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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In – house method : WI-LA-003

   6.0 ถึง 9.0  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B

 - ทองแดง  In – house method : WI-LA-036

   0.1 mg/L ถึง 1.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

 - ทองแดง  In – house method : WI LA 160

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 1/19



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - แมงกานีส  In – house method : WI-LA-037

   0.02 mg/L ถึง 0.4 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

 - แมงกานีส  In – house method : WI LA 161

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - สังกะสี  In – house method : WI-LA-038

   0.2 mg/L ถึง 0.9 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สังกะสี  In – house method : WI-LA-162

(ตอ)    0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - ปรอท  In – house method : WI-LA-042

   0.6 µg/L ถึง 8 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3112 B

 - อะลูมิเนียม  In – house method : WI-LA-048

   0.2 mg/L ถึง 10 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 D, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - อะลูมิเนียม  In – house method : WI-LA-164

(ตอ)    0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - สารหนู  In – house method : WI-LA-049

   2 µg/L ถึง 10 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3114 C

 - สารหนู  In – house method : WI LA 165

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ซีลีเนียม  In – house method : WI-LA-050

(ตอ)    1 µg/L ถึง 10 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3114 C

 - ซีลีเนียม  In – house method : WI-LA-166

   0.01 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - แบเรียม  In – house method : WI-LA-051

   0.2 mg/L ถึง 1.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 D, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - แบเรียม  In – house method : WI-LA-167

(ตอ)    0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - แคดเมียม  In – house method : WI-LA-052

   0.005 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

 - แคดเมียม  In – house method : WI-LA-168

   0.001 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 6/19



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - โครเมียม  In – house method : WI-LA-053

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 0.9 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

 - โครเมียม  In – house method : WI-LA-168

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - เหล็ก  In – house method : WI-LA-054

   0.02 mg/L ถึง 0.4 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - เหล็ก  In – house method : WI LA 170

(ตอ)    0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - ตะกั่ว  In – house method : WI-LA-055

   0.02 mg/L ถึง 0.09 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3113 B, 3030 E

 - ตะกั่ว  In – house method : WI LA 171

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - เงิน  In – house method : WI-LA-056

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 0.45 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

 - เงิน  In – house method : WI-LA-172

   0.03 mg/L ถึง 0.5 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 3120 B, 3030 E

 - ไซยาไนด   Standard Methods for the Examination

   0.05 mg/L ถึง 0.16 mg/L  of Water and  Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017, 

 part 4500 – CN
-
 C, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความขุน  In – house method : WI-LA-040

(ตอ)    1 NTU ถึง 800 NTU  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 2130 B

 - สี   In – house method : WI-LA-044

   5 CU ถึง 30 CU  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 2120 C

 - กลิ่น  Standard Methods for the Examination

   Odor or Odorless  of Water and  Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2150 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ฟนอล   In – house method : WI-LA-045

(ตอ)    1 µg/L ถึง 150 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 5530 C

 - MBAS   Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปน LAS)  of Water and  Wastewater, APHA, 

   0.16 mg/L ถึง 0.3 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017, 

 part 5540 C

 - สารทั้งหมด   Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017, 

 part 2540 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and  Wastewater, APHA, 

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

ed., 2017,

 part 2340 C

 - คลอไรด  Standard Methods for the Examination

   4.5 mg/L ถึง 150 mg/L  of Water and  Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500 – Cl
-
 B

 - ฟลูออไรด  Standard Methods for the Examination

   0.15 mg/L ถึง 1.6 mg/L  of Water and  Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500 – F
-
 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ไนเตรท  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.2 mg/L ถึง 5 mg/L  of Water and  Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500 – NO3
-
 E

 - ซัลเฟต  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500 – SO4
2-
 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  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - E. coli   Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Clostridium perfringens  Standing Committee of Analysts, 

   Detected or not detected  Methods for the Examination of 

 Waters and Associated Materials,

 The Microbiology of Drinking Water (2021), 

 Part 6 Methods for the isolation and 

 enumeration of sulphite-reducing clostridia 

 and Clostridium perfringens  by membrane 

 filtration 

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010  

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Staphylococcus aureus  In – house method : WI-LA-508

(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

2  น้ําแข็ง  - คลอรีน  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปน Cl2)  of Water and  Wastewater, APHA, 

   0.29 mg/L ถึง 1.0 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500 – Cl
-
 B

3  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  In – house method : WI-LA-003

   4.0 ถึง 9.0  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  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In – house method : WI-LA-159

(ตอ)  กลุมออรแกโนคลอรีน :  based on Standard Methods for the

 - α- BHC  Examination of Water and Wastewater,

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

 - Heptachlor epoxide (Isomer A)  part 6630 B

 - Heptachlor epoxide (Isomer B)

 - Endosulfan I

 - Endosulfan II

 - Aldrin

 - Dieldrin

 - Endrin

 - 4,4’-DDE

 - 4,4’-DDD

  Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In – house method : WI-LA-159

(ตอ)  กลุมไพรีทรอยด :  based on Standard Methods for the

 - Bifenthrin  Examination of Water and Wastewater,

 - Lambda-Cyhalothrin  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Permethrin  part 6630 B

 - Cyfluthrin

 - Cypermethrin

 - Esfenvalerate

 - Deltamethrin

   Detected or not detected

 กลุมออรแกโนฟอสฟอรัส :  In – house method : WI-LA- 159 

 - Chlorthiophos  based on EPA method 8141B (2007) 

 - Chlorpyrifos  Revision 2

 - Profenofos

 - Ethion

 - EPN

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In – house method : WI LA 158

(ตอ)  กลุมคารบาเมต :  based on Standard Methods for the

 - Aldicarb Sulfoxide  Examination of Water and Wastewater,

 - Aldicarb Sulfone  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Oxamyl  part 6610 B

 - Methomyl

 - 3-Hydroxy-carbofuran

 - Aldicarb

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16367

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอชวีอี จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 603 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0090

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  สารตกคางจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  In – house method : WI LA 158

(ตอ)  กลุมคารบาเมต :  based on Standard Methods for the

 - Propoxur  Examination of Water and Wastewater,

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

 - Carbaryl  part 6610 B

 - Naphthol

 - Methiocarb

 - BDMC

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 19/19
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