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   ที่ อว 0303/14622

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 219/43 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 

  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0169

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  อากาศ  - Total suspended particulate  In – house method : WP-AP-01

 - บรรยากาศทั่วไป    10 mg/filter ถึง 1 000 mg/filter  based on U.S. Environmental

 ProtectionAgency 40 CFR, method 50, 

 Appendix B (Exclude sampling) 

 - Particulate matter (PM-10)  In – house method : WP-AP-02

   3 mg/filter ถึง 800 mg/filter  based on U.S. Environmental

 ProtectionAgency 40 CFR, method 50, 

 Appendix J (Exclude sampling) 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 1/9
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ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 219/43 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 

  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  เสียงทั่วไป  - ระดับเสียงเฉลี่ย  In - house method : WP-AP-20

   L eq,1 hr., L eq,24 hr.  based on notification of National

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)  Environment Board Issue 15

 - ระดับเสียงสูงสุด

   L max,1 hr., L max,24 hr.

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)

 - ระดับเสียงต่ําสุด

   L min,1 hr., L min,24 hr.

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A) 

 - ระดับเปอรเซ็นตไทลที่ 90

   L 90,1 hr., L 90,24 hr.

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A) 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  เสียงรบกวน  - ระดับเสียงของแหลงกําเนิด  In - house method : WP-AP-21

   L eq,T  based on notification of Pollution

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)  Control Committee

 - ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 

   L eq,T 

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)

 - ระดับเสียงพื้นฐาน

   L 90,T

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)

 - คาระดับการรบกวน

   0 dB (A) ถึง 85 dB (A)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3
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ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  เสียงในสถานประกอบการ  - ระดับเสียงเฉลี่ย  In - house method : WP-AP-22

   L eq,T  based on notification of Department 

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)  of Labour Protection and Walfare

 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา

   การทาํงาน (TWA)

   35 dB (A) ถึง 120 dB (A)

5  ความรอน  - ระดับความรอนภายในอาคาร  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

   (WBGTin)  เรื่องหลักเกณฑวิธีการตรวจ และการวิเคราะห

   13.0 °C ถึง 38.0 °C  สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน

 แสงสวาง หรือเสียงรวมทั้งระยะเวลาและ

 - ระดับความรอนภายนอกอาคาร  ประเภทกิจการที่ตองดาํเนินการ ประกาศใน

  (WBGTout)  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 ตอนพิเศษ 57 ง

  27.0 °C ถึง 34.0 °C  วันที่ 12 มีนาคม 2561

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : WP-WW-03

   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

 - ซีโอดี  In - house method : WP-WW-08

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

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 5220 D

 - แคดเมียม  In - house method : WP-WW-01

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - ทองแดง  Examination of Water and Wastewater, 

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3111 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

6  น้ํา  - นิกเกิล  In - house method : WP-WW-01

(ตอ)    0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - แมงกานีส  Examination of Water and Wastewater, 

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3111 B

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 °C  of Water and  Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

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

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
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  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
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ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

7  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : WP-WW-03

   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

 - ซีโอดี  In - house method : WP-WW-08

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

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 5220 D

 - แคดเมียม  In - house method : WP-WW-01

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - ทองแดง  Examination of Water and Wastewater, 

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3111 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0169
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7  น้ําเสีย  - นิกเกิล  In - house method : WP-WW-01

(ตอ)    0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  based on Standard Methods for the 

 - แมงกานีส  Examination of Water and Wastewater, 

   0.20 mg/L ถึง 4.00 mg/L  APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 3111 B

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 °C  of Water and  Wastewater, APHA, 

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

 part 2540 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  Standard Methods for the Examination 

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

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

 part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3
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7  น้ําเสีย  - ไนโตรเจน ในรปูทีเคเอ็น  In - house method : WP-WW-16

(ตอ)    6 mg/L ถึง 500 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500-Norg B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา 9/9
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