


FLA-MT14-01 
02/04/2561 

รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ 
ใบรับรองเลขที่ 21T012/1225 

ชื่อหองปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
  ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 

ที่อยู    128  ถนนทุงโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0185 

สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาสิ่งแวดลอม   

1. น้ําเสีย 
(wastewater) 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 
4.0 ถึง 10.0 

-  Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 4500-H+ 

 

 

- ซีโอดี (COD) 

40 mg/L ถึง 4 000 mg/L 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 5220 C 
 

 

-  บีโอดี (BOD) 
5.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L 

-  Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 5210 B 
and part 4500-O G 
 

-  Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 5210 B 
and part 4500-O C 

 

 

- ทีเคเอ็น (TKN) 

20 mg/L ถึง 1 000 mg/L 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 4500-NorgB 
and part 4500-NH3C  
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ 
ใบรับรองเลขที่ 21T012/1225 

หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0185 

สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาสิ่งแวดลอม   

1. น้ําเสีย (ตอ) 
(wastewater) (cont.) 

- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
10 mg/L ถึง 10 000 mg/L 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 2540 D 
 

 - ของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด (TDS) 
40 mg/L ถึง 20 000 mg/L 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 2540 C 
 

 - โลหะหนัก (Heavy metal) 
 ทองแดง (Cu) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 
 ตะกั่ว (Pb) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 
 แบเรียม (Ba) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 
 นิกเกิล (Ni) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 
 แมงกานีส (Mn) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 
 โครเมียม (Cr) 

0.05 mg/L ถึง 5.0 mg/L 

- Standard Methods for the 
Examination  of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
23rd edition, 2017, part 3030 K 
and part 3125 B  

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่ 1 ตั้งแต 25 มกราคม 2564 หนา 2/4  
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  



FLA-MT14-01 
02/04/2561 

รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ  
ใบรับรองเลขที่ 21T012/1225 

หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0185 

สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาสิ่งแวดลอม   

2. บรรยากาศ  
(ambient)  

- คาระดับเสียงการรบกวน 
 ระดับเสียงพ้ืนฐาน 

L90 30 dB(A) ถึง 115 dB(A) 
 ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  

Leq,T 30 dB(A) ถึง 115 dB(A) 
 ระดับการรบกวน 

2 dB(A) ถึง 40 dB(A) 

-   ISO 1996-1 : 2016 
-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2548 และประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการ
ตรวจวัดระดับเสียงการรบกวนระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียง
สูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2553 

-   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) 
เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 
29 มิถุนายน พ.ศ.2550,  ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน 
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน การ
ตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะ
มีการรบกวน และการคํานวณคา
ระดับการรบกวน และแบบบันทึก
การตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ.2550 
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ  
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หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0185 

สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาสิ่งแวดลอม   

2. บรรยากาศ (ตอ) 
(ambient) (cont.) 

-  ระดับเสียง 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 

LeqT 30 dB(A) ถึง 115 dB(A) 
 ระดับเสียงสูงสุด 

Lmax 30 dB(A) ถึง 115 dB(A) 
 

-   ISO 1996-1 : 2016 

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2548 และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงการรบกวนระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 

-   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง 
กําหนดคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ลงวันที ่12 มีนาคม 2540, ประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่องการคํานวณคา
ระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2540 

 
ออกให ณ วันที่  
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