
ชื่อห้องปฏิบัติการ  : บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ตั้ง : เลขที ่282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 
   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
หมายเลขการรับรองระบบงานที่    : ทดสอบ – 0064 
บุคคลที่ติดต่อ  : นางสาวธารารัตน์  สุขงาม    
   โทรศัพท ์: 02-7196488-92 ต่อ 416 
   โทรสาร : - 
   E-mail : dc@chemlabgroup.com  
ออกครั้งแรกวันที่  : 27 ธันวาคม 2553 
ออกให้ ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 
หมดอายวุันที่ : 6 พฤศจิกายน 2569 
มาตรฐาน  : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ  : 0303/17003 



   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  เสียงในสถาน  - ระดับเสียง  In - house method : STP/04/066

 ประกอบการ    ระดับเสียงเฉลี่ย  based on ISO 1996-2 : 2017

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

   ระดับเสยีงสูงสุด  

   Lmax 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน  In - house method : STP/04/007

   (TWA)  based on แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง

   Sound level  เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการจัดการดานความ

   30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

   Noise dose  การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง

   40 dB (A) ถึง 143 dB (A)  พ.ศ. 2549  

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  1/14



   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  เสียงในสิ่งแวดลอม  - ระดับเสียง  In - house method : STP/04/040

   ระดับเสยีงเฉลี่ย  based on ISO 1996-2 : 2017

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

   ระดับเสยีงสูงสุด  

   Lmax 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)

 - คาระดับการรบกวน  In - house method : STP/04/041  

   ระดับเสยีงพ้ืนฐาน  based on ประกาศคณะกรรมการควบคุม

   L90 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  มลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

   ระดับเสยีงขณะไมมีการรบกวน  พื้นฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  การตรวจวัดและคํานวณระดบัเสยีงขณะมี

   ระดับเสยีงขณะมีการรบกวน  การรบกวน การคํานวณคาระดบัการ

   Leq,T 30 dB (A) ถึง 120 dB (A)  รบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

   ระดับการรบกวน  รบกวน ลงวันที่  31 สิงหาคม 2550

   0 dB (A) ถึง 30 dB (A)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  2/14



   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  - ทองแดง  In - house method : STP/01/059 

   0.05 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 3111 B, 3030 E

 - เหล็ก  In - house method : STP/01/064 

   0.15 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 3111 B, 3030 E

 - ตะกั่ว  In - house method : STP/01/060 

   0.15 mg/L ถึง 3.0 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of  Water and Wastewater,

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

 part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  - สังกะสี  In - house method : STP/01/065 

(ตอ)    0.05 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 3111 B, 3030 E

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   65 mg/L ถึง 3 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

   8 mg/L ถึง 200 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําเสีย  - ปริมาณน้ํามันและไขมัน  In - house method : STP/01/023

(ตอ)    2.5 mg/L ถึง 50 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 5520 B

4  น้ํา  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

 - จากปลองระบายอากาศ  - ไฮโดรเจน คลอไรด   In – house  method : STP/04/069

   0.5 mg/m
3
 ถึง 20 mg/m

3  based on United States Environmental 

 Protection Agency, 2000, EPA Method 26 

 - คลอรีน   and 26A (Include sampling)

   0.5 mg/m
3
 ถึง 20 mg/m

3

 - Particulate matter (PM-2.5)  In – house  method : STP/04/113

   100 µg/m
3
 ถึง 40 000 µg/m

3  based on United States Environmental  

 Protection Agency, 2017, EPA Method 201A,

 - Particulate matter (PM-10)  202 (Include sampling) 

   100 µg/m
3
 ถึง 40 000 µg/m

3

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - จากปลองระบายอากาศ  - Total suspended particulate  In – house  method : STP/04/070

   0.1 mg/m
3
 ถึง 400 mg/m

3  based on United States Environmental 

 Protection Agency, 2019, EPA Method 5

 (Include sampling) 

 - ในสถานประกอบการ  - ทองแดง  In - house method : STP/04/092

   0.007 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

 - เหล็ก  In - house method : STP/04/098

   0.007 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - ตะกั่ว  In - house method : STP/04/093

   0.015 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

 - สังกะสี  In - house method : STP/04/097

   0.008 mg/m
3
 ถึง 0.100 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

 - โครเมียม  In - house method : STP/04/096

   0.008 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  8/14



   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - แมงกานีส  In - house method : STP/04/094

   0.006 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

 - นิกเกิล  In - house method : STP/04/095

   0.007 mg/m
3
 ถึง 0.300 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

 - อะลูมิเนียม  In - house method : STP/04/099

   0.15 mg/m
3
 ถึง 1.15 mg/m

3  based on Occupational Safety and

 Health Administration, OSHA, 2002,

 method ID 121 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - กรดไนตริก  In - house method : STP/04/101

   0.19 mg/m
3
 ถึง 2.23 mg/m

3  based on National Institute for 

 Occupational Safety and Health, NIOSH,

 - กรดไฮโดรคลอริก  4
th
 ed., 1994, method 7903

   0.10 mg/m
3
 ถึง 1.15 mg/m

3  (Include sampling)

 - กรดซัลฟวริก

   0.11 mg/m
3
 ถึง 1.17 mg/m

3

 - กรดไฮโดรฟลูออริก  In - house method : STP/04/102

   0.05 mg/m
3
 ถึง 0.60 mg/m

3  based on National Institute for 

 Occupational Safety and Health, NIOSH,

 4
th
 ed., 1994, method 7903

 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - ในสถานประกอบการ  - Particulate matter (PM-2.5)  In – house  method : STP/04/115

   10 µg/m
3
 ถึง 40 000 µg/m

3  based on United States Environmental  

 Protection Agency, 40 CFR, Method IP-10A 

 (Include sampling)

 - Respirable dust  In - house method : STP/04/002

   0.15 mg/m
3
 ถึง 490 mg/m

3  based on National Institute for 

 Occupational Safety and Health, NIOSH,

 4
th
 ed., 1998, method 0600

 (Include sampling) 

 - Total dust  In - house method : STP/04/001

   0.20 mg/m
3
 ถึง 830 mg/m

3  based on National Institute for

 Occupational Safety and Health, NIOSH, 

 4
th
 ed., 1994, method 0500

 (Include sampling) 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อากาศ

(ตอ)  - ในบรรยากาศทั่วไป  - Particulate matter (PM-2.5)  In – house  method : STP/04/114

   5 µg/m
3
 ถึง 15 000 µg/m

3  based on U.S. Environmental Protection 

 Agency 40 CFR, method 50, Appendix L

 (Include sampling) 

 - Particulate matter (PM-10)  In – house  method : STP/04/114

   5 µg/m
3
 ถึง 15 000 µg/m

3  based on U.S. Environmental Protection 

 Agency 40 CFR, method 53 

 (Include sampling)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  อาหารสัตว  - ความชื้น  ISO 6496 : 1999 

   1.1 g/100 g ถึง 76.6 g/100 g

 - โปรตีน  In – house method : STP/02/080 

   0.80 g/100 g ถึง 59.3 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, 

 method 2001.11 

 - ไขมัน  AOAC Official  Methods of Analysis,

   1.60 g/100 g ถึง 13.4 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 954.02

 - กาก  AOAC Official  Methods of Analysis,

   1.80 g/100 g  ถึง 7.50 g/100 g   21
st
 ed., 2019, method 978.10

 - เถา  AOAC Official  Methods of Analysis,

   1.40 g/100 g ถึง 6.40 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 942.05

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/17003

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เคมแล็บ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0064

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  อาหารสัตว  - Total aflatoxin  In - house method : STP/02/067 

(ตอ)    1.0 µg/kg ถึง 25 µg/kg  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 991.31

 and 994.08 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  27 ธันวาคม 2553 ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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