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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - Fecal coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E

 

 - E. coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E, F
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9215 B

 - E. coli  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 D, F  

 - Salmonella spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   25 mg/L ถึง 1 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 2540 C

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   25 mg/L ถึง 1 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 2540 B

 - อินทรียคารบอนทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   0.50 mg/L ถึง 100 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 5310 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ฟนอล  In - house method : UAE.TP.WAS.009

(ตอ)    0.005 mg/L ถึง 0.100 mg/L  based on ISO 14402: 1999

 - ปรอท  In - house method : UAE.TP.HEM.002

   0.500 µg/L ถึง 2 000 µg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 3112 B

 - แพลงกตอนพืช (สกุล)  Standard Methods for the Examination

   Scenedesmus  spp.  of Water and Wastewater, APHA, 

   Pediastrum spp.  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

   Euglena spp.  part 10200 F

   Phacus spp.

   Coelastrum  spp.

   Natural unit/mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - Fecal coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E

 - E. coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E, F

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  In - house method : UAE.TP.WAO.007 

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  based on Standard Methods for the

   25 mg/L ถึง 6 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

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

 part 2540 C

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   25 mg/L ถึง 6 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 2540 C

 - ไนโตรเจน ในรปู ที เค เอ็น  In - house method : UAE.TP.WAS.001

   5.0 mg/L ถึง 500 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - Norg C 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สี  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    10 ADMI ถึง 300 ADMI  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2120 F

 - ไซยาไนด  ISO 14403-2 : 2012

   0.005 mg/L ถึง 0.100 mg/L

 - เบนซีน  Standard Methods for the Examination 

   0.20 µg/L
 
ถึง 500 µg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - เอทธิลเบนซีน  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

   0.20 µg/L
 
ถึง 500 µg/L  part 6200 B

 - โทลอูีน

   0.20 µg/L
 
ถึง 500 µg/L

 - ออโธ-ไซลนี

   0.20 µg/L
 
ถึง 500 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - เมตา,พารา-ไซลนี  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    0.40 µg/L
 
ถึง 1 000 µg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - ไซลนีทั้งหมด  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

   0.60 µg/L
 
ถึง 1 500 µg/L  part 6200 B

 - แพลงกตอนพืช (สกุล)  Standard Methods for the Examination

   Scenedesmus  spp.  of Water and Wastewater, APHA, 

   Pediastrum spp.  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

   Euglena spp.  part 10200 F

   Phacus spp.

   Coelastrum  spp.

   Natural unit/mL

 - แอมโมเนีย – ไนโตรเจน  Standard Methods for the Examination 

   5.0 mg/L ถึง 500 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 4500 NH3 C  

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ซัลไฟด  Standard Methods for the Examination 

(ตอ)    0.50 mg/L ถึง 3.0 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 4500 S
2-
 F

3  น้ําทะเล  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - ปโตรเลยีมไฮโดรคารบอนทั้งหมด  Intergovernmental Oceanographic 

   0.05 µg/L ถึง 3.00 µg/L  Commission, Manual for Monitoring Oil 

 and Dissolved/ Dispersed Petroleum 

 Hydrocarbons in Marine Waters and on 

 Beaches, 1984
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยอุดมสขุ 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  In - house method : UAE.TP.WAT.002

(ตอ)    1.5 µg/L ถึง 150 µg/L  based on Practical Handbook of Seawater

 Analysis Strickland and Parson, 1972

 - แอมโมเนีย–ไนโตรเจน  In - house method : UAE.TP.WAT.001 

   50.0 µg/L ถึง 1 000 µg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 NH3 H  

4  น้ําแข็ง  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029
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  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําแข็ง  - Fecal coliforms  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E

 - E. coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E, F

 - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9215 B
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  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําแข็ง  - E. coli  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 D, F  

 - Salmonella spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

5  น้ําสระวายน้ํา  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - Fecal coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029
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ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําสระวายน้ํา  - E. coli  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, E, F

 - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9215 B

 - E. coli  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 D, F  

 - Salmonella spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  
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  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําบรโิภคในภาชนะ  - E. coli  Standard Methods for the Examination

 บรรจุที่ปดสนิท    Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 D, F  

7  ดิน  - ความเปนกรด-ดาง  United States Environmental Protection

   2.0 ถึง 9.0  Agency, 2004, EPA Method 9045 D, 

 Revision 4

8  กากตะกอน  - ความเปนกรด-ดาง  United States Environmental Protection

   2.0 ถึง 9.0  Agency, 2004, EPA Method 9045 D, 

 Revision 4
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5029
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  กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0063

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  น้ําปราศจากไอออน  - อินทรียคารบอนทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   250 µg/L ถึง 2 000 µg/L  of Water and Wastewater, APHA

 AWWA & WEF, 23rd ed., 2017,

 part 5310 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  21 กันยายน 2553 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  15/15


	Data-0063_TH
	0063 th



