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   ที่ อว 0303/9755

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  เกลือ  - แคลเซียม  In - house method : W-QC-129  

   4.0 mg/kg ถึง 60.0 mg/kg  based on ASTM : E534-18

 - แมกนีเซียม  In - house method : W-QC-130

   0.5 mg/kg ถึง 3.0 mg/kg  based on ASTM : E534-18

 - เหล็ก  In - house method : W-QC-150

   0.3 mg/kg ถึง 13.3 mg/kg  based on JTS Methods for Salt

 Analysis, 1982

 - ความชื้น  ASTM : E534-18

   0.01 g/100 g ถึง 3.90 g/100 g

 - เฟอรโรไซยาไนด  In - house method : W-QC-128 

   1.0 mg/kg ถึง 10.0 mg/kg  based on EuSalt/AS 004-2015

 (Direct Method)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

วัสดุ / 

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ
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   ที่ อว 0303/9755

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  เกลือ  - ซัลเฟต  In - house method : W-QC-519

 (ตอ)    150.0 mg/kg ถึง 500.0 mg/kg  based on  JTS Methods for Salt

 Analysis, 1982

 - ตะกั่ว  In - house method : W-QC-148

   1.0 mg/kg ถึง 26.2 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

 - ทองแดง

   0.26 mg/kg ถึง 26.4 mg/kg

  - แคดเมียม

   0.26 mg/kg ถึง 27.0 mg/kg 

 - ปรอท  In - house method : W-QC-155

   0.005 mg/kg ถึง 0.19 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

วัสดุ / 

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ
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   ที่ อว 0303/9755

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  เกลือ  - สารหนู  In - house method : W-QC-154

 (ตอ)    0.01 mg/kg ถึง 0.19 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

 - โซเดียมคลอไรด  In - house method : W-QC-514

   มากกวา 95.43 g/100 g  based on JTS Methods for Salt

 Analysis, 1982

 - โซเดียมคลอไรด

   (คํานวณจากเกลือแหง)

   มากกวา 95.44 g/100 g

2  เกลือบริสุทธ์ิแบบแหง  - ไอโอดีน  In - house method : W-QC-513

   4.0 mg/kg ถึง 100.0 mg/kg  based on EuSalt/AS 002-2005

 - ปรอท  In - house method : W-QC-155

   0.005 mg/kg ถึง 0.19 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

วัสดุ / 

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  เกลือบริสุทธ์ิแบบแหง  - สารหนู  In - house method : W-QC-154

 (ตอ)    0.01 mg/kg ถึง 0.19 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

 - ตะกั่ว  In - house method : W-QC-148

   1.0 mg/kg ถึง 26.2 mg/kg  based on EuSalt/AS 015-2015

 - ทองแดง

   0.26 mg/kg ถึง 26.4 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.26 mg/kg ถึง 27.0 mg/kg 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

วัสดุ / 

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ
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   ที่ อว 0303/9755

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําผิวดิน  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : W-QC-612

   ที่อุณหภูมิ 180 °C  based on Standard Methods for

   300 mg/L ถึง 20 000 mg/L  the Examination of Water and

 Wastewater, APHA, AWWA & WEF,

 23
rd
 ed., 2017, part 2540 C

  - สารแขวนลอยทั้งหมด  In - house method : W-QC-605

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

   3 mg/L ถึง 100 mg/L  the Examination of Water and

 Wastewater, APHA, AWWA & WEF,

 23
rd
 ed., 2017, part 2540 D

4  น้ําทิ้ง  - ซีโอดี  In - house method : W-QC-610

   40 mg/L ถึง 200 mg/L  based on Standard Methods for

 the Examination of Water and

 Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 

 23
rd
 ed., 2017, part 5220 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

วัสดุ / 

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ
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   ที่ อว 0303/9755

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146 หมูที่ 3 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตําบลกระเบื้องใหญ

  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0018

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําทิ้ง  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : W-QC-612

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

   300 mg/L ถึง 3 000 mg/L  the Examination of Water and

 Wastewater, APHA, AWWA & WEF,

 23
rd
 ed., 2017, part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  In - house method : W-QC-605

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

   3 mg/L ถึง 100 mg/L  the Examination of Water and

 Wastewater, APHA, AWWA & WEF,

 23
rd
 ed., 2017, part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่  25 กันยายน 2550 ฉบับที่ 11

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

วัสดุ / 
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