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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16364

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารวิเคราะห บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77/11 หมูที่ 2 ถนนงามวงศวาน ซอย 5 ตําบลบางเขน 

  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0005

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ตะกั่ว  In - house method : TE-HE-2.1

   9 µg/L ถึง 60 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

 - ทองแดง  In - house method : TE-HE-2.2

   0.2 mg/L ถึง 2.0 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

 - นิกเกิล  In - house method : TE-HE-2.3

   0.2 mg/L ถึง 1.0 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 1/3



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16364

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารวิเคราะห บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77/11 หมูที่ 2 ถนนงามวงศวาน ซอย 5 ตําบลบางเขน 

  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0005

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําผิวดิน  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   20 mg/L ถึง 2 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

  part 2540 D

3  น้ําเสีย  - ตะกั่ว  In - house method : TE-HE-2.1

   9 µg/L ถึง 60 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

 - ทองแดง  In - house method : TE-HE-2.2

   0.2 mg/L ถึง 2.0 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16364

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารวิเคราะห บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77/11 หมูที่ 2 ถนนงามวงศวาน ซอย 5 ตําบลบางเขน 

  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0005

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  - นิกเกิล  In - house method : TE-HE-2.3

(ตอ)    0.2 mg/L ถึง 1.0 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3113 B

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   20 mg/L ถึง 2 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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