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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 349 หมูที่ 2 ตําบลแมลาด อําเภอคลองขลุง  

  จังหวัดกําแพงเพชร 62120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0069

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  เบียร  - ความเปนกรด-ดาง  Analytica-EBC, 2004, method 9.35

   4.0 ถึง 5.0

 - คาสี  In - house method : W-QA-QAA-120

   5.0 EBC ถึง 7.0 EBC  based on Analytica-EBC, 2000, 

 method 9.6

 - คาความขม  In - house method : W-QA-QAA-130

   5 BU ถึง 35 BU  based on  American Society of 

 Brewing Chemist, 2018, Beer – 23,

 part A

 - Aerobic count  Analytica microbiologica-EBC, 2011, 

   cfu/100 mL  method 4.3.2.1 

 - Anaerobic count  Analytica microbiologica-EBC, 2011, 

   cfu/100 mL  method 4.3.2.2 
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2  Fermenting beer  - Aerobic count  Analytica microbiologica-EBC, 2011, 

 and Yeast slurry    cfu/mL  method 4.2.2 

 - Wild yeast  Analytica microbiologica-EBC, 2011, 

   cfu/mL  method 4.2.5.1 

 - Lactobacillus  and Pediococcus  Analytica microbiologica-EBC, 2011,

   cfu/mL  method 4.2.4.2 

3  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : W-QA-QAA-005 

 ที่ปดสนิท    6.5 ถึง 8.5  based on Standard Methods for the 

 Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 4500 - H
+
 B

 - Total coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B
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3  น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุ  - E. coli  Standard Methods for the Examination

(ตอ)  ที่ปดสนิท    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B, F 

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 
๐
C  of Water and Wastewater, APHA, 

   100 mg/L  ถึง 500 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

4  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
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4  น้ําเสีย  - สารแขวนลอยทั้งหมด  In - house method : W-QA-QAA-006 

(ตอ)    ที่อุณหภูมิ 103 C ถึง 105 C  based on Standard Methods for the 

   10 mg/L  ถึง 3 000 mg/L  Examination of Water and Wastewater, 

 APHA, AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 D

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Methods for the Examination

   ที่อุณหภูมิ 180 C  of Water and Wastewater, APHA, 

   700 mg/L  ถึง 3 000 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 2540 C

5  น้ําบาดาล  - Total coliforms  Standard Methods for the Examination

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017, 

 part 9221 B
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