ชื่อห้องปฏิบัติการ
: ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0133
สถานที่ตั้ง
: เลขที่ 18 หมู่ที่ 16 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
บุคคลที่ติดต่อ
: นางสาวศุกลภา เจียรสำราญ
โทรศัพท์ : 081-946-0880
โทรสาร : Email : polabear_pa@hotmail.com
ออกครั้งแรกวันที่
: 30 ธันวาคม 2558
ออกให้ ณ วันที่
: 22 พฤศจิกายน 2564
หมดอายุวันที่
: 21 พฤศจิกายน 2568
มาตรฐาน
: ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ
: 0303/16370

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16370

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อหองปฏิบัติการ

: ศูนยวิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว บริษัท ไทยฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

สถานที่ต้งั

: เลขที่ 18 หมูที่ 16 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0133

สถานะของหองปฏิบัติการ

:  ถาวร

 นอกสถานที่

 ชั่วคราว

 เคลื่อนที่

ลําดับ

วัสดุ /

รายการที่ทดสอบ /

วิธีทดสอบ /

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ชวงของการทดสอบ

เทคนิคที่ใช

1

อาหารสัตวและ
วัตถุดิบอาหารสัตว

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected
- Salmonella spp.

No. BIO 12/32 - 10/11
ISO 6579-1 : 2017

Detected or not detected
- Total viable count
cfu/g

AFNOR Certificate
No. BIO 12/35 - 05/13

- Enterobacteriaceae
cfu/g

AFNOR Certificate
No. 3M 01/06-09/97

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

หนา 1/5

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16370

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อหองปฏิบัติการ

: ศูนยวิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว บริษัท ไทยฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

สถานที่ต้งั

: เลขที่ 18 หมูที่ 16 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0133

สถานะของหองปฏิบัติการ

:  ถาวร

 นอกสถานที่

 ชั่วคราว

 เคลื่อนที่

ลําดับ

วัสดุ /

รายการที่ทดสอบ /

วิธีทดสอบ /

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ชวงของการทดสอบ

เทคนิคที่ใช

2

Environmental samples
from the primary
production stage
- Boot swab

- Salmonella spp.

ISO 6579-1 : 2017

Detected or not detected
- Cloacal swab

- Salmonella spp.

ISO 6579-1 : 2017

Detected or not detected
- Surface swab

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected
- E. coli

No. BIO 12/32-10/11
AFNOR Certificate

2

cfu/in , cfu/cm

2

No. 3M 01/08–06/01

- Total viable count
2

cfu/in , cfu/cm

2

AFNOR Certificate
No. BIO 12/35-05/13

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

หนา 2/5

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16370

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อหองปฏิบัติการ

: ศูนยวิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว บริษัท ไทยฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

สถานที่ต้งั

: เลขที่ 18 หมูที่ 16 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0133

สถานะของหองปฏิบัติการ

:  ถาวร

 นอกสถานที่

 ชั่วคราว

 เคลื่อนที่

ลําดับ

วัสดุ /

รายการที่ทดสอบ /

วิธีทดสอบ /

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ชวงของการทดสอบ

เทคนิคที่ใช

2

Environmental samples

(ตอ) from the primary
production stage
- Surface swab

- Enterobacteriaceae
cfu/in

- เปลือกไข

2

No. 3M 01/06-09/97

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected
- สิ่งรองนอน

AFNOR Certificate

- Salmonella spp.

No. BIO 12/32-10/11
ISO 6579-1 : 2017

Detected or not detected
- แกลบ

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected
- Total viable count
cfu/g

No. BIO 12/32-10/11
AFNOR Certificate
No. BIO 12/35-05/13

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

หนา 3/5

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16370

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อหองปฏิบัติการ

: ศูนยวิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว บริษัท ไทยฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

สถานที่ต้งั

: เลขที่ 18 หมูที่ 16 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0133

สถานะของหองปฏิบัติการ

:  ถาวร

 นอกสถานที่

 ชั่วคราว

 เคลื่อนที่

ลําดับ

วัสดุ /

รายการที่ทดสอบ /

วิธีทดสอบ /

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ชวงของการทดสอบ

เทคนิคที่ใช

3

มูลสัตว

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected
4

น้ํา

- Salmonella spp.

No. BIO 12/32-10/11
AFNOR Certificate

Detected or not detected
- Total viable count
cfu/ml

No. BIO 12/32-10/11
In - house method : WI-RC-7.2.1-04
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater,
rd

APHA, AWWA & WEF, 23 ed., 2017,
part 9215 B
5

เนื้อหมูและผลิตภัณฑ
- เนื้อหมูสด

- Salmonella spp.

AFNOR Certificate

Detected or not detected

No. BIO 12/32-10/11

- เนื้อหมูบด/เนื้อหมูสับ
- เครื่องในหมู

- Total viable count
cfu/g

AFNOR Certificate
No. BIO 12/35 - 05/13

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

หนา 4/5

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/16370

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อหองปฏิบัติการ

: ศูนยวิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว บริษัท ไทยฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

สถานที่ต้งั

: เลขที่ 18 หมูที่ 16 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0133

สถานะของหองปฏิบัติการ

:  ถาวร

 นอกสถานที่

 ชั่วคราว

 เคลื่อนที่

ลําดับ

วัสดุ /

รายการที่ทดสอบ /

วิธีทดสอบ /

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ชวงของการทดสอบ

เทคนิคที่ใช

5

เนื้อหมูและผลิตภัณฑ

(ตอ) - เนื้อหมูสด

- Enterococcus spp.

Nordic Committee on Food Analysis,
th

cfu/g

NMKL Method No. 68, 5 ed.: 2011

- เนื้อหมูบด/เนื้อหมูสับ
- เครื่องในหมู

- E. coli

AFNOR Certificate

cfu/g

No. 3M 01/08–06/01

- Total Coliform

AFNOR Certificate

cfu/g

No. BIO 12/17-12/05

- Staphylococcus aureus

AOAC Official Methods of Analysis,
st

cfu/g

21 ed., 2019, method 2003.11

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 5

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

หนา 5/5

