

 - Endosulfan II 

   0.02 µg/L ถึง 200 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 26/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-036

(ตอ)  กลุม Organochlorine :   based on Standard Methods for the 

 - Endosulfan-sulfate  Examination of Water and Wastewater, 

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

 - Heptachlor  part 6630 C

 - Heptachlor – epoxide 

 - Hexachlorobenzene 

 - -BHC 

 - Methoxychlor 

   0.02 µg/L ถึง 200 µg/L

 สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

 กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - 2,4-DDD  Examination of Water and Wastewater, 

 - 2,4-DDE  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - 2,4-DDT  part 6630 D, part 6410 B

   0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 27/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - 4,4-DDD  Examination of Water and Wastewater, 

 - 4,4-DDE  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - 4,4-DDT  part 6630 D, part 6410 B

 - Aldrin 

 - a-BHC 

 - b–BHC 

 - d–BHC 

 - cis -Chlordane 

 - Dieldrin 

 - Endosulfan I 

 - Endosulfan II 

 - Endosulfan-sulfate 

 - Endrin 

 - Heptachlor 

 - Heptachlor – epoxide 

  0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 28/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

  - Hexachlorobenzene  Examination of Water and Wastewater, 

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

  - Methoxychlor  part 6630 D, part 6410 B

  - trans -Chlordane  

  - Mirex 

  - Endrin aldehyde 

  - Endrin Ketone 

    0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

  - Chlordane 

    0.04 µg/L ถึง 10 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 29/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - Atrazine   Examination of Water and Wastewater, 

   0.5 µg/L ถึง 25 µg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - Total DDT  part 6630 D, part 6410 B

    0.12 µg/L ถึง 30 µg/L

 สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

 กลุม Pyrethroid :  based on Standard Methods for the 

 - Bifenthrin  Examination of Water and Wastewater, 

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

 - Cypermethrin   part 6630 D, part 6410 B

 - Deltamethrin  

 - Fenvalerate  

 - lambda-Cyhalothrin  

 - Permethrin  

   0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 30/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-067 

(ตอ)  กลุม Organophosphate :  based on United States Environmental 

 - Azinphos-ethyl  Protection Agency, 1996, 

 - Chlorpyrifos   EPA Method 3510 C and United States 

 - Chlorpyrifos-methyl   Environmental Protection Agency, 1994, 

 - DDVP   EPA, Method 8141 A

 - Demeton-S-methyl  

 - Diazinon  

 - Dicrotophos  

 - Dimethoate  

 - EPN  

 - Ethion  

 - Fenitrothion  

 - Malathion  

 - Methidathion  

 - Mevinphos  

   0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 31/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรพูืช  In - house method : STM 04-067 

(ตอ)  กลุม Organophosphate :  based on United States Environmental 

 - Parathion-ethyl   Protection Agency, 1996, 

 - Parathion-methyl   EPA Method 3510 C and United States 

 - Phorate   Environmental Protection Agency, 1994, 

 - Phosalone   EPA, Method 8141 A

 - Pirimiphos-ethyl  

 - Pirimiphos-methyl 

 - Profenofos  

 - Prothiophos  

 - Triazophos  

   0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 32/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  In - house method : STM 04-102

(ตอ)  - 1-Methylnaphthalene    based on Standard Methods for the 

 - 2-Methylnaphthalene  Examination of Water and Wastewater, 

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

 - Acenaphthylene  part 6440 C, part 6410 B

 - Anthracene 

 - Benzo(a)anthracene 

 - Benzo(a)pyrene 

 - Benzo(b)fluoranthene  

 - Benzo(ghi)perylene 

 - Benzo(k)fluoranthene 

 - Chrysene 

 - Dibenzo(a,h)anthracene 

 - Fluoranthene 

 - Fluorene 

 - Indeno (1,2,3-cd) pyrene 

 - Naphthalene 

   0.01 µg/L ถึง 10 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 33/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ํา  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  In - house method : STM 04-102

(ตอ)  - Phenanthrene  based on Standard Methods for the 

 - Pyrene  Examination of Water and Wastewater, 

   0.01 µg/L ถึง 10 µg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - Benzo (bk) fluoranthene  part 6440 C, part 6410 B

   0.02 µg/L ถึง 20 µg/L

 Total Petroleum Hydrocarbons  In - house method : STM 04-071

 - TPH (C >8 - C16)  based on United States Environmental 

 - TPH (C >16 - C35)  Protection Agency, 1996, 

 - TPH (C10 - C14 )  EPA Method 3510 C and United States 

 - TPH (C15 - C28)  Environmental Protection Agency, 2007,

 - TPH (C29 - C36)  EPA Method 8015 C

   10 µg/L ถึง 5 000 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 34/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM 04-003

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - H
+
 B

 - ไนโตรเจน ในรปู ที เค เอ็น  In - house method : STM 04-100 

   1 mg/L ถึง 500 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 – Norg D

 - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  In - house method : STM 04-014

   3 mg/L ถึง 2 000 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 5520 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 35/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - บีโอดี  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    2 mg/L ถึง 10 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5210 B and part 4500 – O G

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination 

   5 mg/L ถึง 20 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5220 D

 - ไซยาไนด  In - house method : STM 04-007

   0.005 mg/L ถึง 5 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - CN
-
 C, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 36/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : STM 04-010

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  based on Standard Methods for the 

   100 mg/L ถึง 20 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2540 C

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 
o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

   100 mg/L ถึง 20 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 37/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - Standard plate count  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

 - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 38/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - E. coli  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - E. coli  Standard Methods for the Examination 

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

 - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 39/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 D

 - Salmonella  spp.  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9260 B

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

 - Legionella spp.  ISO 11731 : 2017

   cfu/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 40/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - Staphylococcus aureus  In - house method : STM 01-054 

(ตอ)    Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12, 

 2016

 - ปรอท  In - house method : STM 05-007 

   0.5 µg/L ถึง 20 µg/L  based on United States 

 Environmental Protection Agency,

 2002, EPA Method 1631, Revision E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 41/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - Hexavalent chromium  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    0.01 mg/L ถึง 200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3500-Cr B

 - แคลเซียม  In - house method : STM 05-014

 - แมกนีเซียม  based on United State 

 - ฟอสฟอรัส  Environmental Protection Agency,

 - โพแทสเซียม  1994, EPA Method 200.7

 - โซเดียม 

 - กํามะถัน 

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L 

 - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination 

 - เหล็ก  of Water and Wastewater, APHA, 

 - สังกะสี  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

   0.005 mg/L ถึง 1 000 mg/L  part 3125 B, 3030 F

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 42/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - พลวง  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - สารหนู  of Water and Wastewater, APHA, 

 - เบริลเลียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - แคดเมียม  part 3125 B, 3030 F 

 - โมลิบดินัม

 - ซีลีเนียม

 - เงิน

 - สตรอนเทียม

 - เทลลเูรียม

 - แทลเลียม

 - ดีบุก

 - ยูเรเนียม

 - วานาเดยีม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 43/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - แบเรียม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - โครเมียม  of Water and Wastewater, APHA, 

 - โคบอลต  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - ทองแดง  part 3125 B, 3030 F 

 - ตะกั่ว

 - แมงกานีส

 - นิกเกิล

   0.0005 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - บิสมัท

 - โบรอน

 - ลิเทียม

 - ไททาเนียม

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 44/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - ซีเรยีม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - ซีเซียม  of Water and Wastewater, APHA, 

 - ดีสโปรเซียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - เออรเบียม  part 3125 B, 3030 F 

 - ยูโรเปยม

 - แกโดลิเนียม

 - แกลเลียม

 - ทองคํา

 - ฮาฟเนียม

 - โฮลเมียม

 - อิริเดียม

 - แลนทานัม

 - นีโอไดเมียม

 - นิโอเบียม

 - แพลเลเดียม

 - แพลตทินัม

 - พลาซีโอไดเมยีม

   0.0005 mg/L ถึง 0.4 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 45/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - รีเนียม  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - รูบิเดยีม  of Water and Wastewater, APHA, 

 - รูเทนเนียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - ซามาเรียม  part 3125 B, 3030 F

 - แทนทาลัม

 - ทอเรียม

 - ทูเลียม

 - ทังสเตน

 - อิตเทอรเบียม

 - อิตเทรยีม

 - เซอรโคเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 0.4 mg/L

 - โรเดยีม

 - เทอรเบียม

   0.005 mg/L ถึง 0.4 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 46/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารประกอบอินทรียระเหยงาย  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - 1,1,1-Trichloroethane  of Water and Wastewater, APHA, 

 - 1,1,2-Trichloroethane  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - 1,1-Dichloroethylene  part 6200 B 

 - 1,2-Dichloroethane

 - Benzene

 - Carbon tetrachloride

 - cis -1,2-Dichloroethene

 - trans -1,2-Dichloroethene    

 - Dichloromethane

 - Ethylbenzene

 - Styrene

    0.5 µg/L ถึง 1 000 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 47/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารประกอบอินทรียระเหยงาย  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)  - Tetrachloroethylene  of Water and Wastewater, APHA, 

 - Toluene  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - o-Xylene  part 6200 B

 - Trichloroethylene

 - Vinyl chloride

 - 2-Butanone

    0.5 µg/L ถึง 1 000 µg/L

 - m,p–Xylene

   1.0 µg/L ถึง 2 000 µg/L

 - Total xylene

   1.5 µg/L ถึง 3 000 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 48/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-036

(ตอ)  กลุม Organochlorine :   based on Standard Methods for the 

  - 2,4-DDD  Examination of Water and Wastewater, 

  - 2,4-DDE  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

  - 2,4-DDT  part 6630 C

  - 4,4-DDD

  - 4,4-DDE

  - 4,4-DDT

  - Aldrin

  - a-BHC

  - b–BHC

  - d–BHC

  - Chlordane

  - Dieldrin

  - Endosulfan I

  - Endosulfan II

   0.02 µg/L ถึง 200 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 49/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-036

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

  - Endosulfan-sulfate  Examination of Water and Wastewater, 

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

  - Heptachlor  part 6630 C

  - Heptachlor – epoxide

  - Hexachlorobenzene

  - –BHC

  - Methoxychlor

   0.02 µg/L ถึง 200 µg/L

 สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

 กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - 2,4-DDD  Examination of Water and Wastewater, 

 - 2,4-DDE  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - 2,4-DDT  part 6630 D, part 6410 B

 - 4,4-DDD

   0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 50/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

  - 4,4-DDE  Examination of Water and Wastewater, 

  - 4,4-DDT  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

  - Aldrin  part 6630 D, part 6410 B

  - a-BHC

  - b–BHC

  - d–BHC

  - cis -Chlordane

  - Dieldrin

  - Endosulfan I

  - Endosulfan II

  - Endosulfan-sulfate

  - Endrin

    0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 51/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Organochlorine :  based on Standard Methods for the 

 - Heptachlor  Examination of Water and Wastewater, 

 - Heptachlor – epoxide  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - Hexachlorobenzene  part 6630 D, part 6410 B

 - -BHC 

 - Methoxychlor

 - trans -Chlordane 

 - Mirex 

 - Endrin aldehyde 

 - Endrin Ketone 

   0.02 µg/L ถึง 5 µg/L

 - Chlordane 

   0.04 µg/L ถึง 10 µg/L

 - Atrazine 

   0.5 µg/L ถึง 25 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 52/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-101 

(ตอ)  กลุม Pyrethroid :  based on Standard Methods for the 

  - Bifenthrin  Examination of Water and Wastewater, 

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

  - Cypermethrin  part 6630 D, part 6410 B

  - Deltamethrin 

  - Fenvalerate 

  - lambda-Cyhalothrin 

  - Permethrin 

    0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

 สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-067 

 กลุม Organophosphate :  based on United States Environmental 

  - Azinphos-ethyl  Protection Agency, 1996,

  - Chlorpyrifos  EPA Method 3510 C and United States  

  - Chlorpyrifos-methyl  Environmental Protection Agency, 1994,

  - DDVP  EPA Method 8141 A 

    0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 53/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-067 

(ตอ)  กลุม Organophosphate :  based on United States Environmental 

  - Demeton-S-methyl  Protection Agency, 1996,

  - Diazinon  EPA Method 3510 C and United States  

  - Dicrotophos  Environmental Protection Agency, 1994,

  - Dimethoate  EPA Method 8141 A 

  - EPN 

  - Ethion 

  - Fenitrothion 

  - Malathion 

  - Methidathion 

  - Mevinphos 

  - Parathion-ethyl 

  - Parathion-methyl 

  - Phorate

  - Phosalone

    0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 54/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In - house method : STM 04-067 

(ตอ)  กลุม Organophosphate :  based on United States Environmental 

  - Pirimiphos-ethyl  Protection Agency, 1996,

  - Pirimiphos-methyl  EPA Method 3510 C and United States  

  - Profenofos  Environmental Protection Agency, 1994,

  - Prothiophos  EPA Method 8141 A 

  - Triazophos 

    0.1 µg/L ถึง 5 µg/L

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  In - house method : STM 04-102

  - 1-Methylnaphthalene    based on Standard Methods for the 

  - 2-Methylnaphthalene    Examination of Water and Wastewater, 

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

  - Acenaphthylene  part 6440 C, part 6410 B 

  - Anthracene 

   0.01 µg/L ถึง 10 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 55/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  In-house method : STM 04-102

(ตอ)   - Benzo(a)anthracene  based on Standard Methods for the 

  - Benzo(a)pyrene  Examination of Water and Wastewater, 

  - Benzo(b)fluoranthene  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

  - Benzo(ghi)perylene  part 6440 C, part 6410 B 

  - Benzo(k)fluoranthene 

  - Chrysene 

  - Dibenzo(a,h)anthracene 

  - Fluoranthene 

  - Fluorene 

  - Indeno(1,2,3-cd)pyrene 

  - Naphthalene 

  - Phenanthrene 

  - Pyrene 

    0.01 µg/L ถึง 10 µg/L

  - Benzo(bk)fluoranthene 

    0.02 µg/L ถึง 20 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 56/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  Total Petroleum Hydrocarbons  In - house method : STM 04-071

(ตอ)   - TPH (C >8 - C16)  based on United States Environmental 

  - TPH (C >16 - C35)  Protection Agency, 1996, 

  - TPH (C10 - C14)  EPA Method 3510 C and United States 

  - TPH (C15 - C28)  Environmental Protection Agency, 2007, 

  - TPH (C29 - C36)  EPA Method 8015 C

    10 µg/L ถึง 5 000 µg/L

5  น้ําทะเล  - ปรอท  In - house method : STM 05-007

   0.05 µg/L ถึง 5 µg/L  based on United States 

 Environmental Protection Agency,

 2002, EPA Method 1631, Revision E

 - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 57/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําทะเล  - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 D 

 - Fecal Streptococcus   Standard Methods for the Examination 

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Enterococcus spp.  part 9230 C

   cfu/100 mL

6  น้ําสระวายน้ํา  - Total coliform  Standard Methods for the Examination 

    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - E. coli  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 58/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําสระวายน้ํา  - Fecal coliform  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Staphylococcus aureus  In - house method : STM 01-054 

   Detected or not detected  base on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12,

 2016

 - Salmonella spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 59/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําสระวายน้ํา  - Standard plate count  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

7  อากาศ

 - ในสถานประกอบการ  - Aerobic plate count  Compendium of Methods for the

   หรอืพื้นที่ทํางาน    cfu/15 min  Microbiological Examination of 

 Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 Item 3.71 and chapter 8

 (Exclude sampling)

 - Yeast and Mold count  Compendium of Methods for the

   cfu/15 min  Microbiological Examination of 

 Foods, 5
th
 ed., 2015, chapter 3 

 Item 3.71 and chapter 21

 (Exclude sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 60/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - Benzene  In - house method : STM 04-032

   หรอืพื้นที่ทํางาน    0.04 mg/m
3
 ถึง 1 000 mg/m

3  based on NIOSH Manual of Analytical

   (0.01 ppm ถึง 313 ppm)  Methods, 4
th
 ed., NMAM, method 1501,

 Issue 3, 2003  (Include sampling)

 - Toluene 

   0.04 mg/m
3
 ถึง 1 000 mg/m

3

   (0.01 ppm ถึง 265 ppm) 

 - Total – Xylene 

   0.15 mg/m
3
 ถึง 3 000 mg/m

3

   (0.03 ppm ถึง 691 ppm)

 - o–Xylene 

 - m–Xylene 

 - p–Xylene 

   0.05 mg/m
3
 ถึง 1 000 mg/m

3

   (0.01 ppm ถึง 230 ppm)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 61/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - Total dust  In - house method : STM 04-049

   หรอืพื้นที่ทํางาน    0.15 mg/filter ถึง 2.0 mg/filter  based on NIOSH Manual of Analytical 

 Method, 4
th
 ed., NMAM, method 0500

 Issue 2, 1994  (Exclude sampling)

 - Total dust  In - house method : STM 04-049

   0.15 mg/m
3
 ถึง 285 mg/m

3  based on NIOSH Manual of Analytical 

 Method, 4
th
 ed., NMAM, method 0500

 Issue 2, 1994  (Include sampling)

 - Respirable dust  In - house method : STM 04-050

   0.15 mg/filter ถึง 2.0 mg/filter  based on NIOSH Manual of Analytical 

 Method, 4
th
 ed., NMAM, method 0600

 Issue 3, 1998 (Exclude sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 62/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - Respirable dust  In - house method : STM 04-050

   หรอืพื้นที่ทํางาน    0.15 mg/m
3
 ถึง 100 mg/m

3  based on NIOSH Manual of Analytical 

 Method, 4
th
 ed., NMAM, method 0600

 Issue 3, 1998 (Include sampling)

 - ในบรรยากาศทั่วไป  - Total suspended particulate   In - house method : STM 04-051

   0.5 mg/filter ถึง 400 mg/filter  based on U.S. Environmental Protection

 Agency 40 CFR, method 50, Appendix B,

  revised as of July 1, 2008

 (Exclude sampling)

 - Total suspended particulate   In - house method : STM 04-051

   0.002 mg/m
3
 ถึง 0.25 mg/m

3  based on U.S. Environmental Protection

 Agency 40 CFR, method 50, Appendix B,

 revised as of July 1, 2008

 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 63/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - ในบรรยากาศทั่วไป  - Particulate matter (PM-10)  In - house method : STM 04-052

   0.5 mg/filter ถึง 200 mg/filter  based on U.S. Environmental Protection

 Agency 40 CFR, method 50, Appendix J,

 revised as of July 1, 2008

 (Exclude sampling)

 - Particulate matter (PM-10)  In - house method : STM 04-052

   0.002 mg/m
3
 ถึง 0.25 mg/m

3  based on U.S. Environmental Protection

 Agency 40 CFR, method 50, Appendix J,

 revised as of July 1, 2008

 (Include sampling)

 - จากปลองระบายอากาศ  - Total suspended particulate  In - house method : STM 04-053 

   0.5 mg/filter ถึง 393 mg/filter  based on U.S. Environmental Protection

 Agency 40 CFR method 5, Appendix A, 

 2020 (Exclude sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 64/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Total suspended particulate  In - house method : STM 04-053 

   At Actual O2 :  based on U.S. Environmental Protection

   0.5 mg/m
3
 ถึง 488 mg/m

3  Agency 40 CFR method 1-5, Appendix A,

   At 7% O2 :  2020 (Include sampling)

   0.4 mg/m
3
 ถึง 1 384 mg/m

3

    - Hydrogen chloride  In - house method : STM 04-054 

   At Actual O2 :  based on U.S. Environmental Protection

   0.008 mg/m
3
 ถึง 250 mg/m

3  Agency 40 CFR, method 1-4, 26, 2020

   (0.005 ppm to 167 ppm)  (Include sampling)

   At 7% O2 :

   0.006 mg/m
3
 ถึง 709 mg/m

3

   (0.004 ppm to 475 ppm)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 65/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Hydrogen fluoride  In - house method : STM 04-054 

   At Actual O2 :  based on U.S. Environmental Protection

   0.008 mg/m
3
 ถึง 250 mg/m

3  Agency 40 CFR, method 1-4, 26, 2020

   (0.010 ppm ถึง 305 ppm)  (Include sampling)

   At 7% O2 :

   0.006 mg/m
3
 ถึง 709 mg/m

3

      (0.007 ppm ถึง 866 ppm)

 - Chlorine 

   At Actual O2 :

   0.008 mg/m
3
 ถึง 250 mg/m

3

   (0.005 ppm ถึง 172 ppm)

   At 7% O2 :

   0.006 mg/m
3
 ถึง 709 mg/m

3

   (0.004 ppm ถึง 489 ppm)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 66/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Sulfur dioxide  U.S. Environmental Protection 

   At Actual O2 :  Agency 40 CFR, method 6C, 2017

   0.26 mg/m
3
 ถึง 1 675 mg/m

3  (Include sampling)

   (0.10 ppm ถึง 639 ppm)

   At 7% O2 :

   0.191  mg/m
3
 ถึง 4 752 mg/m

3

   (0.07 ppm ถึง 1 813 ppm)

 - Oxide of nitrogen  U.S. Environmental Protection 

   At Actual O2 :  Agency 40 CFR, method 7E, 2020

   0.19 mg/m
3
 ถึง 752 mg/m

3  (Include sampling)

   (0.10 ppm ถึง 400 ppm)

   At 7% O2 :

   0.14  mg/m
3
 ถึง 2 133 mg/m

3

   (0.07 ppm ถึง 1 134 ppm)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 67/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Carbon monoxide  U.S. Environmental Protection

   At Actual O2 :  Agency 40 CFR, method 10, 2017

   0.11 mg/m
3
 ถึง 1 832 mg/m

3  (Include sampling)

   (0.10 ppm ถึง 1 599 ppm)

   At 7% O2 :

   0.081 mg/m
3
 ถึง 5 197 mg/m

3

   (0.07 ppm ถึง 4 536 ppm)

 - Oxygen  U.S. Environmental Protection

   2.617 mg/m
3
 ถึง 275 mg/m

3  Agency 40 CFR, method 3A, 2017

   (0.2 % ถึง 21.0 %)  (Include sampling)

 - Carbon dioxide 

   3.60 mg/m
3
 ถึง 540 mg/m

3

   (0.2 % ถึง 30.0 %)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 68/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  เสียงในสิ่งแวดลอม  - ระดับเสียง  In - house method : STM 06-001

   ระดับเสยีงเฉลี่ย  based on ISO 1996-1 : 2016

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 130 dB (A)  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   ระดับเสยีงสูงสุด  เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน 

   Lmax 30 dB (A) ถึง 130 dB (A)  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียง

 สูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

 - คาระดับการรบกวน  พ.ศ. 2553, ประกาศคณะกรรมการควบคุม

   ระดับเสยีงพ้ืนฐาน  มลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน 

   L90 30 dB (A) ถึง 130 dB (A)  ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน การตรวจวัด

   ระดับเสยีงขณะไมมีการรบกวน  และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 130 dB (A)  การคํานวณคาระดับการรบกวน และแบบบันทึก

   ระดับเสยีงขณะมีการรบกวน  การตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550 

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 130 dB (A)

   ระดับการรบกวน

   0 dB (A) ถึง 30 dB (A)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 69/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - ความชื้น  AOAC Official Methods of Analysis

 วัตถุดิบอาหารสัตว    2.0 g/100 g ถึง 21.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019 method 930.15

 - เถา  AOAC Official Methods of Analysis

   1.0 g/100 g ถึง 40.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019 method 942.05

 - โปรตีน  In - house method : STM 03-019

   5.0 g/100 g ถึง 88.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods  

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 981.10

 - ไขมัน  In - house method : STM 03-087

   0.3 g/100g ถึง 45.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods  

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 954.02

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 70/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - คารโบไฮเดรต  Method of Analysis for Nutrition

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว  Labeling, AOAC, 1993, chapter 6

 - คาพลังงาน 

 - กาก  In - house method : STM 03-105 

   0.1 g/100g ถึง 40 g/100 g  based on AOAC Official Methods 

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 978.10

 - Aerobic plate count  ISO 4833-1 : 2013

   cfu/g, cfu/mL

 - Coliforms  ISO 4831 : 2006

   MPN/g, MPN/mL

 - Presumptive E. coli  ISO 7251 : 2005

   MPN/g, MPN/mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 71/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - Salmonella  spp.  ISO 6579-1 : 2017 / Amd.1 : 2020

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    Detected or not detected 

 - Salmonella  spp.  AFNOR Validation, 

   Detected or not detected  Certificate SOL 37/01-06/13 and 

 ISO 6579-1 : 2017/Amd1 : 2020

 - Staphylococcus aureus  ISO 6888-1 : 1999/Amd2 : 2018

   cfu/g, cfu/mL

 - Presumptive Bacillus cereus  ISO 7932 : 2004

   cfu/g, cfu/mL

 - Yeast and Mold count  ISO 21527-1 : 2008,

   cfu/g, cfu/mL  ISO 21527-2 : 2008

 - Clostridium perfringens  ISO 7937 : 2004

   cfu/g, cfu/mL

 - Enterobacteriaceae  ISO 21528-2 : 2017

   cfu/g, cfu/mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 72/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - Coliforms  ISO 4832 : 2006   

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    cfu/g, cfu/mL

 - E.coli  ISO 16649-2 : 2001

   cfu/g, cfu/mL

 - Listeria monocytogenes  ISO 11290-2 : 2017  

   cfu/g

 - Listeria spp. 

   cfu/g.

 - Listeria monocytogenes  ISO 11290-1 : 2017  

   Detected or not detected

 - Listeria spp. 

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 73/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - ปรอท  In - house method : STM 05-011

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    0.005 mg/kg ถึง 0.20 mg/kg  based on United State

 Environmental Protection Agency,

 2007, EPA Method 7474

 - แคลเซียม  In - house method : STM 05-013

 - แมกนีเซียม  based on AOAC Official Methods 

 - ฟอสฟอรัส   of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 - โซเดียม  method 984.27

   20.0 mg/kg ถึง 20 000 mg/kg

 - ทองแดง  

 - กํามะถัน

   0.20 mg/kg ถึง 240 mg/kg

 - เหล็ก

   1.00 mg/kg ถึง 250 mg/kg

 - แมงกานีส

   0.30 mg/kg ถึง 40 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 74/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - โพแทสเซียม  In - house method : STM 05-013

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    65.0 mg/kg ถึง 20 000 mg/kg  based on AOAC Official Methods 

 - สังกะสี  of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

   0.50 mg/kg ถึง 200 mg/kg  method 984.27

 - พลวง  In - house method : STM 05-040 

 - สารหนู  based on AOAC Official Methods 

 - แคดเมียม  of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 - โครเมียม  method 2011.19

 - ตะกั่ว

 - โมลิบดินัม

 - ซีลีเนียม

 - ดีบุก

 - นิกเกิล

 - อะลูมิเนียม

   0.50 mg/kg ถึง 30 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 75/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - ปรอท  In – house method : STM 05-045

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    0.005 mg/kg ถึง 1.00 mg/kg  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007,

 EPA Method 7473

 - Melamine  In - house method : STM 03-091 

 - Ammeline  based on USFDA, Laboratory 

 - Ammelide  InformationBulletin LIB No.4423, 

 - Cyanuric acid screening  Vol.24 ; 2008

   1.00 mg/kg ถึง 100.0 mg/kg

 - Ochratoxin A  In - house method : STM 03-092 

   0.50 µg/kg ถึง 25.00 µg/kg  based on AOAC Official Methods

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 2000.03 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 76/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  อาหารสัตวและ  - Total aflatoxins  In - house method : STM 03-093 

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    5.2 µg/kg ถึง 104 µg/kg  based on AOAC Official Methods

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 991.31

 - Aflatoxins  In - house method : STM 03-093 

   B1 2 µg/kg ถึง 40 µg/kg  based on AOAC Official Methods

   B2 0.6 µg/kg ถึง 12 µg/kg  of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

   G1 2 µg/kg ถึง 40 µg/kg  method 991.31

   G2 0.6 µg/kg ถึง 12 µg/kg

10  อาหารสัตวเลี้ยง  - ความชื้น  AOAC Official Methods of Analysis 

   46.0 g/100 g ถึง 91.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019 method 930.15 

 - เถา  AOAC Official Methods of Analysis 

   0.20 g/100 g ถึง 4.40 g/100 g  21
st
 ed., 2019 method 942.05 

      

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 77/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

10  อาหารสัตวเลี้ยง  - โปรตีน  In – house method : STM 03-019

(ตอ)    3.0 g/100 g ถึง 31.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 981.10 

 - ไขมัน  In – house method : STM 03-087 

   0.1 g/100 g ถึง 11.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 954.02 

 - คารโบไฮเดรต  Method of Analysis for Nutrition

 Labeling, AOAC, 1993, chapter 6 

 - คาพลังงาน

 - กาก  In – house method : STM 03-105

   0.01 g/100 g ถึง 5.80 g/100 g  based on AOAC Official Methods

 of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 978.10 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 78/79



ที่ อว 0303/11109

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  

  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0009

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

11  ขนไกปน  - ไนโตรเจนทั้งหมด  In - house method : STM 03-019

   (คํานวณเปน N)  based on AOAC Official Methods

   11  g/100 g ถึง 14 g/100 g  of Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 981.10

 - โปรตีน

   70 g/100 g ถึง 88 g/100 g

ออกครั้งแรก ณ วันที่  30 สิงหาคม 2549 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 79/79
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