รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตั ิการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 19T092/0869
ชื่อหองปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

ที่อยู

เลขที่ 140, 140/1-3 และ 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4 และ ชั้น 6 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่

ทดสอบ 0423

สถานภาพหองปฏิบัติการ



ถาวร



สาขาการทดสอบ

นอกสถานที่



ชั่วคราว



รายการทดสอบ

เคลื่อนที่
วิธีทดสอบ

สาขาเคมี
1. เพชรที่ไมอยูในตัวเรือนหรือ
รอยเปนเสน
(loose diamond or
diamonds in strand)

–

2. พลอยที่ไมอยูในตัวเรือนหรือ
รอยเปนเสน
(loose stone or stones in
strand)

–

3. มุกที่ไมอยูในตัวเรือนหรือ
รอยเปนเสน
(loose pearl or pearls in
strand)

–

4. โลหะมีคา ที่มีสวนผสมของ
ทองคํา เงิน ทองแดง และ
สังกะสี
(precious metals
comprising of gold, silver,
copper and zinc)

–

Weight
0.02 g to 10.00 g
(0.10 ct to 50.00 ct)

–

Weight
0.02 g to 10.00 g
(0.10 ct to 50.00 ct)

–

Weight
0.02 g to 10.00 g
(0.10 ct to 50.00 ct)

–

Gold
32.69% to 99.99% by weight

–
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–

–

–

CIBJO Blue Book (The
Diamond Book, 2013-8-12)
Standard Method for Testing
Diamond for Hong Kong,
2008-02-28
CIBJO Blue Book (The
Gemstone Book, 2013-8-12)
In-house method : WI-IST-05
based on Standard Method
for Testing Diamond for Hong
Kong, 2008-02-28
CIBJO Blue Book (The Pearl
Book, 2013-8-12)
In-house method : WI-IST-05
based on Standard Method
for Testing Diamond for Hong
Kong, 2008-02-28
In-house method : WI-IST-08
based on ASTM E1508-12a

รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตั ิการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 19T092/0869
หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพหองปฏิบัติการ
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 ถาวร

สาขาการทดสอบ



นอกสถานที่



ชั่วคราว



รายการทดสอบ

เคลื่อนที่
วิธีทดสอบ

สาขาเคมี
5. โลหะมีคา ที่มีสวนผสมของ
เงิน ทองแดง สังกะสี แคดเมียม
และ โรเดียม
(precious metals
comprising of silver,
copper, zinc, cadmium
and rhodium)

–

Silver
10.00% to 99.00% by weight

–

In-house method : WI-IST-03
based on ISO 11427 : 2014 (E)

6. ชิ้นสวนเครื่องประดับหรือ
โลหะที่สอดผานผิวของ
รางกายมนุษย
(jewelry or metals that are
post assemblies which are
inserted into the skin of
the human body)

–

Nickel
Limit of Quantitation (LOQ) :
1.28 µg/kg

–

In-house method : WI-IST-26
based on BS EN 1811 : 2011
+ A1 : 2015

7. ชิ้นสวนเครื่องประดับหรือ
โลหะที่สัมผัสกับผิวภายนอก
ของรางกายมนุษย
(jewelry or metals that are
directed contact with the
skin of the human body)

–

Nickel
Limit of Quantitation (LOQ) :
1.28 µg/kg

–

In-house method : WI-IST-26
based on BS EN 1811 : 2011
+ A1 : 2015
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 ถาวร

สาขาการทดสอบ



นอกสถานที่



ชั่วคราว



รายการทดสอบ

เคลื่อนที่
วิธีทดสอบ

สาขาเคมี
8. กอนโลหะทอง แทงโลหะทอง
เครื่องประดับทอง โลหะผสมทอง
และผงโลหะทอง
(gold nuggets, gold bars,
gold jewelry, gold alloys
and gold powder)

–

Gold
33.30% to 99.00% by weight

–

In-house method : WI-IST-17
based on ISO 11426 : 2014

ออกให ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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