
ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

    กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

สถานท่ีตั้ง  : เลขท่ี 88/7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

   ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี  : ทดสอบความชํานาญ - 0004 

บุคคลท่ีติดตอ  : นางสาวจิตผกา สันทัดรบ 

   โทรศัพท: 02-9510000 ตอ 99622 

   โทรสาร - 

   E-mail : jitpaka.s@dmsc.mail.go.th, bqsf_pt@dmsc.mail.go.th 

ออกครั้งแรกวันท่ี  : 18 กันยายน 2555 

ออกให ณ วันท่ี : 21 ธันวาคม 2564 

หมดอายุวันท่ี : 20 ธันวาคม 2568 

มาตรฐาน : ISO/IEC 17043:2010 

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/18035 



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/18035

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข

  ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0004

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

1  การวิเคราะหอฟลาทอกซิน  - อฟลาทอกซิน ขาวโพดและถั่วลิสง  1 รอบ / ป

 ในขาวโพดและถั่วลิสง    (B1 and total) 

2  การวิเคราะหกาเฟอีนในเครื่องดื่ม  - กาเฟอีน เครื่องดื่ม  1 รอบ / ป

3  การวิเคราะหวัตถุเจือปน  -  กรดเบนโซอิค อาหารเหลวและ 1 รอบ / ป

 ในอาหารเหลวและกึ่งเหลว  - กรดซอรบิค กึ่งเหลว

4  การวิเคราะหวัตถุเจือปน  - สีอินทรียสังเคราะห เครื่องดื่ม 1 รอบ / ป

 ในเครื่องด่ืม-สีอินทรียสังเคราะห

5  การวิเคราะหสารอาหารในน้ํานม  -  ปริมาณของแข็งทั้งหมด น้ํานมโคและ 1 รอบ / ป

 โคและผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม  -  โปรตีน ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม

 -  ไขมัน

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

5  การวิเคราะหสารอาหารในน้ํานม  -  แลคโตส น้ํานมโคและ 1 รอบ / ป

(ตอ)  โคและผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม  - ซูโครส ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม

6  การวิเคราะหไอโอดีนในเกลือบริโภค  - ไอโอดีน เกลือบรโิภค  1 รอบ / ป

7  การวิเคราะหโลหะในอาหาร  -  สารหนู  อาหาร  1 รอบ / ป

 -  แคดเมียม

 -  โครเมียม

 -  ทองแดง

 -  เหล็ก

 -   ตะกั่ว

 -  แมงกานีส

 -  ปรอท (Total)

 -  นิเกิล

 - สังกะสี 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข

  ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000
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ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

8  การวิเคราะหสารเคมีปองกัน  - สารเคมีปองกันกําจัดศัตรพูืช ผักและผลไม  1 รอบ / ป

 กําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม 

9  การวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัด  - สารเคมีปองกันกําจัดศัตรพูืช ไขมันสัตว  1 รอบ / ป

 ศัตรูพืชออรกาโนคลอรีน    กลุมออรกาโนคลอรีน

 ในไขมันสัตว

10  การวิเคราะหโลหะในน้ํา  -  สารหนู น้ํา  1 รอบ / ป

 -  แคดเมียม

 -  เหล็ก

 -  แมงกานีส

 -  ตะกั่ว

 -  ทองแดง

 -  เงิน

 -  โครเมียม

 -  นิเกิล

 - สังกะสี 
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข

  ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0004

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

11  การวิเคราะหน้ําทางเคมี  -   ปริมาณสารทั้งหมด น้ํา  1 รอบ / ป

 -   ความกระดางทั้งหมด

 -   คลอไรด

 -   ฟลูออไรด

 -   ไนเตรท

 -   ซัลเฟต

12  การวิเคราะหสิ่งแปลกปลอม  - Light filth แปงขาวเจาและ  1 รอบ / ป

 ประเภท Light filth ผลิตภัณฑประเภทเสน

ที่ทําจากแปงสาลี

13  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Coliforms  (MPN/g) Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Coliforms, Escherichia coli  - Escherichia coli  (MPN/g)

  

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7
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สถานที่ตั้ง : เลขที่ 88/7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข

  ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0004

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

14  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Coliforms Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Coliforms    (cfu/g)

15  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Clostridium perfringens Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Clostridium perfringens    Detected or not detected

16  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Listeria monocytogenes Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

  Listeria monocytogenes    Detected or not detected

17  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Staphylococcus aureus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Staphylococcus aureus    MPN/g

18  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Bacillus cereus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Bacillus cereus    cfu/g

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7
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ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

19  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Salmonella spp. Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Salmonella spp.    Detected or not detected

20  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Mesophilic Aerobic Plate Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 จํานวนจุลินทรีย    Count (cfu/g)

21  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Staphylococcus aureus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

  Staphylococcus aureus    Detected or not detected

22  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Staphylococcus aureus Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

  Staphylococcus aureus    (cfu/g) 

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7

รายการที่ทดสอบ
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ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

23  การวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  - Yeast and mold เครื่องดื่มชนิดแหง  1 รอบ / ป

 Yeast and mold    (cfu/g)

24  การวิเคราะหน้ําทางจุลชีววิทยา  - Salmonella  spp., Lyophilized cultures  1 รอบ / ป

 Salmonella  spp.,    Staphylococcus aureus

 Staphylococcus aureus    Detected or not detected

ออกครั้งแรก ณ วันที่  18 กันยายน 2555 ฉบับที่ 7
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