
ชื่อห้องปฏิบัติการ   : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
   สาขาสระแก้ว 
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง 
   จังหวัดสระแก้ว 27000 
หมายเลขการรับรองระบบงานที่  : ทดสอบ – 0259 
บุคคลที่ติดต่อ  : นางสาวกนกพร บัวดอก 
    โทรศัพท ์: 037247601-4(3103), 089-4851637 
   โทรสาร : 037247601-4   
    E-mail : Kanokpornb@sritranggroup.com 
ออกครั้งแรกวันที่  : 30 กรกฎาคม 2564 
ออกให้ ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 
หมดอายุวันที่ : 29 กรกฎาคม 2568 
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/10611 



      ที่ อว 0303/10611

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารยางแทงเอสทีอาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาสระแกว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมูที่ 5 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมอืง

  จังหวัดสระแกว 27000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0259

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 0.15 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 30 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 1

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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      ที่ อว 0303/10611

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารยางแทงเอสทีอาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาสระแกว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมูที่ 5 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมอืง

  จังหวัดสระแกว 27000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0259

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร

(ตอ)    25 ถึง 45  กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, 

 หนา 21-23

 - ดัชนีความออนตวั

   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  base 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  base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

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

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 1

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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      ที่ อว 0303/10611

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารยางแทงเอสทีอาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาสระแกว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมูที่ 5 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมอืง

  จังหวัดสระแกว 27000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0259

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 0.15 โดยน้ําหนัก ถึง  base 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  base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

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

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

   25 ถึง 45  base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หนา 21-23

 - ดัชนีความออนตวั

   65.0 ถึง 90.0

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 1

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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      ที่ อว 0303/10611

ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารยางแทงเอสทีอาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) สาขาสระแกว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมูที่ 5 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมอืง

  จังหวัดสระแกว 27000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0259

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  base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอาร,

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

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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