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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

1  Total cyanide ในน้ํา  - Total cyanide  น้ํา 1 รอบ / ป

2  Total phenol ในน้ํา  - Total phenol  น้ํา 1 รอบ / ป

3  ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน,  - ความชื้น วัตถุดิบอาหารสตัว 1 รอบ / ป

 เถา, โซเดียมคลอไรด  - โปรตีน 

 ในวัตถุดิบอาหารสตัว  - ไขมัน 

 - เถา 

 - โซเดียมคลอไรด

4  ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, กาก, เถา,  - ความชื้น อาหารสัตว 1 รอบ / ป

 โซเดียมคลอไรดในอาหารสัตว  - โปรตีน

 - ไขมัน 

 - กาก

 - เถา

 - โซเดียมคลอไรด

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

รายการที่ทดสอบ

LA-F-230-6/02-21 หนา 1/9



   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

5  การวิเคราะหทางเคมีในน้ํา  -   ไนเตรท  น้ํา 1 รอบ / ป

 -  ไนไตรท

 -  ความกระดางทั้งหมด

 -  ฟลูออไรด

 -  คลอไรด

 -  ซัลเฟต

 -  ฟอสเฟต

 -  สารทั้งหมด

 - สารที่ละลายไดทั้งหมด

6  Aerobic plate count (cfu/g)  - Aerobic plate count อาหารสตัว 1 รอบ / ป

 ในอาหารสัตว    cfu/g

7  Aerobic plate count  - Aerobic plate count Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 at 35 C (cfu/mL) ในน้ํา    cfu/mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

8  Aerobic plate count (cfu/g)  - Aerobic plate count Freeze-dried chicken 1 รอบ / 3 ป

 ใน freeze-dried chicken    cfu/g

9  Coliforms (cfu/g)  - Coliforms Freeze-dried chicken 1 รอบ / 3 ป

 ใน freeze-dried chicken    cfu/g

10  Salmonella spp.  - Salmonella  spp. อาหารสตัว 1 รอบ / ป

 (Present / Absent  in 25 g)    Present or Absent in 25 g

 ในอาหารสัตว

11  Salmonella spp.  - Salmonella  spp. Swab 1 รอบ / ป

 (Present/Absent) ใน swab    Present or Absent (Plastic plate)

 (Plastic plate)

12  Salmonella  spp.  - Salmonella spp. Freeze-dried chicken 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent in 25 g

 ใน freeze-dried chicken

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

13  Listeria monocytogenes  - Listeria monocytogenes Freeze-dried chicken 1 รอบ / 3 ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent in 25 g

 ใน freeze-dried chicken

14  Listeria  spp. (Present/Absent)  - Listeria  spp. Swab 1 รอบ / 3 ป

 ใน swab (Plastic plate)    Present or Absent (Plastic plate)

15  Staphylococcus aureus  - Staphylococcus aureus Freeze-dried chicken 1 รอบ / 3 ป

 (cfu/g) ใน freeze-dried chicken    cfu/g

16  Aerobic plate count (cfu/swab)  - Aerobic plate count Swab 1 รอบ / ป

 ใน swab (Plastic plate)    cfu/swab (Plastic plate)

17  Coliforms  - Coliforms Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (MPN/100 mL) ในน้ํา    MPN/100 mL

18  Clostridium perfringens  (cfu/g)  - Clostridium perfringens Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ใน lyophilized culture    cfu/g

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

19  Salmonella  spp.  - Salmonella  spp. Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (Present/Absentt in 100 mL)    Present or Absent

 ในน้ํา    in 100 ml

20  Listeria monocytogenes  - Listeria monocytogenes Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent 

 ใน lyophilized culture    in 25 g

21  Coliforms (cfu/swab)  - Coliforms Swab 1 รอบ / 3 ป

 ใน swab (Plastic plate)    (cfu/swab) (Plastic plate)

22  Salmonella spp.  - Salmonella spp. Lyophilized culture 1 รอบ / 3 ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent 

 ใน lyophilized culture    in 25 g

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

23  Clostridium perfringens  - Clostridium perfringens Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 100 mL)    Present or Absent 

 ใน water    in 100 mL

24  E.coli (MPN/100 mL)  - E.coli Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ในน้ํา    (MPN/100 mL)

25  E.coli (cfu/g)  - E.coli Freeze-dried chicken 1 รอบ / 3 ป

 ใน freeze-dried chicken    (cfu/g) 

26  Campylobacter  spp.  - Campylobacter  spp. Lyophilized culture 1 รอบ / 3 ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent 

 ใน lyophilized culture    in 25 g

27  Staphylococcus aureus  - Staphylococcus aureus Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 100 mL)    Present or Absent

 ในน้ํา    in 100 mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

รายการที่ทดสอบ

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

28  Aerobic plate count (cfu/g)  - Aerobic plate count Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ใน lyophilized culture    (cfu/g)

29  Staphylococcus aureus  (cfu/g)  - Staphylococcus aureus Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ใน lyophilized culture    (cfu/g)

30  Coliforms (cfu/g)  - Coliforms Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ใน lyophilized culture    (cfu/g)

31  E.coli (cfu/g)  - E.coli Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 ใน lyophilized culture    (cfu/g)

32  E.coli  - E.coli Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 100 mL)   Present or Absent 

 ในน้ํา   in 100 mL

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

LA-F-230-6/02-21 หนา 7/9



   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

33  Staphylococcus aureus  - Staphylococcus aureus Swab 1 รอบ / ป

 (Present/Absent)    Present or Absent (Plastic plate)

 ใน swab (Plastic plate)    in swab

34  Salmonella  spp.  - Salmonella  spp. Boot swab 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in boot swab)    Present or Absent

  ใน boot swab    in boot swab

35  Staphylococcus aureus  - Staphylococcus aureus Lyophilized culture 1 รอบ / ป

 (cfu/100 mL) ในน้ํา    cfu/100 mL

36  E.coli (cfu/swab)  - E.coli  Swab 1 รอบ / ป

 ใน swab (Plastic plate)    cfu/swab (Plastic plate)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/6433

ชื่อผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ : แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

  บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 136 หมูที่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบความชํานาญ - 0018

ลําดับ  โปรแกรมการทดสอบ วัตถุตัวอยาง ความถี่

ที่  ความชํานาญ

37  Salmonella spp.  - Salmonella spp. มูลสัตว 1 รอบ / ป

 (Present/Absent in 25 g)    Present or Absent in 25 g

 ในมูลสตัว 

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ฉบับที่ 8

ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-230-6/02-21 หนา 9/9
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