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   ที่ อว 0303/13143

ชื่อหองปฏิบัติการ : หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารนิชําราบ 

  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0179

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - ความเปนกรด-ดาง  Standard Methods for the Examination

 ปดสนิท    4.0 ถึง 10.0  of Water and Wastewater, APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - H
+
 B 

 - ความกระดางทั้งหมด  In – house method : T-5.4-2

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  based on Standard Methods for the 

  14.0 mg/L ถึง 100.6 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2340 C

 - คลอไรด  In – house method : T-5.4-3

   37.0 mg/L ถึง 258.5 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - Cl
-
 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/13143

ชื่อหองปฏิบัติการ : หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารนิชําราบ 

  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0179

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - ซัลเฟต  In – house method : T-5.4-4

(ตอ)  ปดสนิท    7.95 mg/L ถึง 42.42 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - SO4
2-
 E

 - ไนเตรท  Standard Methods for the Examination

   (คํานวณเปนไนโตรเจน)  of Water and Wastewater, APHA,

   0.55 mg/L ถึง 4.50 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 – NO3
-
 B

2  น้ําแข็ง  - ความเปนกรด-ดาง  In – house method : T-5.4-1 

   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 23 พฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/13143

ชื่อหองปฏิบัติการ : หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารนิชําราบ 

  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0179

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําแข็ง  - ความกระดางทั้งหมด  In – house method : T-5.4-2

(ตอ)    (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  based on Standard Methods for the 

   12.0 mg/L ถึง 101.6 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 2340 C

 - คลอไรด  In – house method : T-5.4-3

   39.3 mg/L ถึง 264.2 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - Cl
-
 B

 - ซัลเฟต  In – house method : T-5.4-4

   10.36 mg/L ถึง 42.24 mg/L  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

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

 part 4500 - SO4
2-
 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/13143

ชื่อหองปฏิบัติการ : หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารนิชําราบ 

  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0179

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําแข็ง  - ไนเตรท  Standard Methods for the Examination

(ตอ)    (คํานวณเปนไนโตรเจน)  of Water and Wastewater, APHA,

   0.55 mg/L ถึง 4.50 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 – NO3
-
 B 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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