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   ที่ อว 0303/4174

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/2 หมูที่ 3 ตําบลบางโทรดั อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0031

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ไวนและผลิตภัณฑ  - แอลกอฮอล  In - house method : S-QUC-WT01 

 ที่ทํามาจากไวน    รอยละ 2.5 โดยปริมาตร ถึง   based on Analytica EBC, 2008,

   รอยละ 15.0 โดยปริมาตร  part 9.2.6

 - ความหนาแนน  In - house method : S-QUC-WT01 

   ที่อุณหภูมิ 20 °C  based on ASTM : D4052-22

   0.5000 g/cm
3
 ถึง 1.5000 g/cm

3

 - ความถวงจําเพาะ

   ที่อุณหภูมิ 20/20 ºC

   0.5000 ถึง 1.5000

 - ปริมาณกรดทั้งหมด  In - house method : S-QUC-WT02

   (คํานวณเปน tartaric acid)  based on AOAC Official Methods 

   0.5 g/L ถึง 15.0 g/L  of Analysis, 21
st
 ed., 2019,

 method 962.12

ออกครั้งแรก ณ วันที่  26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/4174

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/2 หมูที่ 3 ตําบลบางโทรดั อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0031

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ไวนและผลิตภัณฑ  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : S-QUC-WT02

(ตอ)  ที่ทํามาจากไวน    2.0 ถึง 5.0  based on AOAC Official Methods 

 of Analysis, 21
st
 ed., 2019,

 method 960.19 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 7

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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