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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารทดสอบ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม.54  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0079

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําบรโิภคในภาชนะ  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

 บรรจุที่ปดสนิท    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - ความเปนกรด-ดาง  Standard Methods for the Examination

   6.0 ถึง 9.0  of Water and Wastewater, APHA, 

    AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 4500 - H
+
 B 

 - โบรเมต  In – house method : W-204-31

   2.0 µg/L ถึง 20.0 µg/L  based on The Japan Society for 

 Analytical Chemistry, 2011, vol. 27,

 - โบรไมด  p. 1091 – 1095 

   5.0 µg/L ถึง 150 µg/L
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 77 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม.54  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0079

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําโซดา  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

 - โบรเมต  In – house method : W-204-31 

   2.0 µg/L ถึง 20.0 µg/L  based on The Japan Society for 

 Analytical Chemistry, 2011, vol. 27,

 - โบรไมด  p. 1091 – 1095 

   5.0 µg/L ถึง 150 µg/L

3  เบียร  - คาสี  American Society of Brewing Chemist, 

   4.0 EBC ถึง 8.5 EBC  Methods of Analysis, 14
th
 ed, 2011,

 Beer – 10, part A
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สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลติภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

3  เบียร  - คาความขม  American Society of Brewing Chemist, 

(ตอ)    6 BU ถึง 21 BU  Methods of Analysis, 14
th
 ed, 2011,

 Beer – 23, part A

 - ความเปนกรด-ดาง  American Society of Brewing Chemist, 

   4.0 ถึง 5.0  Methods of Analysis, 14
th
 ed, 2011,

 Beer – 9 pH

 (Hydrogen Ion Concentration) 

4  น้ําแร  - โบรเมต  In – house method : W-204-31

   2.0 µg/L ถึง 20.0 µg/L  based on The Japan Society for 

 Analytical Chemistry, 2011, vol. 27,

 - โบรไมด  p. 1091 – 1095 

   5.0 µg/L ถึง 150 µg/L

ออกครั้งแรก ณ วันที่  26 มกราคม 2555 ฉบับที่ 7
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5  น้ําแรอัดกาซ  - โบรเมต  In – house method : W-204-31

   2.0 µg/L ถึง 20.0 µg/L  based on The Japan Society for 

 Analytical Chemistry, 2011, vol. 27,

 - โบรไมด  p. 1091 – 1095 

   5.0 µg/L ถึง 150 µg/L

6  น้ําบาดาล  - Coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B

7  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  Standard Methods for the Examination

   4.0 ถึง 9.0  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 4500 - H
+
 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่  26 มกราคม 2555 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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