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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/5032

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร จักรมารตนิ บริษัท จักรมารตนิ อินเตอรวิรอนเทค จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1459 ลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

  กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0052

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  อาหารสัตวและ  - Total aflatoxin  RIDASCREEN Instruction

 วัตถุดิบอาหารสัตว    2.10 µg/kg ถึง 33.90 µg/kg  Manual Art. No. R5202

 - Total aflatoxin  RIDASCREEN Instruction

   3.12 ug/kg ถึง 134.49 ug/kg  Manual Art. No. R4701

 - Zearalenone  RIDASCREEN Instruction 

   6.44 µg/kg ถึง 91.33 µg/kg  Manual Art. No. R1401 

 - Deoxynivalenol  RIDASCREEN Instruction 

   0.64 mg/kg ถึง 4.62 mg/kg  Manual Art. No. R5901 and R5902 

 - T-2 Toxin  RIDASCREEN Instruction 

   71.62 µg/kg ถึง 318.37 µg/kg  Manual Art. No. R5302

ออกครั้งแรก ณ วันที่  22 มิถุนายน 2553 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร จักรมารตนิ บริษัท จักรมารตนิ อินเตอรวิรอนเทค จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1459 ลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

  กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0052

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  อาหารสัตวและ  - Total fumonisin  RIDASCREEN Instruction 

(ตอ)  วัตถุดิบอาหารสัตว    0.60 mg/kg ถึง 3.67 mg/kg  Manual Art. No. R5602

 - Total fumonisin  RIDASCREEN Instruction 

   0.04 mg/kg ถึง 1.71 mg/kg  Manual Art. No. R3401

 - Ochratoxin A  In - house method : CMI-WI-006

   1.87 µg/kg ถึง 90.27 µg/kg  based on RIDASCREEN Instruction 

 Manual Art. No. R5402

ออกครั้งแรก ณ วันที่  22 มิถุนายน 2553 ฉบับที่ 6

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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