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อัตราค่าการทดสอบ 
ตัวอย่างน ้า สารเคมี สารกรองและท่อน ้า 

การประปาส่วนภูมิภาค 
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ค ำน ำ 
  
   

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ พัฒนาระบบ การควบคุมคุณภาพน ้า โดยขยายจ้านวน
ห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เพื่อรองรับการให้บริการ
แก่หน่วยงานทั งภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.( ฉบับที่ 2) 
ปี 2555-2559  โดยมีห้องปฏิบัติการตั งอยู่ทั่วประเทศ จ้านวน 31 แห่ง คือ กปภ. ส้านักงานใหญ่ 1 แห่ง
และส่วนภูมิภาค  30 แห่ง  สามารถ ให้ บริการทดสอบคุณภาพน ้าสารเคมี สารกรองและท่อน ้า                   
(HDPE และPVC) ตามมาตรฐานสากล จึงได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าทดสอบใหม่ โดยยกเลิกค้าสั่งกปภ.
ที่ 682/2553ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าทดสอบ ตามค้าสั่ง กปภ.ที่ 1394/2557                 
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 แทน ทั งนี มีผลบังคับ  ตั งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป 

 

                        กองควบคุมคุณภาพน ้า  
                                                                                   การประปาส่วนภูมิภาค 
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- รายชื่อห้องปฏิบัติการและขั้นตอนการให้บริการทดสอบตัวอย่าง  1- 4 
 

- ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบและอัตราค่าทดสอบ            5 
 

หมวดท่ี 1 ตัวอย่างน้้า        6 – 8 
 

หมวดท่ี 2 ตัวอย่างสารเคมี สารกรองและท่อน้้า (PVCและ HDPE)  9 – 10 
 

หมวดท่ี 3 อัตราค่าทดสอบเหมาเป็นชุด     11 
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รายช่ือห้องปฏิบัติการและขั้นตอนการให้บริการทดสอบตัวอย่าง 

1.การติดต่อให้บริการทดสอบตัวอย่าง 

• ลูกค้าสามารถติดต่อห้องปฏิบัติการ  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ทั้งใน กปภ.ส านักงานใหญ่ กทม. และ
ส่วนภูมิภาค  ตามรายละเอียดรายการทดสอบ วิธีทดสอบและอัตราค่าทดสอบ หรือผ่านทางเว็บไซต์  : 
www.pwa.co.th  บริการของ กปภ.ค่าบริการวิเคราะห์น้ า  ดังนี้ 

ห้องปฏิบัติการ ส านักงานใหญ่ กทม. โทรศัพท์ 
กองควบคุมคุณภาพน้ า กปภ. สนญ. กทม. 02-551-8601-6 

 

ห้องปฏิบัติการ ส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี 0 3827 5818 ต่อ 123 
ห้องปฏิบัติการสาขาจันทบุรี 0 3941 8652 
ห้องปฏิบัติการสาขาปราจีนบุรี 08 1425 9825 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 สระบุรี 0 3635 1930 ต่อ 221, 220 
ห้องปฏิบัติการสาขาลพบุรี 0 3641 1191 
ห้องปฏิบัติการสาขาสีค้ิว 08 1385 8572 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ราชบุรี 0 3220 0782 ต่อ 203 
ห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี 0 3249 3161 
ห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 08 3498 1679 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 สุราษฎร์ธานี 0 7720 0270 
ห้องปฏิบัติการสาขาภูเก็ต 0 7631 9177 
ห้องปฏิบัติการสาขานครศรีธรรมราช 08 9111 9215 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สงขลา 0 7431 4250  
ห้องปฏิบัติการสาขานราธิวาส 08 6965 4564 
ห้องปฏิบัติการสาขาตรัง 08 1541 3282 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ชอนแก่น 0 4323 7358 ต่อ 72 
ห้องปฏิบัติการสาขามหาสารคาม 08 1772 1264 
ห้องปฏิบัติการสาขาชัยภูมิ 09 0969 2884 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี 0 4232 3001 ต่อ 2 
ห้องปฏิบัติการสาขาเลย 0 4281 4385 
ห้องปฏิบัติการสาขาสกลนคร 08 1708 8780 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 อุบลราชธานี 0 4531 1432 
ห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร 0 4261 4992  
ห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ 08 8552 2969 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เชียงใหม่ 0 5335 2012 ต่อ 2204 
ห้องปฏิบัติการสาขาเชียงราย 0 5202 9849 
ห้องปฏิบัติการสาขาเกาะคา 09 7918 4998 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 นครสวรรค์ 0 5625 5814 ต่อ 203 
ห้องปฏิบัติการสาขาพิจิตร 0 5699 0776 
ห้องปฏิบัติการสาขาตาก 08 5874 7760 
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2.การน าส่งตัวอย่าง 

2.1 ลูกค้าภายนอก 
 

• ลูกค้าน าตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะใช้บริการตามห้องปฏิบัติการในข้อ  1 และกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มใบค าขอน าตัวอย่างและแบบบันทึกการทบทวนค าขอบริการทดสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ  ตรวจสอบ ข้อมูลให้ ครบถ้วน สมบูรณ์  (ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ : www.pwa.co.th  บริการของ กปภ. ค่าบริการวิเคราะห์น้ า พร้อมกรอกข้อมูล และ                   
น าตัวอย่างมาส่งยังห้องปฏิบัติการ) 
• เจ้าหน้าทีท่ าบันทึกส่งเงินค่าทดสอบตัวอย่าง เพ่ือให้ลูกค้าน าไปช าระเงิน  
• กรณีลูกค้าต้องการผลทดสอบแบบเร่งด่วน กปภ.จะค านวณอัตราค่าทดสอบเป็น 3 เท่าของอัตราค่าทดสอบ
ตัวอย่างปกติ และให้ท าความตกลงกับห้องปฏิบัติการ กปภ.ก่อน 
• ลูกค้าสามารถช าระเงินเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม  “การประปาส่วนภูมิภาค” 
 

2.2 ลูกค้าภายใน 
 

• ท าบันทึกข้อความถึง ห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะใช้บริการตามห้องปฏิบัติการในข้อ  1 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง  
• น าตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบค าขอน าตัวอย่างและแบบบันทึกการทบทวนค า
ขอบริการทดสอบ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  
• เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
• กรณีลูกค้าภายใน ส่งตัวอย่างได้ทางไปรษณีย์ รถไฟ รถบัสปรับอากาศ  
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ : www.pwa.co.th  บริการของ กปภ.ค่าบริการ
วิเคราะห์น้ า พร้อมกรอกข้อมูล แล้วจัดส่งมากับตัวอย่างน้ าพร้อมกับบันทึกข้อความ 
 

3. การรับผลทดสอบ 

• การก าหนดรับผลทดสอบ 

ผลทดสอบตัวอย่าง ปกติ (วันท าการ) เร่งด่วน (วันท าการ) 
ด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา 15 7 
ด้านสารเป็นพิษ 20 10 
ด้านสารเคมี สารกรอง 10 5 
 

• กปภ.จะติดต่อหรือส่งรายงานผลทดสอบตามที่ระบุไว้ตามชื่อ-ที่อยู่ ตามแบบบันทึกการทบทวนค าขอบริการ 
กรณีรับรายงานผลทดสอบด้วยตนเอง ต้องมีใบเสร็จฉบับจริง/บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ /ใบขับข่ี อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงด้วย 

 

 

 



FM-QP-04-01-003-R03(06/10/57)P1/1 

          เลขท่ีรับ …………………..…  

                                                                                       หน่วยงาน       ภายใน            ภายนอก 

 

 
ใบค าขอน าตวัอย่างทดสอบ 

มคีวามประสงค์ขอรับบริการทดสอบ                ตวัอยา่งน ้ า  ตวัอยา่งทรายกรอง/กรวด         อ่ืนๆ......................................  

ชนิด
ตวัอย่าง 

รายละเอยีดตวัอย่าง 
(ระบุ จุดเกบ็ วนัที ่เวลา ฯลฯ) 

ปริมาณ รายการทีจ่ะขอรับบริการ 
การเกบ็รักษา

ตวัอย่างก่อนน าส่ง
ห้องปฏิบัตกิารฯ 

หมายเลขปฏิบัตกิาร 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 

     
 

 

 วธีิทดสอบ   ตามค าสัง่กปภ.ท่ี 1394/2557 ลว.6 ต.ค. 2557     วธีิท่ีลูกคา้ก าหนดคือ..............................  
 ข้อมูลอืน่    ไม่ตอ้งการ 

ตอ้งการ ระบุ.....................................................................................................................  

 ภาชนะบรรจุ   ขวดแกว้  ขวดพลาสติก  ถงั  ถุง  

 รับภาชนะ/ตวัอย่างคนื  ตอ้งการ   ไม่ตอ้งการ  

 รายงานผลการทดสอบ  มารับดว้ยตนเอง  ส่งใหท้างไปรษณีย์   ส่งผา่นอิเลคทรอนิกส์ 

ลงช่ือ.............................................................ผูน้ าส่งตวัอยา่ง  ลงช่ือ............................................................ผูรั้บตวัอยา่ง 

(.............................................................)......./......./.......  (...........................................................)......./......./.......  
 

ส าหรับผู้รับตวัอย่าง 
ค่าทดสอบ..............................................บาทVAT..............................................บาทราคารวม.............................................บาท 
สภาพตวัอย่าง           ปกติ               ไม่ปกติ เพราะ...........................................................................................................................................  
 

                       ลงช่ือ ............................................................................ผูรั้บตวัอยา่ง  
                                 (                                                                         )......../........./..........  
 

 

ช่ือ-สกลุ ผู้น าส่งตวัอย่าง..................................................................................... สังกดัหน่วยงาน........................................................................  
 

ทีอ่ยู่............................................................................................................................................................ โทรศัพท์...........................................  
 

ต้องการให้ออกรายงานในนาม............................................................................................................................................................................  
 

ทีอ่ยู่.....................................................................................................................................................................................................................  

0 
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แบบบันทึกการทบทวนค าขอบริการทดสอบ 
อา้งอิงใบค าขอรับบริการเลขท่ี........................................................  วนัท่ี................................................. 
เลขท่ีตวัอยา่ง..........................................................    
ส าหรับลูกค้าลงข้อมูลข้อ 1-5 
      ลูกคา้มาเอง            ลูกคา้ส่งตวัแทนมา           ไดรั้บทางไปรษณีย ์ 
      ไดรั้บทางรถไฟ          อ่ืนๆ........................... 
1.ชนิดน า้ตวัอย่าง 
      น ้ าประปา          น ้ าบาดาล          น ้ า RO         อ่ืนๆ........................ 
2.วธีิทดสอบ 
      วธีิตามค าสัง่กปภ.ท่ี 1394/2557 ลว.6 ต.ค. 2557 
      วธีิเฉพาะตามเอกสาร……………………………………………. 
      วธีิเฉพาะ (ระบุเทคนิค เคร่ืองมือ)………………………………... 
3.การรายงานผลการทดสอบ 
      ภาษาไทย                          ภาษาองักฤษ  
ระยะเวลาทีต้่องการผลการทดสอบ 
      รวดเร็วภายใน...........วนั              ปกติ 15 วนัท าการ 
4.ข้อมูลอืน่ๆทีต้่องการทราบเพิม่เตมิในรายงานผลการทดสอบ 
      ไม่ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 
      ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 

o Detection Limit ของ.............................................................  
o อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................  

 

5. การขอรับตวัอย่าง/ภาชนะคนื 
      ไม่ตอ้งการ                         ตอ้งการ                            

ส าหรับผู้รับตวัอย่างลงข้อมูล 
6. กรณีลูกค้าระบุวธีิทดสอบในข้อ 2 พจิารณาแล้วว่าเป็น 
       วธีิท่ีเหมาะสม 
       วธีิท่ีไม่เหมาะสม เพราะ................................................................  
.............................................................................................................  
7. เคร่ืองมอืทดสอบ กรณีระบุวธีิเฉพาะในข้อ2 
    เคร่ือง...............................................................................................  
        มีความพร้อมเพราะสอบเทียบแลว้ และสภาพดี 
        ไม่มีความพร้อมเพราะ 
            ไม่มีเคร่ืองมือ      เคร่ืองมือยงัไม่สอบเทียบ      เคร่ืองมือช ารุด 
8. บุคลากร 
       สามารถทดสอบไดเ้พราะไดรั้บการฝึกอบรมและรับมอบหมาย 
        ใหท้ างานทดสอบ 
        ไม่สามารถท าไดเ้พราะ 
           ไม่เคยไดรั้บมอบหมายใหท้ างานทดสอบ 
            ยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรม                ยงัไม่ไดรั้บมอบหมายงาน 
9.ปริมาณงาน 
             รับงานได ้                 ไม่สามารถรับงานได ้เพราะมีงานมาก 
             สามารถรับงานไดแ้ต่อาจชา้กวา่ปกติซ่ึงลูกคา้ยนิยอม 
10.สรุปความพร้อมรับงานทดสอบ 
              พร้อมรับงาน                          ไม่พร้อมรับงาน  

ส าหรับลูกค้า 
       ลูกคา้กรอกขอ้มูล ขอ้1-5              ลูกคา้รับทราบขอ้1-10 
 
 

             ลงช่ือ.............................................................  
 

                     (………………………………………)….../….../…... 

ส าหรับผู้รับตวัอย่าง 
 
             ลงช่ือ.............................................................  
 

                     (………………………………………)….../….../…... 

บันทกึการประสานงานกบัลูกค้า 

ผู้บันทกึ/วนัที ่ รายละเอยีด ผู้ตดิต่อ ลูกค้ารับทราบ 
เจ้าหน้าทีท่ี่

เกีย่วข้องรับทราบ 
หมายเหตุ 
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หมวดที่ 1 ตวัอย่างน ้า
หมวดที่ 2 ตวัอย่างสารเคมี  สารกรองและท่อน ้า
หมวดที่ 3 ทดสอบเหมารวมเปน็ชุด

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบและอัตราค่าทดสอบ

5

พ.ศ.2557
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ล าดับ ค่าบริการ
ที่ บาท/ตัวอย่าง

คุณลักษณะทางกายภาพ
1  สี APHA,AWWA and WEF  (2120 B.) 

APHA,AWWA and WEF  (2120 C.)
2  รส APHA,AWWA and WEF  (2160 B.) 100
3  กล่ิน APHA,AWWA and WEF  (2150 B.) 100
4  ความขุ่น APHA,AWWA and WEF  (2130 B.) 100
5  การน าไฟฟา้ APHA,AWWA and WEF  (2510 B.) 100

6  ความเปน็กรด - ด่าง APHA,AWWA and WEF (4500-H+ B.) 100
7  ความเค็ม APHA,AWWA and WEF  (2520 B.) 100
8  ORP APHA,AWWA and WEF  (2580 B.) 100
9  อุณหภมูิ APHA,AWWA and WEF  (2550B. ) 50

คุณลักษณะทางเคมี
10  ปริมาณสารทั้งหมด APHA,AWWA and WEF  (2540 B.) 200
11  ปริมาณสารละลายทั้งหมด APHA,AWWA and WEF  (2540 C.) 200
12  ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด APHA,AWWA and WEF  (2540 D.) 200
13  ความกระด้างทั้งหมด APHA,AWWA and WEF  (2340 C.) 200
14  ความกระด้างชั่วคราว APHA,AWWA and WEF  (2320 B.) 200
15  ความกระด้างถาวร APHA,AWWA and WEF  (2340 C.) 200
16  แคลเซ่ียม APHA,AWWA and WEF  (3500-Ca B.) 200
17  แมกนีเซ่ียม APHA,AWWA and WEF  (3500-Mg B.) 200

18  คลอไรด์ APHA,AWWA and WEF  (4500-Cl- B.) 200
19  ความเปน็ด่าง, คาร์บอเนต APHA,AWWA and WEF  (2320 B.) 200
20  ความเปน็ด่าง, ไบคาร์บอเนต APHA,AWWA and WEF  (2320 B.) 200
21  ความเปน็ด่าง, ไฮดรอกไซด์ APHA,AWWA and WEF (2320 B.) 200
22  ความเปน็ด่างทั้งหมด APHA,AWWA and WEF (2320 B.) 200
23  ความเปน็กรด APHA,AWWA and WEF (2310 B.) 200
24  คลอรีนคงเหลือ DPD Colorimetric Method 150
25  เหล็ก APHA,AWWA and WEF  (3500-Fe B.) 300
26  มังกานีส APHA,AWWA and WEF  (3500-Mn B.) 300
27  ทองแดง APHA,AWWA and WEF  (3500- Cu C.) 450
28  สังกะสี APHA,AWWA and WEF  (3500-Zn B.) 450

29  ซัลเฟต APHA,AWWA and WEF  (4500-SO4
2- E.) 300

30  ไนเตรต APHA,AWWA and WEF  (4500-NO3
- E.) 300

31  ไนไตรต์ APHA,AWWA and WEF  (4500-NO2
- B.) 300

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบ และอัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง
หมวดที ่1 ทดสอบตวัอย่างน ้า

รายการทดสอบ วธิทีดสอบ

100
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ล าดับ ค่าบริการ
ที่ บาท/ตัวอย่าง

คุณลักษณะทางเคมี (ต่อ)

32  ฟลูออไรด์ APHA,AWWA and WEF  (4500-F- D.) 300
33  อะลูมิเนียม  APHA,AWWA and WEF  (3125 B.) 600
34  ปริมาณสารเคมีส าหรับใช้ใน Operation and Control of water Treatment 

 การตกตะกอนน้ า (จาร์เทสต์) Process, Charles R.Cox (1964)
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา

35  Heterotrophic Plate Count APHA,AWWA and WEF  (9215 B.) 200
36  Total Coliform bacteria APHA,AWWA and WEF 400

(9221 B., C. and 9223 B.)
37  Escherichai  coli APHA,AWWA and WEF 400

(9221 C., F. and 9223 B.)
38  Salmonella  spp. APHA,AWWA and WEF  (9260 B.) 800
39  Staphylococcus  aureus APHA,AWWA and WEF  (9213 B.) 800
40  Clostridium  perfringens The Microbiology of Drinking Water (2010)-Part 6 800

คุณลักษณะทางดัชนีมลภาวะ
41  ฟอสเฟต APHA,AWWA and WEF  (4500-P B5, D.) 450
42  แอมโมเนีย APHA,AWWA and WEF  (4500-NH3 F.) 450
43  DO APHA,AWWA and WEF  (4500-O C.) 300
44  BOD APHA,AWWA and WEF  (5210 B.) 450
45  COD APHA,AWWA and WEF  (5220 D.) 350
46  คลอโรฟลิด์ (เอ) Spectrophotometric Method 600

คุณลักษณะทางสารเปน็พิษ

47  ไซยาไนด์ APHA,AWWA and WEF  (4500-CN- N) 600
48  ปรอท 600
49  ตะกั่ว 600
50  แคดเมียม 600
51  โครเมียม 600
52  สารหนู 600
53  ซิลีเนียม 600
54  แบเรียม 600
55  นิเกิล 600
56  เงิน 600

หมวดที ่1 ทดสอบตวัอย่างน ้า (ตอ่)

รายการทดสอบ วธิทีดสอบ

3,000

   APHA,AWWA and WEF  (3125 B.)

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบ และอัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง
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ล าดับ ค่าบริการ
ที่ บาท/ตัวอย่าง

คุณลักษณะทางสารเปน็พิษ (ต่อ)
57  ไตรฮาโลมีเทน ;

 คลอโรฟอร์ม  โบรโมไดคลอโรมีเทน
 ไดโบรโมคลอโรมีเทน  โบรโมฟอร์ม

58  สารตกค้างจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื
 กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ;
 ดีลดริน  ออลดริน  เฮปตาคลอร์
 เฮปตาคลอร์อีปอ๊กไซด์  ลินเดน
 เฮกซาคลอโรเบนซีน  โอ,พ-ีดีดีที
 พ,ีพ-ีดีดีท ีเมธอกซีคลอร์และ
 คลอร์เดน

59  สารตกค้างจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื
 กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

60  ฟนีอล APHA,AWWA and WEF  (5530 D.) 750

In House Method : Base on EPA Method (8141B.) 3,000

หมวดที ่1 ทดสอบตวัอย่างน ้า (ตอ่)

รายการทดสอบ วธิทีดสอบ

   APHA,AWWA and WEF (6200 and 6232 D.) 3,000

   APHA,AWWA and WEF  ( 6630 B. ) 3,000

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบ และอัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง
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ล าดับ ค่าบริการ

ที่ บาท/ตัวอย่าง
สารเคมีและสารกรอง

1  ไฮโปคลอไรต์ มอก. 225-2542
 -Available Chlorine 300
 -Heat Stability 450

2  ปนูไลม์อุตสาหกรรม
 - แคลเซ่ียมไฮดรอกไซด์และ 600
 - แคลเซ่ียมออกไซด์ 600
 -ขนาด มอก. 319 เล่ม 2-2551 400

3  สารส้ม มอก. 165-2554
 -อะลูมินา 700
 -ความเปน็กรด-ด่าง 200
 -เหล็ก 400
 -แมงกานีส 500
 -เกลือแอมโมเนียม 500
 -สารที่ไม่ละลายน้ า 200

4  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง In house Method ; Base on มอก. 2150-2546
 - อะลูมิเนียมออกไซด์ 700
 - ความเปน็กรด-ด่าง 200
 -เหล็ก  400
 -แมงกานีส 500
 -เกลือแอมโมเนียม 500
 -เบสิกซิตี 500

5  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว มอก. 2150-2546
 - อะลูมิเนียมออกไซด์ 700
 - ความเปน็กรด-ด่าง 200
 -เหล็ก  400
 -แมงกานีส 500
 -เกลือแอมโมเนียม 500
 -เบสิกซิตี 500
 -ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 200

ASTM C 25-11

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบ และอัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง
หมวดที ่2 สารเคม ีสารกรอง และอ่ืนๆ

รายการทดสอบ วธิทีดสอบ
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หมวดที ่2 สารเคม ีสารกรอง และอ่ืนๆ (ตอ่)

ล าดับ ค่าบริการ

ที่ บาท/ตัวอย่าง
สารเคมีและสารกรอง (ต่อ)

6  โปตัสเซ่ียมเปอร์มังกาเนต APHA,AWWA and WEF (B 603-03) 400
7  โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ APHA,AWWA and WEF (B 601-05) 400

 -ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
8  โซเดียมคาร์บอเนต

 -ด่างที่ละลายได้ทั้งหมด 400
 -ความชื้น 400

9  ทราย/กรวด/แอนทราไซต์ APHA,AWWA and WEF (B 100-01)
 -Uniformity Coefficient
 -Effective Size
 -Acid Solubility 500
 -ความถ่วงจ าเพาะ 300
 -เหล็ก 500
 -แมงกานีส 500

10  ถ่านกัมมันต์
 - ขนาด มอก. 900-2547 400
 - ค่าไอโอดีน 600
 - ความหนาแน่น 400
ทอ่น้ า

11  ทอ่น้ า ; PVC HDPE
 - ความถ่วงจ าเพาะ  ASTM D792-13 300

12  ทอ่น้ า ; HDPE
 -Oxidation Induction Time 600
 -Differential Scanning Calorimeter 600
 -Melt Flow Index 650

APHA,AWWA and WEF  (B600-05)

มอก. 982-2556

ตารางแสดงรายการทดสอบ วิธีทดสอบ และอัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง

รายการทดสอบ วธิทีดสอบ

ASTM E359-10 

600
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หมวดที ่3 อัตราค่าทดสอบตวัอย่าง ฯ เหมาเป็นชดุ (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม )

 ชดุที ่1
สี   กล่ิน รส ความขุ่น  การน าไฟฟ้า  ความเป็นกรด - ด่าง และอุณหภูมิ

 ชดุที ่2
ปริมาณสารละลายทัง้หมด  ความกระด้าง (ทัง้หมด  ชั่วคราวและ ถาวร) ความเป็นด่างทัง้หมด
แคลเซ่ียม แมกนีเซ่ียม คลอไรด์  เหล็ก มังกานีส ไนเตรต ไนไตรต์  ทองแดง สังกะสี  
ซัลเฟต  และฟลูออไรด์

 ชดุที ่3
Heterotrophic Plate Count   Total Coliform bacteria และ Escherichai  coli

 ชดุที ่4
Heterotrophic Plate Count   Total Coliform bacteria  Escherichai  coli  Salmonella sp. 
Staphylococcus  aureus และ Clostridium  perfringens

 ชดุที ่5 คุณลักษณะทางสารเป็นพิษ  7 รายการ ราคา  3,000 บาท
ปรอท  ตะกั่ว  คัดเมี่ยม  โครเมี่ยม  สารหนู  เซเลเนี่ยม  และแบเรียม

อัตราค่าทดสอบตวัอยา่ง

คุณลักษณะทางเคม ี16 รายการ ราคา 2,800 บาท 

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย 3 รายการ ราคา 800 บาท 

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย 6 รายการ ราคา 2,600 บาท 

คุณลักษณะทางกายภาพ 7 รายการ ราคา 600 บาท 


