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ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 60/1120 หมูที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง

  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0183

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ํา  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : ISOW-LAB-14.58 

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B

 - ความกระดางทั้งหมด  Standard Method for the Examination 

   (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)  of Water and Wastewater, APHA, 

   4 mg/L ถึง 300 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2340 C

2  น้ําเสีย  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : ISOW-LAB-14.67

   4.0 ถึง 10.0  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 4500 - H
+
 B
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2  น้ําเสีย  - ซีโอดี  In - house method : ISOW-LAB-14.70

(ตอ)    100 mg/L ถึง 2 500 mg/L  based on Standard Methods for the

 Examination of Water and Wastewater,

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

 part 5220 C

 - สารแขวนลอยทั้งหมด  In - house method : ISOW-LAB-14.68 

   ที่อุณหภูมิ 103
 ๐

C ถึง 105 
๐
C  based on Standard Methods for the

   100 mg/L ถึง 600 mg/L  Examination of Water and Wastewater,

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

 part 2540 D

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด  Standard Method for the Examination 

   ที่อุณหภูมิ 180 
๐
C  of Water and Wastewater, APHA, 

   600 mg/L ถึง 1 200 mg/L  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 2540 C
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3  นมและผลิตภัณฑ  - ความเปนกรด-ดาง  In - house method : ISOW-LAB-14.92

   6.0 ถึง 8.0  based on ISO 5546 : 2010  

 - สารทั้งหมด  ISO 6731 : 2010  

   4.60 g/100 g ถึง 16.30 g/100 g

 - ไขมัน  AOAC Official Methods of Analysis,

   1.20 g/100 g ถึง 3.80 g/100 g  21
st
 ed., 2019, method 989.05

4  ผลิตภัณฑนม  - Vitamin C  In - house Method : ISOW-LAB-14.131 

   5 mg/100 mL ถึง 30 mg/100 mL  based on AOAC Official Methods of 

 Analysis, 21
st
 ed., 2019, method 985.33

5  เครื่องดื่มในภาชนะ  - Vitamin C  In - house Method : ISOW-LAB-14.127 

 บรรจุปดสนิท    1.40 mg/100 mL ถึง 320 mg/100 mL  based on Compendium of Methods 

 for Food Analysis; Vitamin C in Food High 

 Performance Liquid Chromatographic 

 Method, 2003
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6  - น้ําประปา  - Total Coliforms  Standard Method for the Examination 

 - น้ําบรโิภคในภาชนะ    MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

   บรรจุปดสนิท  AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9221 B

 - Escherichia coli  Standard Method for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater, APHA, 

 AWWA & WEF, 23
rd 

ed., 2017,

 part 9221 B, E, G

7  น้ํานมดิบ  - Aerobic Plate Count  ISO 4833-1: 2013 

   cfu/mL

8  ชาปรุงสาํเร็จ  - Total Coliforms  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   MPN/100 mL  Online, Chapter 4, October 2020

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ฉบับที่  3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  4/5



   ที่ อว 0303/9162

ชื่อหองปฏิบัติการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 60/1120 หมูที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง

  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0183

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

8  ชาปรุงสาํเร็จ  - Aerobic Plate Count  FDA Bacteriological Analytical Manual 

(ตอ)    cfu/mL  Online, Chapter 3, January 2001

 - Staphylococcus aureus  AOAC Official Methods of Analysis,

   cfu/mL  21
st
 ed., 2019, method 2003.07 

 - Yeast and Mold count  AOAC Official Methods of Analysis,

   cfu/mL  21
st
 ed., 2019, method 997.02

9  ชาผงสําเรจ็รูป  - Staphylococcus aureus  AOAC Official Methods of Analysis,

   cfu/g  21
st
 ed., 2019, method 2003.07 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ฉบับที่  3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หนา  5/5


	Data-0183_th
	Testing_0183_TH
	0183 th




