
ชื่อห้องปฏิบัติการ   : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง) 
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง   
   จังหวัดระยอง 21110 
หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0216 
บุคคลที่ติดต่อ  : นางสาวสูติมา   สองเมือง 
    โทรศัพท ์: 083-0787457 , 089-5989391 
   โทรสาร : - 
       E-mail : qmr.bj3@southlandholding.com,        
      lab.Bj3@southlandholding.com 
ออกครั้งแรกวันที่  : 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ออกให้ ณ วันที่ : 13 กันยายน 2565 
หมดอายวุันที่ : 12 กันยายน 2569 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/13778 



   ที่ อว 0303/13778

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัติการ บริษัท เซาทแลนดรีซอรซ จํากัด (สาขาระยอง)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/5 หมูที่ 12 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง  

  จังหวัดระยอง 21110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0216

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / 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 0.080 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1993 

 - สิ่งระเหย  Standard Malaysian Rubbers, 

   รอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก ถึง  SMR bulletin No.7, part B.5, 1992, 

   รอยละ 0.50 โดยน้ําหนัก

 - เถา  Standard Malaysian Rubbers, 

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

   รอยละ 0.50 โดยน้ําหนัก

 - ไนโตรเจน  Standard Malaysian Rubbers, 

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

   รอยละ 0.50 โดยน้ําหนัก  amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ฉบับที่  3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/13778

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัติการ บริษัท เซาทแลนดรีซอรซ จํากัด (สาขาระยอง)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/5 หมูที่ 12 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง  

  จังหวัดระยอง 21110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0216

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  Standard Malaysian Rubbers, 

(ตอ)    25 ถึง 40  SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, 

 amendment date : 1994

 - ดัชนีความออนตัว 

   66.0 ถึง 85.0

 - ความหนืด  Standard Malaysian Rubbers, 

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

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

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ฉบับที่  3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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