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   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Clostridium perfringens  In - house method : STM No.14-017 

 - น้ําอุปโภค    Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 - น้ําผิวดิน   Examination of Water and Wastewater,

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

 - น้ําฝน  part 9260 A B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 16, 2001 

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 1/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 - น้ําใตดิน  part 9222 H

 - น้ําฝน

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Enterococcus  spp.  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 2/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

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

 - น้ําผิวดิน    Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - น้ําใตดิน  part 9221 B, E

 - น้ําฝน

 - Fecal Streptococcus  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

 - Standard Plate Count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 3/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Staphylococcus aureus  In - house method : STM No.14-039 

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    cfu/100 mL  based on Standard Methods for the 

 - น้ําผิวดิน    Detected or not detected  Examination of Water and Wastewater,

 - น้ําใตดิน  APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 - น้ําฝน  part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12, 2016

 - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - สารหนู

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แบเรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เบริลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 4/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - โบรอน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - น้ําผิวดิน  - แคดเมียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - น้ําใตดิน    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - น้ําฝน  - แคลเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - โครเมียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โคบอลต

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ทองแดง

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เหล็ก

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ตะกั่ว

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 5/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - แมกนีเซียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - น้ําผิวดิน  - แมงกานีส  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - น้ําใตดิน    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - น้ําฝน  - ปรอท

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L 

 - โมลิบดินัม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - นิกเกิล

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ฟอสฟอรัส

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - โพแทสเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - ซีลีเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 6/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - เงิน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 - น้ําผิวดิน  - โซเดียม  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 - น้ําใตดิน    0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - น้ําฝน  - สตรอนเทียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เทลลเูรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แทลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ดีบุก

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ไทเทเนียม

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - วาเนเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 7/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สังกะสี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 - น้ําใตดิน  part 3125 B, 3030 F

 - น้ําฝน

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-036 

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA,

 method 7473 

 - คลอรีนอิสระ  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - Cl (F)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 8/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM No.13-001

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 - น้ําผิวดิน  Examination of Water and Wastewater,

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

 - น้ําฝน  part 4500 - H
+
 B

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 °C  of Water and Wastewater, APHA, 

   5 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

 - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

   1 mg/L ถึง 1 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2340 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 9/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    ที่อุณหภูมิ 103°C ถึง 105°C  of Water and Wastewater, APHA, 

 - น้ําผิวดิน    5 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - น้ําใตดิน  part 2540 B

 - น้ําฝน

 - ความขุน  Standard Methods for the Examination

   0.1 NTU ถึง 1 000 NTU  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 10/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําอุปโภค    cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 D

 - Vibrio cholerae  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Vibrio parahaemolyticus  part 9260 H

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 11/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - Hexavalent chromium  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําผิวดิน    0.01 mg/L ถึง 400 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 - น้ําฝน  part 3500-Cr (B)

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   2 mg/L ถึง 5 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5210 B

 - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

   5 mg/L ถึง 20 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5220 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 12/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  - น้ําผิวดิน    ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

 - น้ําใตดิน    5 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - น้ําฝน  part 2540 D

 - น้ํามันและไขมัน  In - house method : STM No.13-006

   3 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 5520 B 

 - ฟนอล  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5530 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 13/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

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, 

  Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 14/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - 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

 - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - สารหนู

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แบเรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เบริลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 15/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - โบรอน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - แคลเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - โครเมียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โคบอลต

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ทองแดง

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เหล็ก

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 16/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ตะกั่ว  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - แมงกานีส

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท

   0.0005 mg/Lถึง 0.5 mg/L

 - โมลิบดินัม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - นิกเกิล

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ฟอสฟอรัส

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 17/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - โพแทสเซียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - เงิน

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โซเดียม

   0.05 mg/L ถึง 1000 mg/L

 - สตรอนเทียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เทลลเูรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แทลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 18/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ดีบุก  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B, 3030 F

 - วาเนเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - สังกะสี

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 19/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ปรอท  In - house method : STM No.13-036 

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA,

 method 7473 

 - Hexavalent chromium  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3500 - Cr (B)

 - บีโอดี  Standard Methods for the Examination

   2 mg/L ถึง 5 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5210 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 20/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - ซีโอดี  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    5 mg/L ถึง 20 000 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5220 D

 - คลอรีนอิสระ  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - Cl (F)

 - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM No.13-001

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 21/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

   100 mg/L ถึง 20 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

   50 mg/Lถึง 20 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 B

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

   5 mg/L ถึง 5 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 22/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําเสีย  - น้ํามันและไขมัน  In - house method : STM No.13-006

(ตอ)    3 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 5520 B 

 - ฟนอล  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 5530 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 23/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - Clostridium perfringens  In - house method : STM No.14-017 

   Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater. 

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

 part 9260 A B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 16, 2001

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 24/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

 - Enterococcus  spp.  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 25/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 D

 - Fecal Streptococcus  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010  

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 26/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  น้ําทะเล  - 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

 - Staphylococcus aureus  In - house method : STM No.14-039 

   Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological

 Analytical Manual online, Chapter 12, 2016

 - Hexavalent chromium  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 3500 - Cr (B)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 27/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - Clostridium perfringens  In - house method : STM No.14-017 

 ที่ปดสนิท    Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 9260 A B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 16, 2001

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 28/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Enterococcus  spp.  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 29/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Fecal Streptococcus  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010

   Detected or not detected

 - Standard Plate Count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 30/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - Staphylococcus aureus  In - house method : STM No.14-039 

(ตอ)  ที่ปดสนิท    cfu/100 mL  based on Standard Methods for the 

   Detected or not detected  Examination of Water and Wastewater,

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12, 2016

 - Vibrio cholerae  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Vibrio parahaemolyticus  part 9260 H

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 31/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - สารหนู

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แบเรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เบริลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โบรอน

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคดเมียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคลเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 32/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - โครเมียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ทองแดง

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เหล็ก

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ตะกั่ว

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แมกนีเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - แมงกานีส

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 33/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - โมลิบดินัม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ฟอสฟอรัส

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - โพแทสเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - ซีลีเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เงิน

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โซเดียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - สตรอนเทียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 34/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - เทลลเูรียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ดีบุก

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ไทเทเนียม

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - วาเนเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - สังกะสี

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-036 

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 35/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - คลอรีนอิสระ  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    0.1 mg/L ถึง 10 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - Cl (F)

 - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM No.13-001

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 
o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 36/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - ความกระดางทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2340 C

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 B

 - ความขุน  Standard Methods for the Examination

   0.1 NTU ถึง 100 NTU  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 37/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - Clostridium perfringens  In - house method : STM No.14-017 

   Detected or not detected  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater. 

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

 part 9260 A B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 16, 2001

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 38/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

 - Enterococcus  spp.  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 39/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Fecal Streptococcus  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

 - Salmonella  spp.  ISO 19250 : 2010  

   Detected or not detected

 - Standard Plate Count  Standard Methods for the Examination

   cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 40/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - Staphylococcus aureus  In - house method : STM No.14-039 

(ตอ)    cfu/100 mL  based on Standard Methods for the 

   Detected or not detected  Examination of Water and Wastewater,

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological

 Analytical Manual online, Chapter 12, 2016

 - Vibrio cholera  Standard Methods for the Examination

   Detected or not detected  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Vibrio parahaemolyticus  part 9260 H

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 41/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - สารหนู

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แบเรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เบริลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โบรอน

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคดเมียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคลเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 42/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - โครเมียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ทองแดง

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เหล็ก

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ตะกั่ว

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แมกนีเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - แมงกานีส

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 43/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - โมลิบดินัม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ฟอสฟอรัส

   0.05 mg/L ถึง 1000 mg/L

 - โพแทสเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1000 mg/L

 - ซีลีเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เงิน

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โซเดียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - สตรอนเทียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 44/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  น้ําดื่ม  - เทลลเูรียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ดีบุก

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ไทเทเนียม

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - วาเนเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - สังกะสี

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-036 

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 45/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - อะลูมิเนียม  Standard Methods for the Examination

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - สารหนู

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แบเรียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เบริลเลียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โบรอน

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคดเมียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แคลเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 46/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - โครเมียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ทองแดง

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เหล็ก

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ตะกั่ว

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - แมกนีเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - แมงกานีส

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ปรอท

   0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 47/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - โมลิบดินัม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ฟอสฟอรัส

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - โพแทสเซียม

   0.05 mg/L ถึง 1000 mg/L

 - ซีลีเนียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - เงิน

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - โซเดียม

   0.05 mg/L ถึง 1 000 mg/L

 - สตรอนเทียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 48/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - เทลลเูรียม  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  of Water and Wastewater, APHA, 

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

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L  part 3125 B

 - ดีบุก

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - ไทเทเนียม

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - วาเนเดียม

   0.0005 mg/L ถึง 15 mg/L

 - สังกะสี

   0.005 mg/L ถึง 15 mg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 49/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - ปรอท  In - house method : STM No.13-036 

(ตอ)    0.0005 mg/L ถึง 0.1 mg/L  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473 

 - คลอรีนอิสระ  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 4500-Cl (F)

 - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : STM No.13-001

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 50/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

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

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

 part 2540 C

 - ความกระดางทั้งหมด  In – house method : STM No.13-017

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  based on Standard Methods for the 

   1 mg/L ถึง 1 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

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

 part 2340 C

 - สารทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 103 
o
C ถึง 105 

o
C  of Water and Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 51/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - ความขุน  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    0.1 NTU ถึง 100 NTU  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2130 B

 - Clostridium perfringens  In - house method : STM No.14-017 

   Detected or not detected  based on based on Standard Methods for

 the Examination of Water and Wastewater 

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

 part 9260 A B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 16, 2001

 - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 52/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

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

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9222 H

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 53/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - Enterococcus spp.  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

  part 9230 C

 - Fecal Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   Detected or not detected  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, E

 - Fecal Streptococcus  Standard Methods for the Examination

   cfu/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9230 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 54/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - Salmonella spp.  ISO 19250 : 2010

(ตอ)    Detected or not detected

 - Standard plate count  Standard Methods for the Examination

    cfu/mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9215 B

 - Staphylococcus aureus  In - house method : STM No.14-039 

   cfu/100 mL  based on Standard Methods for the 

   Detected or not detected  Examination of Water and Wastewater,

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

 part 9213 B and FDA Bacteriological 

 Analytical Manual online, Chapter 12, 2016

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 55/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ําแข็ง  - Vibrio cholerae  Standard Methods for the Examination

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

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 - Vibrio parahaemolyticus  part 9260 H

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 56/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - อะลูมิเนียม  In – house method : STM No.13-011

 วัตถุดิบอาหารสัตว    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - พลวง  Analysis 21
st
 ed., 2019, 

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg  method 2011.19

 - สารหนู

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคลเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โครเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ทองแดง

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 57/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - เหล็ก  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    0.10 mg/kg ถึง 500  mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - ตะกั่ว  Analysis 21
st
 ed., 2019, 

   0.01 mg/kg ถึง 10  mg/kg  method 2011.19

 - แมกนีเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg 

 - แมงกานีส

   0.01 mg/kg ถึง 500  mg/kg

 - โมลิบดินัม

   0.01 mg/kg ถึง 10  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โพแทสเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - ซีลีเนียม 

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 58/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - โซเดียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - ดีบุก  Analysis 21
st
 ed., 2019, 

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  method 2011.19

 - สังกะสี

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - สารหนู

   (คํานวณเปน As2O3)

   0.02 mg/kg ถึง 13 mg/kg

 - โซเดียม

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

  50 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   (คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตา

   ออกไซด P2O5)

   50 mg/kg ถึง 57 000 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 59/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - ฟอสฟอรัส  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    (คํานวณเปนฟอสเฟต PO4
3-
)  based on AOAC official Methods of 

   70 mg/kg ถึง 76 000 mg/kg  Analysis 21
st
 ed., 2019, 

 method 2011.19

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-012 

   0.005 mg/kg ถึง 5 mg/kg  based  on U.S. Environmental Protection 

 Agency, 2007, Method 7473

 - เถา  AOAC Official Methods of Analysis 

   0.20 g/100 g ถึง 40.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 942.05

 - คารโบไฮเดรต  Method of analysis for Nutrition 

   (โดยการคํานวณ)  Labeling, 1993, page 106

 - คาพลังงานทั้งหมด 

   (โดยการคํานวณ)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 60/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - ไขมัน  In - house method : STM No.13-033  

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    0.30g/100 g ถึง 45.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 954.02

 - กาก  In - house method : STM No.13-035

   0.01 g/100 g ถึง 40.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 978.10

 - Metabolizable energy  AAFCO Association of American Feed 

   (โดยการคํานวณ)  Control Officials 2019, page 147-148

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 61/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - ความชื้น  AOAC Official Methods of Analysis, 

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    2.00 g/100 g ถึง 91.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 930.15

 - ของแข็งทั้งหมด

   9.00 g/100 g ถึง 98.0 g/100 g

 - โปรตีน  In - house method : STM No.13-034  

   0.10 g/100 g ถึง 60.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 992.15

 - ไนโตรเจนทั้งหมด

   0.01 g/100 g ถึง 9.60 g/100 g

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 62/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  อาหารสัตวและ  - เกลือ  In - house method : STM No.13-027

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)  based on AOAC Official Methods of 

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

 - เกลือ

   (คํานวณเปนคลอไรด)

   0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

 - โซเดียม คลอไรด

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g

 - คลอไรด

   0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 63/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - Aerobic plate count  FDA Bacteriological Analytical Manual 

  cfu/g  online, 2001, Chapter 3

  cfu/mL

 - Bacillus cereus  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   cfu/g  online, 2020, Chapter 14

   cfu/mL

 - Clostridium perfringens  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   cfu/g  online, 2001, Chapter 16

   cfu/mL

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 64/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - Coliforms  FDA Bacteriological Analytical Manual 

(ตอ)    cfu/g  online, 2020, Chapter 4

   cfu/mL

   MPN/g

   MPN/mL

   Detected or not detected

 - Escherichia coli  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   cfu/g  online, 2020, Chapter 4

   cfu/mL

   MPN/g

   MPN/mL

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 65/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - Enterococcus  spp.  Compendium of Methodss for the 

(ตอ)    cfu/g  Microbiological Examination of Foods

   cfu/mL  (APHA), 5
th
 ed., 2015, Chapter 10

 - Fecal Coliforms  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   MPN/g  online, 2020, Chapter 4

   MPN/mL

   Detected or not detected

 - Fecal Streptococcus  Compendium of Methodss for the 

   cfu/g  Microbiological Examination of Foods 

   cfu/mL  (APHA), 5
th
 ed., 2015, Chapter 10

 - Listeria monocytogens  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   Detected or not detected  online, 2017, Chapter 10 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 66/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - Listeria  spp.  FDA Bacteriological Analytical Manual 

(ตอ)    Detected or not detected  online, 2017, Chapter 10 

 - Listeria monocytogens  ISO 11290-1 : 2017

   Detected or not detected

 - Listeria  spp.

   Detected or not detected

 - Salmonella spp.  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   Detected or not detected  online, 2022, Chapter 5

 - Salmonella  spp.  ISO 6579-1 : 2017 / Amd.1 : 2020

   Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 67/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - Staphylococcus aureus  FDA Bacteriological Analytical Manual 

(ตอ)    cfu/g  online, 2016, Chapter 12

   cfu/mL

   MPN/g

   MPN/mL

   Detected or not detected

 - Vibrio cholerae  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   Detected or not detected  online, 2004, Chapter 9 

 - Vibrio parahaemolyticus

   MPN/g

   MPN/mL

   Detected or not detected

 - Yeast and Mold  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   cfu/g  online, 2001, Chapter 18 

   cfu/mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 68/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - อะลูมิเนียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - สัตวปกและผลิตภัณฑ  - พลวง  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ปลาและผลิตภัณฑ    0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ผัก ผลไมและผลติภัณฑ  - สารหนู

 - ธัญพืชและผลิตภัณฑ   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ขนมขบเคี้ยว  - แคดเมียม

 - ชา กาแฟ โกโก    0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - วัตถุแตงกลิ่นรส  - โครเมียม

 - ซอส    0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - น้ําปลา  - ทองแดง

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - เหล็ก

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - ตะกั่ว

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แมงกานีส

  0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 69/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - โมลิบดินัม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - สัตวปกและผลิตภัณฑ  - ซีลีเนียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ปลาและผลิตภัณฑ   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ผัก ผลไมและผลติภัณฑ  - ดีบุก

 - ธัญพืชและผลิตภัณฑ   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - ขนมขบเคี้ยว  - สังกะสี

 - ชา กาแฟ โกโก    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - วัตถุแตงกลิ่นรส  - สารหนู

 - ซอส   (คํานวณเปน As2O3)

 - น้ําปลา    0.02 mg/kg ถึง 13 mg/kg

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-012

   0.005 mg/kg ถึง 5  mg/kg  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA,

 method 7473

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 70/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - แคลเซียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - สัตวปกและผลิตภัณฑ  - แมกนีเซียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ปลาและผลิตภัณฑ    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โพแทสเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โซเดียม

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โซเดียม

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

   50 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   (คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตา

   ออกไซด P2O5)

   50 mg/kg ถึง 57 000 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 71/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - ฟอสฟอรัส  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ    (คํานวณเปนฟอสเฟต PO4
3-
)  based on AOAC official Methods of

 - สัตวปกและผลิตภัณฑ    70 mg/kg ถึง 76 000 mg/kg  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ปลาและผลิตภัณฑ

 - โปรตีน  In - house method : STM No.13-034  

   0.10 g/100 g ถึง 60.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 992.15

 - ไนโตรเจนทั้งหมด

   0.01 g/100 g ถึง 9.60 g/100 g

 - เกลือ  In - house method : STM No.13-027

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)  based on AOAC Official Methods of 

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 72/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - เกลือ  In - house method : STM No.13-027

(ตอ)  - เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ    (คํานวณเปนคลอไรด)  based on AOAC Official Methods of 

 - สัตวปกและผลิตภัณฑ    0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

 - ปลาและผลิตภัณฑ

 - โซเดียม คลอไรด

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g

 - คลอไรด

   0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

 - ไขมัน  In - house method : STM No.13-032  

   0.20 g/100 g ถึง 45.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 922.06

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 73/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - เถา  AOAC Official Methods of Analysis,

(ตอ)  - อาหารทะเลและผลิตภัณฑ    0.40 g/100 g ถึง 27.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 938.08

 - ความชื้น  AOAC Official Methods of Analysis,

   2.10 g/100 g ถึง 89.0 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 952.08

 - ของแข็งทั้งหมด

   11.0 g/100 g ถึง 97.9 g/100 g

 - คารโบไฮเดรต  Method of analysis for Nutrition Labeling, 

   (โดยการคํานวณ)  1993, page 106

 - คาพลังงานทั้งหมด 

   (โดยการคํานวณ)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 74/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - ซัลเฟอรไดออกไซด  In - house method : STM No.13-044 

(ตอ)  - อาหารทะเลและผลิตภัณฑ    2.00 mg/kg ถึง 240 mg/kg  based on AOAC Official Methods of

 - สัตวน้ําและผลิตภัณฑ  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 990.28

 - โพลีฟอสเฟต  In - house method : STM No.13-045 

  (คํานวณเปน P2O5)  based on Laboratory Manual on Analysis 

   0.10 g/100 g ถึง 1.14 g/100 g  Methods and Procedures for Fish And

 Products, 2
nd

 ed., 1992, Marine Fisheries 

 - ฟอสฟอรัสทั้งหมด  Research Department Center, Singapore

   0.05 g/100 g ถึง 0.50 g/100 g  and Pearson’s Chemical Analysis of Foods, 

 8
th
 ed., 1981, page 29 – 31 

 - สารหนู  In – house method : STM No.13-011

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - แคดเมียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ตะกั่ว

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 75/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - ปรอท  In - house method : STM No.13-012

(ตอ)  - อาหารทะเลและผลิตภัณฑ    0.005 mg/kg ถึง 5  mg/kg  based on United State Environmental 

 - สัตวน้ําและผลิตภัณฑ  Protection Agency, 2007, EPA,

 method 7473

 - โปรตีน  In - house method : STM No.13-034  

   0.10 g/100 g ถึง 60.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 992.15

 - ไนโตรเจนทั้งหมด

   0.01 g/100 g ถึง 9.60 g/100 g

 - เกลือ  In - house method : STM No.13-027

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)  based on AOAC Official Methods of 

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 76/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - เกลือ  In - house method : STM No.13-027

(ตอ)  - อาหารทะเลและผลิตภัณฑ    (คํานวณเปนคลอไรด)  based on AOAC Official Methods of 

 - สัตวน้ําและผลิตภัณฑ    0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

 - โซเดียม คลอไรด

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g

 - คลอไรด

   0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

 - ไขมัน  In - house method : STM No.13-032  

   0.20 g/100 g ถึง 45.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 922.06

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 77/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - แคลเซียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - ผัก ผลไมและผลติภัณฑ    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - ธัญพืชและผลิตภัณฑ  - แมกนีเซียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ขนมขบเคี้ยว    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - ชา กาแฟ โกโก  - ฟอสฟอรัส

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โพแทสเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โซเดียม

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - วัตถุแตงกลิ่นรส  - แคลเซียม  In – house method : STM No.13-011

 - ซอส    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - น้ําปลา  - แมกนีเซียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

  20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 78/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - โพแทสเซียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - วัตถุแตงกลิ่นรส    20 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg  based on AOAC official Methods of

 - ซอส  - โซเดียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - น้ําปลา    150 mg/kg ถึง 25 000  mg/kg

 - โซเดียม

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

   400 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - ผัก ผลไมและผลติภัณฑ  - ฟอสฟอรัส  In - house method : STM No.13-011

 - ธัญพืชและผลิตภัณฑ    (คํานวณเปน P2O5)  based on AOAC Official Methods of 

 - ขนมขบเคี้ยว    50 mg/kg ถึง 57 000 mg/kg  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ชา กาแฟ โกโก

 - วัตถุแตงกลิ่นรส  - ฟอสฟอรัส

 - ซอส    (คํานวณเปนฟอสเฟต PO4
3-
)

 - น้ําปลา    70 mg/kg ถึง 76 000 mg/kg 

 - นมและผลิตภัณฑ

 - น้ํามันและไขมัน

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 79/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - เกลือ (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)  In - house method : STM No.13-027 

(ตอ)  - ผัก ผลไมและผลติภัณฑ    0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of 

 - ซอส  - เกลือ (คํานวณเปนคลอไรด)  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 937.09

 - น้ําปลา    0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

 - โซเดียม คลอไรด

   0.12 g/100 g ถึง 64.0 g/100 g

 - คลอไรด

   0.07 g/100 g ถึง 38.8 g/100 g

 - ธัญพืชและผลิตภัณฑ  - โปรตีน  In - house method : STM No.13-034  

   0.10 g/100 ถึง 60.0 g/100 g  based on AOAC Official Methods of

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 992.15

 - ไนโตรเจนทั้งหมด

   0.01 g/100 g ถึง 9.60 g/100 g

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 80/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - อะลูมิเนียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - เครื่องดื่ม    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - พลวง  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - สารหนู

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคลเซียม

   3 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โครเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ทองแดง

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 81/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - เหล็ก  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)   - เครื่องดื่ม    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - ตะกั่ว  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แมกนีเซียม

   3 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - แมงกานีส

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - โมลิบดินัม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   3 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โพแทสเซียม

   3 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

  - ซีลีเนียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 82/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - โซเดียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)   - เครื่องดื่ม    3 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - ดีบุก  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - สังกะสี

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - โซเดียม

  (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

  8 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

  (คํานวณเปน P2O5)

   7 mg/kg ถึง 57 000 mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

  (คํานวณเปนฟอสเฟต PO4
3-
)

  10 mg/kg ถึง 76 000 mg/kg 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 83/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - สารหนู  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)   - เครื่องดื่ม    (คํานวณเปน As2O3)  based on AOAC official Methods of 

   0.02 mg/kg ถึง 13.0 mg/kg  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-012 

   0.005 mg/kg ถึง 5 mg/kg  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 84/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - อะลูมิเนียม  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - นมและผลิตภัณฑ    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - พลวง  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - สารหนู

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคลเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โครเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ทองแดง

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - เหล็ก

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 85/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - ตะกั่ว  In – house method : STM No.13-011

(ตอ)  - นมและผลิตภัณฑ    0.01 mg/kg 10 mg/kg  based on AOAC official Methods of 

 - แมกนีเซียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - แมงกานีส

   0.01 mg/kg 500 mg/kg

 - โมลิบดินัม

   0.01 mg/kg 10 mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โพแทสเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - ซีลีเนียม

   0.01 mg/kg 10 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 86/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  อาหาร  - โซเดียม  In - house method : STM No.13-011 

(ตอ)  - นมและผลิตภัณฑ    20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg  based on AOAC Official Methods of

 - ดีบุก  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.10 mg/kg 500 mg/kg

 - สังกะสี

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - โซเดียม

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

   50 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - สารหนู

   (คํานวณเปน As2O3)

   0.02 mg/kg ถึง 13.0 mg/kg

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-012

   0.005 mg/kg ถึง 5  mg/kg  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 87/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  น้ํามันและไขมัน  - อะลูมิเนียม  In - house method : STM No.13-011 

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC Official Methods of

 - พลวง  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - สารหนู

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคดเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - แคลเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โครเมียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ทองแดง

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - เหล็ก

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 88/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  น้ํามันและไขมัน  - ตะกั่ว  In - house method : STM No.13-011 

(ตอ)    0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg  based on AOAC Official Methods of

 - แมกนีเซียม  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg 

 - แมงกานีส

   0.01 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - โมลิบดินัม

   0.03 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - ฟอสฟอรัส

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - โพแทสเซียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

 - ซีลีเนียม

   0.01 mg/kg ถึง 10 mg/kg

 - โซเดียม

   20 mg/kg ถึง 25 000 mg/kg

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 89/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

9  น้ํามันและไขมัน  - ดีบุก  In - house method : STM No.13-011 

(ตอ)    0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg  based on AOAC Official Methods of

 - สังกะสี  Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 2011.19

   0.10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

 - โซเดียม

   (คํานวณเปนโซเดียมคลอไรด)

   50 mg/kg ถึง 62 000  mg/kg

 - ปรอท  In - house method : STM No.13-012

   0.005 mg/kg ถึง 5 mg/kg  based on United State Environmental 

 Protection Agency, 2007, EPA, 

 method 7473

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 90/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

10  - ภาชนะบรรจุอาหาร  - Aerobic plate count  Compendium of Methods for the 

 - วัสดุสมัผัสอาหาร    cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

 - พื้นผิวสัมผัสอาหาร    cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

 and chapter 8

 - Coliforms  Compendium of Methods for the 

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

   cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

   Detected or not detected/50 cm
2  and chapter 9

   Detected or not detected/unit

 - Escherichia coli

   cfu/50 cm
2

   cfu/unit

   Detected or not detected/50 cm
2

   Detected or not detected/unit

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 91/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

10  - ภาชนะบรรจุอาหาร  - Salmonella  spp.  Compendium of Methods for the 

(ตอ)  - วัสดุสมัผัสอาหาร    Detected or not detected/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

 - พื้นผิวสัมผัสอาหาร    Detected or not detected/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

 and chapter 36

 - Staphylococcus aureus  Compendium of Methods for the 

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

   cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

   Detected or not detected/50 cm
2  and chapter 39

   Detected or not detected/unit

 - Bacillus cereus  Compendium of Methods for the 

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

   cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

   Detected or not detected/50 cm
2  and chapter 31

   Detected or not detected/unit

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 92/93



   ที่ อว 0303/9163

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมูที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสงขลา 90250

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0166

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

10  - ภาชนะบรรจุอาหาร  - Clostridium perfringens  Compendium of Methods for the 

(ตอ)  - วัสดุสมัผัสอาหาร    cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

 - พื้นผิวสัมผัสอาหาร    cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

   Detected or not detected/50 cm
2  and chapter 33

   Detected or not detected/unit

 - Yeast and Mold  Compendium of Methods for the 

   cfu/50 cm
2  Microbiological Examination of Foods, 

   cfu/unit  5
th
 ed., 2015, chapter 3 item 3.81 

 and chapter 21

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

LA-F-30-8/11-19 หนา 93/93
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