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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 ºC ถึง 105 ºC  of Water and Wastewater, APHA, 

   20 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2540 D

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 ºC  of Water and Wastewater, APHA, 

   25 mg/L ถึง 8 000 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2540 C

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : TE-24

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

   25 mg/L ถึง 8 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023, 

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    40 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5220 C

 - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : TE-19

   4.0 ถึง 9.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023, 

 part 4500-H
+
B

 - ความขุน  Standard Methods for the Examination

   0.50 NTU ถึง 1 000 NTU  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สภาพนําไฟฟา  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2510 B 

 - ไซยาไนด  Standard Methods for the Examination

   0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-CN
- 
C and E

 - ไซยาไนด  Standard Methods for the Examination

   0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-CN
-
 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารลดแรงตึงผวิ  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    (คํานวณเปน LAS)  of Water and Wastewater, APHA, 

   0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5540 C

 - สี  Standard Methods for the Examination

   3.00 Pt-Co unit ถึง 100 Pt-Co unit  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2120 C

 - แคดเมียม  Standard Methods for the Examination

   0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - ทองแดง  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

   0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L  part 3111 B, 3030 E

 - สังกะสี 

   0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - แมงกานีส  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - เหล็ก   AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

   0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L  part 3111 B, 3030 E

 - ปรอท  Standard Methods for the Examination 

   0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L  of Water and Wastewater, APHA,

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 3112 B

 - สารหนู  Standard Methods for the Examination 

   0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L  of Water and Wastewater, APHA,

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ซีลีเนียม  part 3114 C, B

   0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14
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กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 5/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - แบเรียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - แคดเมียม  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L  part 3120 B, 3030 F

 - โครเมียมทั้งหมด 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - ทองแดง 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - แมงกานีส 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - นิกเกิล 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - ตะกั่ว 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Legionella  spp.  ISO 11731 : 2017

(ตอ)    cfu/L

   Detected or not detected / L

 - Legionella pneumophila 

   cfu/L

   Detected or not detected / L

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected / 100 mL

 - Staphylococcus aureus  In - house method : TE-11 

   Detected or not detected / 100 mL  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023, 

 part 9213 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Clostridium perfringens  Standing Committee of Analysts, 

(ตอ)    Detected or not detected / 100 mL  The Microbiology of Drinking Water,

 2021, part 6 

 - Pseudomonas aeruginosa  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected / 100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 9213 E

 - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  Standard Methods for the Examination

  3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5520 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5520 B

 - ไนเตรทในรปูไนโตรเจน  Standard Methods for the Examination

   0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ไนเตรท  part 4500-NO3
-
 E

   0.22 mg/L ถึง 44.3 mg/L

 - ไนไตรทในรปูไนโตรเจน  Standard Methods for the Examination

   0.02 mg/L ถึง 3.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ไนไตรท  part 4500-NO2
-
 B

   0.07 mg/L ถึง 10.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 9/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    2.0 mg/L ถึง 200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-Norg B

 - ฟลูออไรด  Standard Methods for the Examination

   0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500–F
-
 D

 - ฟลูออไรด  Standard Methods for the Examination

   0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500–F
-
 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 10/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5210 B, part 4500–O G

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5210 B, part 4500–O C

 - ซัลเฟต  In – house Method : TE-34

   5.00 mg/L ถึง 200 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023, 

 part 4500–SO4
2-
 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 11/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ซิลิกา  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.10 mg/L ถึง 10.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500–SiO2 C

 - เหล็ก  Standard Methods for the Examination

   0.10 mg/L ถึง 1.50 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 3500–Fe B

 - แมงกานีส  Standard Methods for the Examination

   0.04 mg/L ถึง 2.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 3500–Mn B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 12/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 ºC ถึง 105 ºC  of Water and Wastewater, APHA, 

   20 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2540 D

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 ºC  of Water and Wastewater, APHA, 

   25 mg/L ถึง 8 000 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2540 C

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : TE-24

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

   25 mg/L ถึง 8 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023, 

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 13/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    40 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5220 C

 - ความเปนกรด-ดาง  Standard Methods for the Examination

   4.0 ถึง 9.0  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-H
+
B

 - ความขุน  Standard Methods for the Examination

   0.50 NTU ถึง 1 000 NTU  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 14/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สภาพนําไฟฟา  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2510 B 

 - ไซยาไนด  Standard Methods for the Examination

    0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-CN
-
C and E

 - สารลดแรงตึงผวิ  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปน LAS)  of Water and Wastewater, APHA, 

   0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 15/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    5 ADMI ถึง 300 ADMI  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 2120 F

 - แคดเมียม  Standard Methods for the Examination

   0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - ทองแดง  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

   0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L  part 3111 B, 3030 E

 - สังกะสี 

   0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - แมงกานีส 

   0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - เหล็ก 

   0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-9/02-21 หนา 16/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - แบเรียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - แคดเมียม  AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L  part 3120 B, 3030 F

 - โครเมียมทั้งหมด 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - ทองแดง 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - แมงกานีส 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - นิกเกิล 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

 - ตะกั่ว 

   0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 17/22



   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ปรอท  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 3112 B

 - สารหนู  Standard Methods for the Examination

   0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ซีลีเนียม  part 3114 C, B

   0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L

 - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  Standard Methods for the Examination

   3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5520 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 14

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)     3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5520 B

 - ไนเตรทในรปูไนโตรเจน  Standard Methods for the Examination

   0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ไนเตรท  part 4500-NO3
-
 E 

   0.22 mg/L ถึง 44.3 mg/L

 - ไนไตรทในรปูไนโตรเจน  Standard Methods for the Examination

   0.02 mg/L ถึง 3.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 - ไนไตรท  part 4500-NO2
-
 B 

   0.07 mg/L ถึง 10.00 mg/L 
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ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    2.0 mg/L ถึง 200 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500-Norg B

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5210 B, part 4500–O G

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 5210 B, part 4500–O C
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   ที่ อว 0303/6434

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เทสท เทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ฟลูออไรด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)     0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500–F
-
 D

 - ฟลูออไรด  Standard Methods for the Examination

    0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 4500–F
-
 C

3  น้ําสระวายน้ํา  - Staphylococcus aureus  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected / 100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 9213 B
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   ที่ อว 0303/6434
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําสระวายน้ํา  - Pseudomonas aeruginosa  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    Detected or not detected / 100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 24
th
 ed., 2023,

 part 9213 E
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