รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 18T124/0749
ชื่อหองปฏิบัติการ
ที่อยู
หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพหองปฏิบัติการ
สาขาการทดสอบ
สาขาสิ่งแวดลอม
1. น้ําและน้ําเสีย

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 133 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทดสอบ 0211
√ ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

- ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด
100 mg/l ถึง 20 000 mg/l

- Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, APHA,
AWWA, WEF, 22nd edition, 2012,
part 2540 C
(dried at 103๐C - 105 ๐C and 180 ๐C)

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
20 mg/l ถึง 20 000 mg/l

- Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, APHA,
AWWA, WEF, 22nd edition, 2012,
part 2540 D
(dried at 103 ๐C - 105 ๐C)

- ซีโอดี
40 mg/l ถึง 400 mg/l

- Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, APHA,
AWWA, WEF, 22nd edition, 2012,
part 5220 C
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ทดสอบ 0211
√ ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่
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รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

- ระดับเสียง
• ระดับเสียงเฉลี่ย
Leq T 40 dB (A) ถึง 125 dB (A)

- In-house method : DIW-SIRW-T-10
based on
• ISO 1996-1 : 2003, ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2548 และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553
• ISO 1996-1 : 2003, ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่
29 (พ.ศ.2550) เรื่อง คาระดับเสียง
รบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับ
การรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

สาขาสิ่งแวดลอม
2. บรรยากาศ

• ระดับเสียงสูงสุด
Lmax 40 dB (A) ถึง 138 dB (A)
- คาระดับการรบกวน
• ระดับเสียงพื้นฐาน
L90 30 dB (A) ถึง 100 dB (A)
• ระดับเสียงขณะมีการรบกวน
Leq T 30 dB (A) ถึง 100 dB (A)
• ระดับการรบกวน
2 dB (A) ถึง 40 dB (A)
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ทดสอบ 0211
√ ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่
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3. บริเวณทํางาน

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

- In-house method : DIW-SIRW-T-11
- ระดับเสียง
based on
• ระดับเสียงเฉลี่ย
Leq T 40 dB (A) ถึง 125 dB (A)
• ISO 11202 : 2010, ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
• ระดับเสียงสูงสุด
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
Lmax 40 dB (A) ถึง 138 dB (A)
โรงงานเกี่ย วกับ สภาวะแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2546
• ISO 11202 : 2010, กฎกระทรวง
แรงงาน กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และดําเนินการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และ
เสียง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการตรวจวัด
และการวิเคราะหสภาวะการ ทํางาน
เกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวางหรือ
เสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภท
กิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
ออกให ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นายวันชัย พนมชัย)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ออกให ณ วันที่

พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ
(นายพิสิฐ รังสฤษฏวุฒิกุล)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ออกใหครั้งแรก ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549

รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 14TXXX/XXX
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รายการทดสอบ
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