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   ที่ อว 0303/8144

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 

  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : ALS.TE.1121      

   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

 - แคดเมียม  In - house method : ALS.TH.1101.2

   0.002 mg/L ถึง 1.00 mg/L  based on Standard Methods for the

 - ตะกั่ว  Examination of Water and Wastewater, 

   0.01 mg/L ถึง 4.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - นิกเกิล  part 3111 B, 3030 E 

   0.004 mg/L ถึง 2.00 mg/L
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  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ทองแดง  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 20.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - แมงกานีส  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

   0.02 mg/L ถึง 20.00 mg/L  part 3111 B, 3030 E

 - เหล็ก 

   0.10 mg/L ถึง 40.00 mg/L

 - สังกะสี 

   0.02 mg/L ถึง 10.00 mg/L

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   10 mg/L ถึง 2 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

  part 2540 B 
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 180 °C  of Water and Wastewater, APHA, 

   10 mg/L ถึง 4 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   10 mg/L ถึง 2 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 D

 - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

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

ed., 2017,

 part 2340 C
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - คลอไรด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    5 mg/L ถึง 500 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 4500- Cl
-
 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

 - Coliforms  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 26 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2
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   ที่ อว 0303/8144
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Thermotolerant (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

 - 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

 - Staphylococcus aureus  In - house method : ALS.TM.1103 

   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
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ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 

  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Salmonella spp.  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9260 B

2  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ  - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

 ที่ปดสนิท    cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9215 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9221 B
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หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ  - Thermotolerant (Fecal) coliform  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9221 B, E

 - 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

 - Staphylococcus aureus  In - house method : ALS.TM.1103 

   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
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 
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หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ  - Salmonella spp.  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9260 B

3  น้ําแข็ง  - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9215 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9221 B
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ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําแข็ง  - Thermotolerant (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

 - 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

 - Staphylococcus aureus  In - house method : ALS.TM.1103 

   Detected or not detected  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd
ed., 2017,
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 

  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําแข็ง  - Salmonella spp.  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9260 B

4  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : ALS.TE.1121      

   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 26 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/8144
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  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0243

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - แคดเมียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 10.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - ตะกั่ว  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

   0.10 mg/L ถึง 40.00 mg/L  part 3111 B, 3030 E

 - นิกเกิล 

   0.04 mg/L ถึง 20.00 mg/L

 - ทองแดง 

   0.02 mg/L ถึง 20.00 mg/L

 - แมงกานีส 

   0.02 mg/L ถึง 20.00 mg/L

 - เหล็ก 

   0.10 mg/L ถึง 40.00 mg/L

 - สังกะสี 

   0.02 mg/L ถึง 10.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/8144
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   10 mg/L ถึง 4 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

  part 2540 B 

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 °C  of Water and Wastewater, APHA, 

   10 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   10 mg/L ถึง 2 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําเสีย  - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    40 mg/L ถึง 600 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 5220 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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