
ชื่อห้องปฏิบัติการ   : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้จำกัด สาขาทุ่งสง 
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย 
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หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0206 
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   โทรสาร : 075-419133 
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ออกครั้งแรกวันที่  : 28 พฤศจิกายน 2562 
ออกให้ ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 
หมดอายวุันที่ : 23 สิงหาคม 2566 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/13288 



ที่ อว 0303/13288

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัติการทดสอบยางแทง STR บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขาทุงสง 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64 หมูที่ 3 ถนนทุงสง-หวยยอด ตําบลชะมาย 

  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0206

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - สิ่งสกปรก  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.010 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, 

   รอยละ 0.060 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1993 

 - สิ่งระเหย  Standard Malaysian Rubbers,

   รอยละ 0.10 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.5, 1992

   รอยละ 0.30 โดยน้ําหนัก

 - เถา  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.30 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.6, 1992

   รอยละ 0.50 โดยน้ําหนัก

 - ไนโตรเจน  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.30 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, 

   รอยละ 0.50 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่  2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัติการทดสอบยางแทง STR บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขาทุงสง 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64 หมูที่ 3 ถนนทุงสง-หวยยอด ตําบลชะมาย 

  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0206

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  Standard Malaysian Rubbers, 

(ตอ)    30 ถึง 45  SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, 

 amendment date : 1994

 - ดัชนีความออนตัว 

   50.0 ถึง 70.0

 - ความหนืด  Standard Malaysian Rubbers, 

   55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง  SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, 

   73.0 ML (1+4) 100 °C  amendment date : 1993

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่  2
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