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   ที่ อว 0303/6432

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรนิทร 36 ถนนอรณุอมรินทร 

  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0002

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่ ความชํานาญ

1  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Salmonella  spp.  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Salmonella  spp.  (per 25 g)    Detected or not detected

 in lyophilized cultures

2  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Vibrio cholerae  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Vibrio cholerae (per 25 g)    Detected or not detected

 in lyophilized cultures

3  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Listeria monocytogenes  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Listeria monocytogenes (per 25 g)    Detected or not detected

 in lyophilized cultures

4  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Coliforms  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Coliforms (MPN/g)    MPN/g

 in lyophilized cultures

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 10
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ที่ ความชํานาญ

5  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Coliforms  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Coliforms (cfu/g)    cfu/g

 in lyophilized cultures

6  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Staphylococcus aureus  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Staphylococcus aureus (MPN/g)    MPN/g

 in lyophilized cultures

7  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Staphylococcus aureus  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Staphylococcus aureus (cfu/g)     cfu/g

 in lyophilized cultures

8  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Vibrio parahaemolyticus  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Vibrio parahaemolyticus (MPN/g)    MPN/g

 in lyophilized cultures

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 10
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9  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Clostridium perfringens  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Clostridium perfringens (cfu/g)    cfu/g

 in lyophilized cultures

10  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Bacillus cereus  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Bacillus cereus (cfu/g)    cfu/g

 in lyophilized cultures

11  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Escherichia coli  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Escherichia coli (cfu/g)    cfu/g

 in lyophilized cultures

12  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Escherichia coli  Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Escherichia coli (MPN/g)    MPN/g

 in lyophilized cultures

13  การทดสอบจุลนิทรยี  - Total plate count Freeze-dried shrimp  1 รอบ / ป

 Total plate count (cfu/g)    cfu/g

 in freeze-dried shrimp
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14  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Salmonella  spp. Freeze-dried shrimp  1 รอบ / ป

 Salmonella spp. (per 25 g)    Detected or not detected

 in freeze-dried shrimp

15  การทดสอบจุลนิทรยี  - Yeast and Mold count ขาวโพดบดละเอียด 2 รอบ / ป

 Yeast and Mold count (cfu/g)    cfu/g

 in corn powder

16  การทดสอบทางเคมี  - ความชื้น อาหารสัตว  1 รอบ / ป

 Moisture, Protein, Ash, Fat  - โปรตีน

 (g/100 g) in granular feed  - เถา

 - ไขมัน

17  การทดสอบทางเคมี  - ความเปนกรด-ดาง อาหารกระปอง  1 รอบ / ป

 pH and °Brix in canned food  - °Brix
 

18  การทดสอบทางเคมี  - โซเดียมคลอไรด อาหารกระปอง  2 รอบ / ป

 NaCl (g/100 g) in canned food

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 10
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19  การทดสอบทางเคมี  - Free fatty acid น้ํามัน  1 รอบ / ป

 Free fatty acid (g/100g) in oil

20  การทดสอบทางเคมี  - Chloramphenicol กุง  1 รอบ / ป

 Chloramphenicol (µg/kg) in shrimp

21  การทดสอบทางเคมี  - Oxolinic acid กุง  1 รอบ / ป

 Oxolinic acid (mg/kg) in shrimp

22  การทดสอบทางเคมี  - Crude fiber อาหารสตัว  1 รอบ / ป

 Crude fiber (g/100 g) 

 in granular feed

23  การทดสอบจุลนิทรยี  - Flat sour thermophile อาหารกระปองกรดต่ํา  1 รอบ / ป

 Detection of Flat sour thermophile    Detected or not detected

 (per 2 mL) in low acid canned food

24  การทดสอบจุลนิทรยี  - Salmonella  spp. Freeze-dried chicken  1 รอบ / ป

 Detection of Salmonella spp.    Detected or not detected

 (per 25 g) in freeze-dried chicken
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25  การทดสอบจุลนิทรยี  - Total plate count Freeze-dried chicken  1 รอบ / ป

 Total plate count (cfu/g)    cfu/g

 in freeze-dried chicken

26  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Listeria monocytogenes  Freeze-dried chicken  1 รอบ / ป

 Listeria monocytogenes    Detected or not detected 

 (per 25 g) in freeze-dried chicken

27  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Coliforms น้ําที่ไมใชเพื่อการบริโภค  1 รอบ / ป

 Coliforms (MPN/ 100 mL)    MPN/100 mL

 in nonpotable water

28  การทดสอบจุลนิทรยี Enumeration of  - Enterococci Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Enterococci (cfu/g)    cfu/g

 in lyophilized cultures
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29  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Salmonella  spp.  น้ําบรโิภค  1 รอบ / ป

 Salmonella  spp.    Detected or not detected

 (per 100 mL) in potable water

30  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Staphylococcus aureus  น้ําบรโิภค  1 รอบ / ป

 Staphylococcus aureus    Detected or not detected

 (per 100 mL) in potable water

31  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Staphylococcus aureus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Staphylococcus aureus    Detected or not detected

 (per 0.1 g) in lyophilized cultures

32  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Vibrio parahaemolyticus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Vibrio parahaemolyticus    Detected or not detected

 (per 25 g) in lyophilized cultures
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33  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  - Escherichia coli Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Escherichia coli  (per 0.1 g)    Detected or not detected

 in lyophilized cultures

34  การทดสอบจุลนิทรยี Detection of  -  Clostridium perfringens Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Clostridium perfringens    Detected or not detected

 (per 0.1 g) in lyophilized cultures 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

รายการที่ทดสอบ

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

LA-F-230-6/02-21 หนา 8/8


	Data_PTP_0002_TH
	PT 0002 TH



