
ชื่อห้องปฏิบัติการ   : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด สาขาห้วยนาง 
สถานที่ตั้ง  : 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 
หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0230 
บุคคลที่ติดต่อ  : นายวิรุพงศ์ สายสิญจน์ 
    โทรศัพท ์: 086-9686738 
   โทรสาร : 075-294317     
    E-mail : wirupong@sritranggroup.com 
ออกครั้งแรกวันที่  : 24 สิงหาคม 2563 
ออกให้ ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564 
หมดอายวุันที่ : 15 กันยายน 2568 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/12834 



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาหวยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมูที่ 7 ตําบลหวยนาง อําเภอหวยยอด 

  จังหวัดตรงั 92130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - สิ่งสกปรก  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

   รอยละ 0.020 โดยน้ําหนัก ถึง  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, 

   รอยละ 0.160 โดยน้ําหนัก  หนา 4-9

 - เถา  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, 

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  หนา 10-12

 - สิ่งระเหย  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, 

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  หนา 13-15

 - ไนโตรเจน  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  หนา 16-20

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาหวยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมูที่ 7 ตําบลหวยนาง อําเภอหวยยอด 

  จังหวัดตรงั 92130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

(ตอ)    25 ถึง 45  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, 

 - ดัชนีความออนตวั  หนา 21-23

   40.0 ถึง 90.0

 - ความหนืด  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

   55.0 ML (1+4) 100 C ถึง  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,

   95.0 ML (1+4) 100 C  หนา 27-28

2  ยางผสม  - สิ่งสกปรก  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

   รอยละ 0.020 โดยน้ําหนัก ถึง  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

   รอยละ 0.160 โดยน้ําหนัก  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 4-9

 - เถา  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 10-12

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาหวยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมูที่ 7 ตําบลหวยนาง อําเภอหวยยอด 

  จังหวัดตรงั 92130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ยางผสม  - สิ่งระเหย  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

(ตอ)    รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 13-15

 - ไนโตรเจน  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

   รอยละ 0.80  โดยน้ําหนัก  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 16-20

 - ความออนตัวเริ่มแรก  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

   25 ถึง 45  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

 - ดัชนีความออนตวั  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 21-23

   65.0 ถึง 90.0

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาหวยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมูที่ 7 ตําบลหวยนาง อําเภอหวยยอด 

  จังหวัดตรงั 92130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  ยางผสม  - ความหนืด  In – house method : STR.LA.TM.08.019 

(ตอ)    55.0 ML (1+4) 100 C ถึง  based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

   95.0 ML (1+4) 100 C  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 27-28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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