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   ที่ อว 0303/14623

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารทดสอบ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0054

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร          นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

   40 mg/L ถึง 400 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

     AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 5220 C

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

   10 mg/L ถึง 50 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 5220 B

 - สารทั้งหมด  In - house method : T04 

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

   10 mg/L ถึง 10 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2540 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ฉบับที่ 5

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0054

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร          นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ซัลเฟต  In - house method : T05

(ตอ)    5 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 4500 - SO4
2- 

E     

 - แอมโมเนียไนโตรเจน  In - house method : T19

   0.40 mg/L ถึง 100 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - NH3
 
C     

 - ฟอสเฟต  In - house method : T24

   0.04 mg/L ถึง 10 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - P E  
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร          นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ฟอสฟอรัสทั้งหมด  In - house method : T24

(ตอ)    0.01 mg/L ถึง 3.27 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - P E  

 - คาสี  In - house method : T130

   5 ADMI ถึง 500 ADMI  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2120 F

 - ปรอท  In - house method : T34 

   0.001 mg/L ถึง 0.05 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3112 B   
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rd
 ed., 2017,

 part 5220 C

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

   10 mg/L ถึง 50 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF,  23
rd
 ed., 2017,

 part 5220 B

 - สารทั้งหมด  In - house method : T04 

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

   10 mg/L ถึง 10 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF,  23
rd
 ed., 2017,
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(ตอ)    5 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 4500 - SO4
2- 

E     

 - แอมโมเนียไนโตรเจน  In - house method : T19

   0.40 mg/L ถึง 100 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - NH3
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 - ฟอสเฟต  In - house method : T24

   0.04 mg/L ถึง 10 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF,  23
rd
 ed., 2017,
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(ตอ)    0.01 mg/L ถึง 3.27 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - P E  

 - คาสี  In - house method : T130

   5 ADMI ถึง 500 ADMI  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2120 F

 - ปรอท  In - house method : T34 

   0.001 mg/L ถึง 0.05 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF,  23
rd
 ed., 2017,
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร          นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - ปโตรเลยีมไฮโดรคารบอนทั้งหมด  In - house method : T87

   0.05 µg/L ถึง 20 µg/L  based on Method of Seawater Analysis, 

 3
rd
 ed., 1998, page 467-477 

4  อากาศ

 - ในสถานประกอบการ  - Benzene  In - house method : TWA039

   0.14 µg/tube ถึง 503 µg/tube   based on NIOSH Manual of 

 - Ethylbenzene  Analytical Methods (NMAM), 

   0.14 µg/tube ถึง 504 µg/tube   4
th 

ed., March 2003, method 1501

 - Toluene  (Exclude sampling)

   0.14 µg/tube ถึง 502 µg/tube  

 - o -Xylene

   0.14 µg/tube ถึง 504 µg/tube  

 - m -Xylene

   0.14 µg/tube ถึง 501 µg/tube  

 - p -Xylene   

   0.14 µg/tube ถึง 500 µg/tube  
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Total suspended particulate  In - house method : T-WI 105 

   2 mg/filter ถึง 2 000 mg/filter  based on United States Environmental 

 Protection Agency, 2000, Method 5,

 (Exclude sampling)

 - Sulfur dioxide  In - house method : T-WI 106

   5 mg/L ถึง 1 200 mg/L  based on United States Environmental 

 Protection Agency, 2000, Method 6,

 (Exclude sampling)

5  เสียงในสิ่งแวดลอม  - ระดับเสียง   In - house method : W913

   L eq,T   based on ISO 1996-1 : 2016

   30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

   L max    

   30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  
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6  เสียงในสถานประกอบการ  - ระดับเสียง   In - house method : W914

   L eq,T   based on ISO 11202 : 2010

   30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

   L max   

   30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ฉบับที่ 5

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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