
ชื่อห้องปฏิบัติการ  : ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 12 (อุบลราชธานี) 
สถานที่ตั้ง  : สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 12 (อุบลราชธานี) เลขท่ี 430 หมู่ที่ 11 
   ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0035   
บุคคลที่ติดต่อ  : นางสาววิลาสินี ภาระวงศ ์ 
   โทรศัพท ์: 0-4528-5071-2  
   โทรสาร : 0-4528-5073, 0-4531-4725  
   E-mail : rasinee@hotmail.com 
ออกครั้งแรกวันที่   : 11 มิถุนายน 2552 
ออกให ณ วันที่   : 21 กันยายน 2565 
หมดอายุวันที่ : 1 พฤษภาคม 2569 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/14272 



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/14272

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

สถานที่ตั้ง : สํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เลขที่ 430 หมูที่ 11

  ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0035

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําผิวดิน  - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA,

   10 mg/L ถึง 300 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2340 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

   5 mg/L ถึง 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 D 

 - โครเมียม  In – house method : REO.12-T-02

   0.010 mg/L ถึง 0.50 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - ตะกั่ว  Examination of Water and Wastewater, 

   0.010 mg/L ถึง 0.50 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3120 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  11 มิถุนายน 2552 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/14272

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

สถานที่ตั้ง : สํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เลขที่ 430 หมูที่ 11

  ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0035

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําผิวดิน  - แมงกานีส  In – house method : REO.12-T-02

(ตอ)    0.50 mg/L ถึง 3.00 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - เหล็ก  Examination of Water and Wastewater, 

   0.50 mg/L ถึง 3.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3120 B, 3030 E

2  น้ําประปา  - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA,

   10 mg/L ถึง 300 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2340 C

3  น้ําเสีย  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

   5 mg/L ถึง 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 D 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  11 มิถุนายน 2552 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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