
ชื่อห้องปฏิบัติการ  : ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 11 (นครราชสีมา) 
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 250 หมูท่ี ่1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา 
   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0051  
บุคคลที่ติดต่อ  : นายสวัสด์ิ ถนัดค้า  
   โทรศัพท ์: 0-4424-2818 ต่อ 106  
   โทรสาร : 0-4424-3480  
   E-mail : boonchai.w@mnre.mail.go.th 
ออกครั้งแรกวันที่  : 15 กุมภาพันธ์ 2553 
ออกให้ ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 
หมดอายวุันที่ : 8 ธันวาคม 2569 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/18765 

mailto:boonchai.w@mnre.mail.go.th


   ที่ อว 0303/18765

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 250 หมูที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0051

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําผิวดิน  - 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

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : T-03

   ที่อุณหภูมิ 180 C  based on Standard Methods for the

   100 mg/L ถึง 6 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

 - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

   10 mg/L ถึง 600 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2340 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  15 กุมภาพันธ 2553 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/18765

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 250 หมูที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0051

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําผิวดิน  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : T-02 

(ตอ)    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

2  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

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : T-03

   ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  based on Standard Methods for the

   100 mg/L ถึง 6 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  15 กุมภาพันธ 2553 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 2/5
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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 250 หมูที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0051

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : T-03

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 180 C  based on Standard Methods for the

   100 mg/L ถึง 6 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

 - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : T-02

   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

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination 

   40 mg/L ถึง 1 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 5220 C
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ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 3/5



   ที่ อว 0303/18765

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 250 หมูที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0051

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําประปา  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : T-03

   ที่อุณหภูมิ 180 C  based on Standard Methods for the

   100 mg/L ถึง 6 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

 - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

   10 mg/L ถึง 600 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2340 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  15 กุมภาพันธ 2553 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/18765

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 250 หมูที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0051

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําประปา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : T-02

(ตอ)    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

ออกครั้งแรก ณ วันที่  15 กุมภาพันธ 2553 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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