


รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0140 
(Certification No. 22-LB0140) 

ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 
(Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd.) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 0031 
(Testing 0031) 

ฉบับที่     02 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(Valid from)             (21 March B.E.2565 (2022)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
(Until)    (17 May B.E.2566 (2023)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 1/5 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

  

1. น้ำและน้ำเสีย 
(Water and Wastewater ) 

 - โลหะหนัก (Heavy metal) 

• โครเมียม (Cr) 
0.10 mg/l to 2.00 mg/l 

• ทองแดง (Cu)  
0.10 mg/l to 2.00 mg/l 

• เหล็ก (Fe)  
0.10 mg/l to 2.00 mg/l 

• ตะกั่ว (Pb) 
0.10 mg/l to 2.00 mg/l 

• นิกเกิล (Ni) 
0.10 mg/l to 2.00 mg/l 

- Standard Method for the  
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017. Part 
3030 F and 3111 B  

 

 -  ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) 
3.0 mg/l to 20.0 mg/l 

 

- Standard Method for the 
Examination of  Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017. Part 
5520B. 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

  

1. น้ำและน้ำเสีย 
(Water and Wastewater ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โลหะหนัก (Heavy metal) 

• โครเมียม (Cr) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• ทองแดง (Cu) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• เหล็ก (Fe) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• ตะกั่ว (Pb) 
0.01 mg/l to 1.00 mg/l 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• นิกเกิล (Ni) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• อลูมิเนียม (Al) 
0.10 mg/l to 1.00 mg/l 

• แบเรียม (Ba) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• แคดเมียม (Cd) 

0.003 mg/l to 1.00 mg/l 

0.03 mg/l to 2.00 mg/l 
 
 
 
 
 
 
 

- Standard Method for the  
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017. Part 
3030 F and 3120 B  
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

  

1. น้ำและน้ำเสีย 
(Water and Wastewater ) 

- โลหะหนัก (Heavy metal) 

• แมงกานีส (Mn) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

• ซิลเวอร์ (Ag) 
0.05 mg/l to 2.00 mg/l 

• ซิงค์ (Zn) 
0.03 mg/l to 2.00 mg/l 

 

- Standard Method for the  
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017. Part 
3030 F and 3120 B  
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

  

2.พ้ืนที่การทำงาน 
(workplace)   

-  ระดับเสียง (Sound Level) 
• ระดับเสียงเฉลี่ย 

LeqT  40 dB (A) ถึง 100 dB (A) 
• ระดับเสียงสูงสุด 

    Lmax 40 dB (A) ถึง 100 dB (A) 

- ISO 11202:2010 
- กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย            
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559  ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 
2559, ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภท
กิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ.2546 ลงวนัที่ 6 
พฤศจิกายน 2546 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

  

3. บรรยากาศ 
(Ambient) 

-  ระดับเสียง (Sound Level) 
• ระดับเสียงเฉลี่ย 

LeqT  40 dB (A) ถึง 100 dB (A) 
• ระดับเสียงสูงสุด 

Lmax 40 dB (A) ถึง 100 dB (A) 

- ISO 1996 - 1 : 2016 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร ื ่องกำหนดค่าระด ับเส ียงการ
รบกวนและระดับเสียงที ่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ,
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการ
รบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553, ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 15 (2540)  เร ื ่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลง
ว ั นที่  12 ม ี น าคม  2540 แล ะ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง 
การคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 
11 สิงหาคม 2540 

 


