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Company Profile

SCOPE

OF

Team

บริษัท นีดีส ซัพพลาย อิ นสตรูเม้นท์ จํากัด และบริษัท เอ็ นไวแล็บ จํากัด ได้
เริม่ เปิ ดดําเนินการเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2541 ซึง่ ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิง่ แวดล้อม
นําเข้าและจําหน่าย และให้เช่าเครือ่ ง รวมถึงงานบริการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม มาเป็ นเวลา 20
ปี เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ นองค์กรชัน้ นําทีท่ าํ งานด้านสิง่ แวดล้อมโดยมุ่งเน้นคุณภาพบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
เรานําเข้าเพือ่ จําหน่าย และให้เช่า ให้คาํ ปรึกษา
และบริการหลังการขาย เครือ่ งมือตรวจวัด ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม อาทิเช่น เสียง แสง ความร้อน ก๊าซ และฝุ่ นละออง
ในนามบริษทั นีดสี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด

เราบริการตรวจวัด ให้คาํ ปรึกษา แก้ปัญหา
ตรวจติดตามมาตรการสิ่งแวดล้อม (EIA)
และทํารายงานผลส่งหน่วยงานราชการ งาน
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ขึ้นทะเบียนตรวจวัดกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว.118 เรา
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
เลขที่ 0526 พร้อมที่จะทํางานตาม
มาตรฐานสากล

ในนาม บริษัท เอ็ นไวแล็บ จํากัด
เรามีความพร้อมด้านเครือ่ งมือตรวจวัด เราตรวจวัดตามหลัก
วิชาการ มีการสอบเทียบเครือ่ งมือทุกครัง้ ทัง้ ก่อนตรวจวัดหรือ
ตามระยะการสอบเทียบรายเดือนหรือรายปี ทัง้ การสอบเทียบ
ภายใน และภายนอก อาทิเช่น มาตรวิทยา กรมวิทยาศาสตร์
บริการ หรือ หน่วยงานเอกชน ทีม่ มี าตรฐาน ISO 17025

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรและทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ทางด้านเครือ่ งมือตรวจวัด การดูแลรักษาเครือ่ งมือ ด้านเก็บตัวอย่าง ด้านวิเคราะห์ และรายงานผลตรวจวัด
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ขอบเขตการให้บริการ

Scope of CEMS Mobile Unit

CEMS Mobile Unit
SYSTEM Include





NOx Analyzer Model 42i HL THERMO Electric.,USA
SO2 Analyzer Model 43i HL THERMO Electric.,USA
CO2/O2 Analyzer Model T803 API.,USA
CO Analyzer Model T300M API., USA

Reference Method
NOx Analyzer
SO2 Analyzer
CO Analyzer
CO2 Analyzer
Oxygen Analyzer

Chemiluminescence Method
UV Absortion Method
NDIR Method
NDIR Method
Paramagnetic Method

Measurement Range
NOx Analyzer
SO2 Analyzer
CO Analyzer
CO2 Analyzer
Oxygen Analyzer

0-10,20,50,100,200,500,1000,5000 ppm
0-10,20,50,100,200,500,1000,5000 ppm
0-100 ppm to 1000 ppm
0-1% to 0-20%
0-1% to 0-100%
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ขอบเขตการให้บริScope
การ of VOCs Testing

SCOPE

OF

Work

การตรวจวัดคุ ณภาพอากาศในปล่องระบายแบบต่อเนือ่ ง ด้วยระบบ FTIR
• ตรวจวัดแบบต่อเนือ่ งรายนาที
• แสดงผลตรวจวัดทันที real-time monitor
• ตามมาตรฐานการตรวจวัด Method US-EPA
• ตรวจวัดได้ทงั้ ในกลุม่ HCl HF ตามมาตรฐานเตาเผาขยะและ ซีเมนต์
• ตรวจวัดในกลุม่ VOC ในโรงงานปิ โตรเคมี

Parameter ทีส่ ามารถตรวจวัดได้ดงั นี้
Compound Name

Formula

Range

Water
Oxygen
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Nitrous oxide
Nitrogen monoxide
Nitrogen dioxide
Sulfur dioxide
Ammonia
Hydrogen chloride
Hydrogen fluoride
Methane
Ethane
Ethylene (Ethane)
n-Propane
n-Hexane
Formaldehyde
Toluene
Styrene

H2O
O2
CO2
CO
N2O
NO
NO2
SO2
NH3
HCl
HF
CH4
C2H6
C2H4
C3H8
C6H14
CH2O
C6H5CH3
C6H5CH=CH2

0-25 % Vol
0-25 % Vol
0-20 % Vol
0-10000 ppm
0-500 ppm
0-500 ppm
0-500 ppm
0-500 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-50 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-50 ppm
0-50 ppm
0-50 ppm
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ขอบเขตการให้บริกScope
าร of Source Testing
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย
(Stack Monitoring)

ตรวจวัดคุณภาพก๊าซในปล่องระบาย
(Portable Gas Testing)
ตรวจวัดปริมาณก๊าซในปล่องระบาย ก๊าซออกซิเจน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO), ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX), อุ ณหภู มิ
และ ความเร็วลมในปล่องระบาย ด้วยวิธี Electrochemical
Sensor ซึ่งได้รบั การขึ้นทะเบียนตรวจวัด เลขที่ ว.118
ลู กค้าทราบผลตรวจวัด ทันที่เพือ่ นําผลไปใช้ในเชิงการ
แก้ปัญหา
อุ ปกรณ์มกี ารสอบเทียบ ความถู กต้องตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจวัด

SCOPE

OF

Work

ตรวจวัดฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP, ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2), ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX),
ค่าความทึบแสง (Opacity) และสารเคมีอนื่ ๆ รวมถึง โลหะหนัก ตามมาตรฐาน US EPA Method
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ขอบเขตการให้Scope
บริการof Air Quality Monitor
ตรวจวัดคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป (Ambient Quality Monitor)

SCOPE

OF

Work

ตรวจวัดฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP), ฝุ่ นขนาดเล็ก
ตํ่ากว่า 10 ไมครอน (PM-10), ฝุ่ นขนาดเล็กตํ่ากว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5), ระดับ
ความดังของเสียง / เสียงรบกวน (Leq 24 hr.), ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2),
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX), ปริมาณ
ก๊าซในกลุ ม่ ไฮโดรคาร์บอน (THC), ปริมาณก๊าซโอโซน (O3), ความเร็วและทิศทางของลม
(อุ ตุนยิ มวิทยา), ความสัน่ สะเทือน ฯลฯ

บริการการตรวจวัดเสียงรบกวน และเสียงรอบโรงงาน
ตรวจวัดระดับเสียงเป็ นค่าเฉลีย่ (Leq : 5, 10, 30 นาที, 1, 8, 24 ชัว่ โมง) ตรวจวัดเป็ น
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัดเป็ น เปอร์เซ็นต์ไทล์ของระดับเสียง (L5, L10, L50,L90, L95)
และตรวจวัดเป็ น ระดับเสียงในเวลากลางวันและกลางคืน (Ldn) ในช่วงระยะเวลาการตรวจวัด 24 ชัว่ โมง
โดยรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการบันทึก ค่าในมาตรระดับเสียง
ตรวจวัดเสียงรบกวน ตามมาตรฐานการตรวจวัด ในกรณีเรือ่ งร้องเรียนผลกระทบจาเสียงดัง
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ขอบเขตการให้บริการ Scope of workplace
การตรวจวั ดระดั บเสียงในสถานประกอบการ

SCOPE

OF

Work

ตรวจวัดระดับเสียงเป็ นค่าเฉลีย่ (Leq : 8 ชัว่ โมง) ตรวจวัดเสียงสะสมชนิดติดตัวบุคคล
Noise dosimeter ตามมาตรฐานตรวจวัดของกระทรวงแรงงานและคุ้มครองสวัสดิการ

การตรวจวั ดแสงในสถานประกอบการ
การตรวจวัดแสงสว่างในสถานประกอบการ โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเข้มแสง เรียกว่า
ลักซ์มเิ ตอร์ มีหน่วยที่ใช้วดั คือ ลักซ์ ภายในเครื่องจะมีเซลล์เป็ นตัวรับแสงสว่างแล้วแปลค่าเป็ น
แรงดันไฟฟ้า
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ขอบเขตการให้บริการScope of workplace
ตรวจวั ดดั ชนีความร้อน

บริการตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือน
การตรวจวัด แรงสัน่ สะเทื อ นเนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า ง การตอกเสาเข็ ม
แรงสัน่ สะเทือนท่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร การระเบิดเหมือง แรงสัน่ สะเทือนที่มผี ลกระทบต่อ
บุ คคล เช่นการขับโฟร์คลิฟท์ การเจาะถนน

SCOPE

OF

Work

การตรวจวัดความร้ อนในสถานประกอบการ เพือ่ ให้รู้ถึงปริมาณความร้ อนที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตหรือเกิดการการปฏิบตั ิงานมีผลอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ป้ ฏิบตั ิงานได้ การตรวจวัดทําได้โดยใช้
เครื่องวัดแบบกระเปาะเปี ยกและโกลบ (Wet Bulb Globe Thermometer : WBGT) สําหรับ
ตรวจวัดหาอุ ณหภู มิ ความชื้น และ การแผ่รงั สีความร้ อน และประเมินความร้ อนโดยใช้ดชั นีความเค้น
(Heat Stress) ซึ่งเป็ นผลจากสิง่ แวดล้อมและทางกายภาพที่อาจเกิดอันตรายต่อร่ างกายได้
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ขอบเขตการให้บริการ

Scope of Dust

SCOPE

OF

Work

การตรวจวั ดฝุ่ นละอองและสารเคมีในพื้นทีก่ ารทํางาน
ตรวจวัดและวิเคราะห์ฝุ่นละออง สารเคมี ตามมาตรฐานกาตรวจวัด
NIOSH หรือ OSHA โดยการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ในห้องปฎิบตั ิการ ด้วยอุ ปกรณ์เก็บ
ตัวอย่างพร้ อมอุ ปกรณ์สอบเทียบความถู กต้องทีไ่ ด้มาตรฐาน

การตรวจวั ดฝุ่ นละอองด้วยระบบตั วเลขดิจิตอล
ตรวจวัดฝุ่ นละอองด้วยระบบตัวเลขดิจติ อล ด้วยระบบการกระเจิงของแสง Light
Scattering แสดงผลตรวจวัดทันที ด้วยระบบตัวเลข สามารถตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาด 1,
2.5, 10 ไมครอน และ ฝุ่ นรวม TSP มีทงั้ แบบเคลือ่ นย้าย และ ตรวจวัดระยะยาว
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ขอบเขตการให้บScope
ริการ of Indoor Air Quality
การบริการตรวจวั ด Indoor Air Quality IAQ

SCOPE

OF

Work

การตรวจวัดคุ ณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ตามมาตรฐานคุ ณภาพ
อากาศประเทศสิงค์โปร์ หรือฮ่องกง ตรวจวัดอุ ณหภู มิ ความชื้น ฝุ่ นละออง สาร VOC CO CO2 และ
เชื้อแคทีเรียในอากาศ

การตรวจพื้นทีอ่ ั บอากาศ (confine space)
การตรวจวัดสถานที่อบั อากาศ และควบคุ มการทํางาน พร้ อมอุ ปกรณ์ เติมอากาศ และชุ ด
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ พนักงานควบคุ มผ่านการฝึ กอบรม พร้ อมใบรับรองประกอบ

10

ขอบเขตการให้บริการScope of Engine Test

SCOPE

OF

Work

การตรวจวัดควันดํา ควันขาว จากท่อไอเสียรถยนต์

การตรวจวัดความทึบแสงการ ขนถ่ายวัสดุของท่าเรือ

การตรวจวัดระดับเสียงดังพร้อมจอแสดงผล
กรณีการร้องเรียนเสียงดังจากการก่อสร้าง
ตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือนพร่อมจอแสดงผล และ
สัญญาณเตือนสําหรับงานเฝ้ าระวัง
แรงสัน่ สะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
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ขอบเขตการให้บริการScope of EIA Monitor
ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้ อม งานก่อนสร้างอาคารสูง ช่วงงานเสาเข็ม
และฐานราก และช่วงก่อสร้าง ตามมาตรการตรวจวั ด EIA APPROVE
•

SCOPE

OF

Work

•
•
•

ตรวจวัดเสียง แรงสัน่ สะเทือน ฝุ่ น
ก๊าซและคุ ณภาพนํา้
เก็บข้อมู ลตรวจวัดวิเคราะห์จริง
ตามมาตรฐานการตรวจวัด
เก็บข้อมู ลมากกว่า 90 %
ควบคุ มการเก็บตัวอย่างด้วยระบบ
GPS

สอบเทียบเครือ่ งทุกครัง้
ภาพแสดงสอบเทียบเครื่องเก็บตัวอย่าง

ภาพแสดงการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง
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ขอบเขตการให้บริกScope
าร of water Analysis
ตรวจวั ดและวิเคราะห์ คุณภาพนํ้า
คุ ณภาพนํา้ ประปา นํา้ ดื่ม นํา้ บริโภค สระว่ายนํา้
คุ ณภาพนํา้ ทิ้ง นํา้ เสีย
คุ ณภาพนํา้ ใต้ดิน นํา้ บาดาล นํา้ ทะเล

SCOPE

OF

Work

•
•
•
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Laboratory

ขอบเขตการให้บริการ

Laboratory and Report

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด ได้รบั การอนุมตั ิการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนเลขที่
ว-118 จากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่งกําลังพ ัฒนาเพือ่ ก้ าวเข้าสู ่ระบบ ISO/IEC 17025
และยังได้รบั ใบ อนุญาตรับรองรายงานการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทํางาน เลขที่
รสส. 004-9/0719 ตามกระทรวงกําหนดมาตรฐานใยการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

นอกจากนี้เรายังมี ผู เ้ ชีย่ วชาญทางด้านการวิเคราะห์ มีทกั ษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
มากมาย และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทนั สมัยและได้รบั มาตรฐาน และกําลังพ ัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
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Laboratory and Report

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด ได้ร่วมกับ Agilent Technologies พ ัฒนาขอบข่ายการวิเคราะห์
เพิม่ ขึ้น เราได้เพิม่ เครื่องมือวิเคราะห์ GC-FID ซึ่งสามารถวิเคราะห์ กลุ ม่ สาร VOCs ทัง้ ในปล่อง
ระบายและสถานประกอบการ และ เครื่อง ICP-OES สําหรับวิเคราะห์ สารกลุ ม่ โลหะหนัก ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ทงั้ ในนํา้ และ อากาศ รวมถึง เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เพือ่
ตอบสนองงานวิเคราะห์ที่หลากหลายและเที่ยงตรงยิง่ ขึ้น

เครือ่ ง ICP-OES
Model 5110 ICP-OES
Agilent Technologies

เครือ่ ง GC-FID
Model 7693
Agilent Technologies

เครือ่ ง UV-Vis
Model Cary 60
Agilent Technologies
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Laboratory and Report

REPORT

Report
นอกจากนี้ทางบริษทั เอ็นไวเล็บ จํากัด ยังมีเจ้าหน้าที่ ที่มปี ระสบการณ์ในการจัดทําเล่ม
รายงาน ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของรายงานผล ส่วนงานของมาตรการ ทํางานด้วยความรวดเร็ว
ถู กต้อง ใส่ใจลู กค้า พร้ อมรับผลการตรวจวัดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ตรวจวัด

รูปแบบ Analysis Report

16

ขอบเขตการให้บริการ

Certificate

CERTIFICATE

ทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ว-118
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Certificate

CERTIFICATE

หนั งสือรั บรองผู ท้ ี่สามารถรั บรองรายงานการตรวจวั ดและวิเคราะห์ สภาวะการ
ทํางาน (แบบ รสส.๒)
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ผลงานทั่วไปของบริษัท
ผลงานตรวจวั ดคุณภาพสิ่งแวดล้ อมโครงการโรงไฟฟ้า
•
•
•

โรงไฟฟ้าพระนครใต้
โรงไฟฟ้าวั งน้อย
โรงไฟฟ้าจะนะ

ผลงานตรวจวั ดโรงงานนํ้าตาล
• กลุ่มโรงงานนํ้าตาลพิมาย
• กลุ่มโรงงานนํ้าตาละครบุรี
• กลุ่มโรงงานนํ้าตาลบ้านไร่
• กลุ่มโรงงานนํ้าตาลมิตรเกษตร
• กลุ่มโรงงานนํ้าตาลกําแพงเพชร
ผลงานตรวจวั ดโรงงานกําจั ดขยะ ชีวมวล
• กลุ่มโรงงาน Advance Power
Conversion
• กลุ่มโรงงาน Advance Clean Power
ผลงานตรวจวั ดคุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามมาตรการโครงการ EIA กลุ่มงานก่อสร้าง
อาคารสูง

LIST

OF

REFERENCE

List of Reference
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ติดต่ อขอคําปรึกษาและรับบริการ

ผลงานทั่วไปของบริษัท

CONTACT

E:info@evltesting.com

20

