
ชื่อหองปฏิบัติการ  : หองปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ขอนแกน 

สถานท่ีตั้ง  : สำนกังานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ขอนแกน    

   เลขท่ี 283 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี  : ทดสอบ – 0034  

บุคคลท่ีติดตอ  : นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช 

   โทรศัพท :  0-4324-6772-3 

   โทรสาร :  0-4324-6772-3, 0-4323-6127 

   E-mail : envioff@esanenvi.com 

ออกครั้งแรกวันท่ี  : 11 มิถุนายน 2552 

ออกให ณ วันท่ี : 26 มิถุนายน 2563 

หมดอายุวันท่ี : 25 มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/10045 

 



 หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/10045

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน

สถานที่ตั้ง : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน เลขที่ 283 ถนนกลางเมือง 

  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0034

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําผิวดิน  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

   5 mg/L ถึง 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 2540 D

2  น้ําเสีย  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

   10 mg/L ถึง 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 2540 D

 - ซีโอดี  In - house method : T-7.2-02 

   40 mg/L ถึง 2 000 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  11 มิถุนายน 2552 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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 หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/10045

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน

สถานที่ตั้ง : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน เลขที่ 283 ถนนกลางเมือง 

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0034

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําประปา  - โครเมียม  Standard Methods for the Examination 

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - ทองแดง  part 3120 B     

   0.100 mg/L ถึง 2.000 mg/L

 - เหล็ก 

   0.100 mg/L ถึง 2.000 mg/L

 - แมงกานีส 

   0.050 mg/L ถึง 1.000 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  11 มิถุนายน 2552 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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 หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/10045

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน

สถานที่ตั้ง : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน เลขที่ 283 ถนนกลางเมือง 

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0034

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําประปา  - สังกะสี  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    0.100 mg/L ถึง 5.000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 3120 B     

ออกครั้งแรก ณ วันที่  11 มิถุนายน 2552 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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