
ชื่อหองปฏิบัติการ   : หองปฏิบัติการทดสอบยางแทง STR บริษัท ยางไทยปกษใต จำกัด สาขานราธิวาส

สถานท่ีตั้ง  : เลขท่ี 101/2 หมูท่ี 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 

หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี  : ทดสอบ – 0214 

บุคคลท่ีติดตอ  : นางสาวสุดารัตน สุวรรณหอม 

   โทรศัพท : 0-7363-1863 ตอ 68 

   โทรสาร : 0-7363-1867          

   E-mail : Sudarat@teckbeehang.com 

ออกครั้งแรกวันท่ี  : 6 กุมภาพันธ 2563 

ออกให ณ วันท่ี : 30 กรกฎาคม 2564 

หมดอายุวันท่ี : 29 กรกฎาคม 2568 

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/10613 



   ที่ อว 0303/10613

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารทดสอบยางแทง STR บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขานราธิวาส

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101/2 หมูที่ 11 ตําบลลําภู อําเภอเมือง 

  จังหวัดนราธิวาส 96000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0214

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - สิ่งสกปรก  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.020 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, 

   รอยละ 0.060 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1993 

 - เถา  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.6, 1992

   รอยละ 0.40 โดยน้ําหนัก

 - สิ่งระเหย  Standard Malaysian Rubbers,

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

   รอยละ 0.30 โดยน้ําหนัก

 - ไนโตรเจน  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, 

   รอยละ 0.45 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ฉบับที่  3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/10613

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารทดสอบยางแทง STR บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขานราธิวาส

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101/2 หมูที่ 11 ตําบลลําภู อําเภอเมือง 

  จังหวัดนราธิวาส 96000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0214

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  Standard Malaysian Rubbers, 

(ตอ)    30 ถึง 44  SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, 

 amendment date : 1994

 - ดัชนีความออนตวั 

   60.0 ถึง 80.0

 - ความหนืด  Standard Malaysian Rubbers, 

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

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

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ฉบับที่  3

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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