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ค ำน ำ 

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง อยู่ภายใต้สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยาง      
แห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการบริการการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการให้บริการวิชาการ
ด้านอุตสาหกรรมยาง ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งประกอบด้วย 5 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบน ้ายาง 
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบถุงมือยาง 
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางฟองน ้า 
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงเคม ี
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยาง 

คู่มือการปฏิบัติงานนี  จัดท้าขึ นเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการบริการการทดสอบยางดิบและ

ผลิตภัณฑ์ยางให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ

บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ น 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการบริการการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางของศูนย์บริการ

ทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

1.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการบริการการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง            

ของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ

รวดเร็ว  

 

2. ขอบเขต 

ครอบคลุมถึงการบริการการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งประกอบด้วย การรับตัวอย่างยาง การ

จัดการตัวอย่างยาง การทดสอบตัวอย่างยาง การค้านวณและประมวลผลการทดสอบ การออกใบรายงานผลการ

ทดสอบ รวมถึงการจัดส่งใบรายงานผลการทดสอบ  

 

3. ค ำจ ำกัดควำม 

ตัวอย่างยาง หมายถึง  

3.1. น ้ายางสด และน ้ายางข้น  

3.2. ยางผสมสารเคมี และยางคงรูป 

3.3. ยางฟองน ้า 

3.4. ถุงมือส้าหรับการตรวจโรค และถุงมือส้าหรับการศัลยกรรม 

3.5. ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ  

 

4. ควำมรับผิดชอบ 

4.1.  ผู้อ้านวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางมีหน้าทีล่งนามในการออกใบรายงานผลการทดสอบยาง 

4.2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีหน้าที ่

4.2.1. อนุมัติให้ด้าเนินการส่งตัวอย่างยางเพ่ือทดสอบ 

4.2.2. ตรวจสอบและทวนสอบผลการค้านวณ 

4.2.3. อนุมัติให้พิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ 
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4.3. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง มีหน้าที่ 

4.3.1. ตรวจสอบสภาพตัวอย่างยาง และความถูกต้องของใบขอรับบริการทดสอบ 

4.3.2. ส่งตัวอย่างยางให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ 

4.4. เจ้าหน้าที่ทดสอบ มีหน้าทีท่ดสอบตัวอย่างยางตามวิธีการทดสอบ 

4.5. เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล 

4.5.1. มีหน้าที่ค้านวณผลการทดสอบตามสูตรและวิธีการในคู่มือวิธีการทดสอบยาง รวบรวมผลการ

ทดสอบ และร่างใบรายงานผลการทดสอบยาง 

4.5.2. ส่งใบรายงานผลการทดสอบยางที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ 

4.6. เจ้าหน้าที่พิมพ์ มีหน้าที่พิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ ส่งให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจทานความถูกต้อง 

และส่งให้ผู้มีอ้านาจลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน) 
 

แผนภูมิกระบวนงำนกำรบริกำรกำรทดสอบยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง 

ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

เจา้หน้าทีร่บัตวัอย่าง รบัตวัอย่างยางพรอ้มตรวจสอบรายละเอยีดใน
ใบขอรบับรกิารทดสอบยางและลงขอ้มลู 

ในสมดุรบัตวัอย่างยาง 

ใบขอรบับรกิารทดสอบยางและ 
สมดุรบัตวัอย่างยาง 

   

หวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร 
ลงนามในใบขอรบับรกิารทดสอบยาง 

ใบขอรบับรกิารทดสอบยางและ 
สมดุรบัตวัอย่างยาง 

   

เจา้หน้าทีร่บัตวัอย่าง 

เจา้หน้าทีท่ดสอบ 

ลงรายละเอยีดใน ใบก ากบัการทดสอบตวัอย่าง
ยางและส่งใหเ้จา้หน้าทีท่ดสอบ พรอ้มกบัตวัอย่าง
ยาง แลว้ลงลายมอืชือ่ในสมดุรบั-ส่งเอกสาร 

การส่งตวัอย่างยาง 

ใบก ากบัการทดสอบตวัอย่างยาง  
สมดุรบั-ส่งเอกสารการส่งตวัอย่างยาง 

 

   

เจา้หน้าทีท่ดสอบ ทดสอบสมบตัขิองตวัอย่างยางตามทีร่ะบุใน
ใบก ากบัการทดสอบตวัอย่างยาง และบนัทกึผล

ลงในใบบนัทกึผลการทดสอบ 

ใบก ากบัการทดสอบตวัอย่างยาง  
ใบบนัทกึผลการทดสอบ  

 

   

เจา้หน้าทีค่ านวณและประมวลผล 
ค านวณผลการทดสอบและลงรายละเอยีดในใบ

รวบรวมผลการทดสอบยาง 

สมดุรบั-ส่งเอกสารผลการทดสอบน ้ายาง 
ใบบนัทกึผลการทดสอบยาง 
ใบรวบรวมผลการทดสอบยาง 

 

เจา้หน้าทีค่ านวณและประมวลผล 
หวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร 

ร่างใบรายงานผลการทดสอบยาง  
ใหห้วัหน้าหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบและลงนาม 

ใบรายงานผลการทดสอบยางฉบบัร่าง  
สมดุรบั-ส่งเอกสารการค านวณและประมวลผล
การทดสอบยาง 

   

เจา้หน้าทีพ่มิพใ์บรายงานผลการทดสอบ ออกใบรายงานผลการทดสอบยางและ 
ใหผู้ม้อี านาจลงนาม 

สมดุรบั-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการ 
ทดสอบยาง  

   

เจา้หน้าทีร่บัตวัอย่าง ส่งใบรายงานผลการทดสอบยาง 
ใหผู้ข้อรบับรกิาร 

สมดุรบั-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการ 
ทดสอบยาง  

3 



 
 

 

5.1. กำรรับตัวอย่ำงยำง 

5.1.1. ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการทดสอบยางการให้บริการและผลการทดสอบ      

โดยกรอกรายละเอียดในใบขอรับบริการทดสอบ 

5.1.2. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างและใบขอรับบริการทดสอบจากผู้ขอรับบริการ กรณีรายละเอียดและตัวอย่าง       

ไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ขอรับบริการทราบเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม รับตัวอย่างคืน ส่งตัวอย่างใหม่ ยกเลิกการทดสอบ   

หรือจ้าหน่ายตัวอย่าง กรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์หรือผู้ขอรับบริการไม่ได้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือ

น้าส่งตัวอย่างแนบมาด้วย และเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างต้องกรอกรายละเอียดตัวอย่างลงในใบขอรับบริการทดสอบ  

ให้ครบถ้วน 

5.1.3. หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ และอนุมัติ          

ให้ด้าเนินการส่งตัวอย่างทดสอบ 

 

5.2. กำรจัดกำรตัวอย่ำงยำง 

เจ้าหน้าทีร่ับตัวอย่าง ด้าเนินการตามขั นตอนดังนี  

5.2.1. ลงรายละเอียดตัวอย่างยางลงในสมุดรับตัวอย่างยางให้ครบถ้วนตามใบขอรับบริการทดสอบยาง 

5.2.2. ระบุเลขที่ตัวอย่างห้องปฏิบัติการและบันทึกลงในใบขอรับบริการทดสอบและสมุดรับตัวอย่างยาง  

5.2.3. จัดท้าป้ายแสดงเลขที่ตัวอย่างห้องปฏิบัติการและสมบัติที่ทดสอบติดไว้กับตัวอย่างยางพร้อมลง

รายละเอียดในใบก้ากับการทดสอบตัวอย่างยาง 

5.2.4. ส่งตัวอย่างยางและใบก้ากับการทดสอบตัวอย่างยาง ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบลงลายมือชื่อในสมุด 

รับ-ส่งเอกสารการส่งตัวอย่างยาง 

 

5.3. กำรทดสอบตัวอย่ำงยำง 

เจ้าหน้าที่ทดสอบ ด้าเนินการตามขั นตอนดังนี  

5.3.1.  รับตัวอย่างยางและทดสอบตามรายการท่ีระบใุนใบก้ากับการทดสอบยาง 

5.3.2. ทดสอบตัวอย่างยางตามมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งรายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของ

แต่ละห้องปฏิบัติการ แสดงดังตารางที่ 1 - 6 

5.3.3. ส่งผลการทดสอบให้เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผลการทดสอบ 
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ตำรำงท่ี 1 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบน ้ายาง 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. ปริมาณของแข็งทั งหมด  
2. ปริมาณเนื อยางแห้ง 
3. ปริมาณความเป็นด่างในรูปของแอมโมเนีย 
4. ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ 
5. ความเป็นกรด-ด่าง 
6. ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
7. ความคงตัวต่อเครื่องมือกล 
8. ปริมาณแมกนีเซียม 
9. ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน 
10. ปริมาณตม 
11. ความหนืด 
12. ความถ่วงจ้าเพาะของน ้ายางข้น ที่ 25 °C 

ISO 124 
ISO 126 
ISO 125 
ISO 506 
ISO 976 
ISO 127 
ISO 35 
ISO 11852 
ISO 706 
ISO 2005 
ISO 1652 
ISO 705 

 

 

ตำรำงท่ี 2 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบถุงมือส้าหรับการตรวจโรค 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. มิติทางกายภาพ (กว้าง, ยาว, หนา) 
2. สมบัติด้านการดึง (ก่อนและหลังบ่มเร่ง) 
3. การรั่วซึมน ้า 
4. การหาปริมาณโปรตีนที่ละลายน ้าได้ 

ISO 11193-1 
ISO 37 

ISO 11193-1 
ISO 12243 

 

 

ตำรำงท่ี 3 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบถุงมือส้าหรับการศัลยกรรม 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. มิติทางกายภาพ (กว้าง, ยาว, หนา) 
2. สมบัติด้านการดึง (ก่อนและหลังบ่มเร่ง) 
3. การรั่วซึมน ้า 
4. การหาปริมาณโปรตีนที่ละลายน ้าได้ 

ISO 10282 
ISO 37 

ISO 10282 
ISO 12243 
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ตำรำงท่ี 4 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบยางฟองน ้า 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. ลักษณะทั่วไป 
2. ปริมาณเนื อยางทั งหมด 
3. ความหนาแน่น 
4. ดัชนีความแข็งเชิงกด (ก่อนและหลังบ่มเร่งที่ 70 °C, 72 h) 
5. ความทนแรงอัดซ ้าคงที่ 
6. การยุบตัวเนื่องจากแรงกด 
7. การบรรจุ 
8. เครื่องหมายและฉลาก 

มอก. 2741-2559/ 
มอก. 2747-2559 

 

 

ตำรำงที่ 5 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงเคมี 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. ชนิดของยาง 
2. ส่วนประกอบของยาง 

ISO 9924-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 
 

 

ตำรำงท่ี 6 รายการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยาง 

รายการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ 
1. การคงรูปของยาง 
2. การเริ่มคงรูปของยาง 
3. ความหนืด 
4. สมบัติด้านการดึง 
5. ความคงตัวเนื่องจากแรงดึง 
6. ความแข็ง 
7. การฉีกขาด 
8. ความต้านทานต่อโอโซน 
9. ความทนต่อการขัดสีแบบ Akron 
10. ความทนต่อการขัดสีแบบ DIN 
11. การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด 
12. ความถ่วงจ้าเพาะ 
13. การกระดอนกลับ 
14. การบวมพองในน ้ามัน 
15. ความร้อนสะสม 
16. ความต้านทานต่อการเกิดรอยแตก 
17. ความล้า 
18. การบ่มเร่ง 

ISO 289-1 
ISO 289-2 

ISO 3417 / ASTM D5289 
ISO 37 / ASTM D412 
ISO 37 / ASTM D412 

ISO 7619 / ASTM D2240 
ISO 34 

ISO 1431 
BS 903-A9 
DIN 53516 

ASTM D 395 
ISO 2781 
BS 903-A8 
ASTM D471 
ASTM D623 

ISO 132 
ISO 6943 
ISO 188 

 

5.4. กำรค ำนวณและประมวลผลกำรทดสอบ 

5.4.1.  เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล รับใบบันทึกผลการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ทดสอบพร้อมลง

ลายมือชื่อในสมุดรับ-ส่งเอกสารผลการทดสอบยาง 

5.4.2. เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล ค้านวณผลการทดสอบตามสูตรที่แสดงในคู่มือปฏิบัติงาน 

รวบรวมผลการทดสอบทุกรายการ และบันทึกลงในเอกสารใบรวบรวมผลการทดสอบยาง 

5.4.3. เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผลส่งใบบันทึกผลการทดสอบทุกรายการ ใบรวบรวมผลการ

ทดสอบยางผล ให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของการค้านวณ และการถ่ายโอนข้อมูล  

 

 
7 



 
 

 

5.5. กำรออกใบรำยงำนผลกำรทดสอบ 

5.5.1.  เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล ร่างใบรายงานผลการทดสอบน ้ายางโดยบันทึกข้อมูล        

จากใบรวบรวมรายงานผลการทดสอบยางลงในใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่าง 

5.5.2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่าง ส่งใบรวบรวมรายงานผล

การทดสอบยาง และใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่าง คืนให้เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล พร้อม         

ลงลายมือชื่อในสมุดรับ-ส่งการค้านวณและประมวลผลการทดสอบยาง  

5.5.3. เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล ส่งใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่างให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ 

พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดรับ-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการทดสอบยาง  

5.5.4. เจ้าหน้าที่พิมพ์ ด้าเนินตามขั นตอนดังนี  

5.5.4.1. พิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบน ้ายางฉบับส้าเนา ส่งให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

ความถูกต้อง ลงนามและวันที่ตรวจสอบก้ากับในใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับส้าเนา พร้อมลงนามมือชื่อ    

ลงในสมุดรับ-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการทดสอบยาง 

5.5.4.2. พิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับจริง และส่งให้ผู้มีอ้านาจลงนาม 

5.5.4.3. น้าใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอ้านาจ ส่งให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

น ้ายางพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดรับ-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการทดสอบยาง  

5.5.5.  เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างยางแจ้งผู้ขอรับบริการให้รับใบรายงานผลการทดสอบ ตามวิธีการจัดส่ง      
ในใบขอรับบริการทดสอบยาง 

 
5.6. กำรจัดส่งใบรำยงำนผลกำรทดสอบ 

5.6.1.  เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างยางแจ้งผู้ขอรับบริการให้รับใบรายงานผลการทดสอบน ้ายางตามวิธีการ

จัดส่งในใบขอรับบริการทดสอบยาง 2 วิธี ได้แก่ 

5.6.1.1. ผู้ขอรับบริการมารับผลด้วยตนเอง โดยมาติดต่อรับผลที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่

รับตัวอย่างต้องตรวจสอบว่าผู้ขอรับบริการได้ช้าระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงมอบใบรายงาน

ผลการทดสอบยางฉบับจริง  

5.6.1.2.  ผู้ขอรับบริการต้องการให้ส่งใบรายงานผลการทดสอบยางทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่         

รับตัวอย่างต้องตรวจสอบว่าผู้ขอรับบริการได้ช้าระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงส่งใบรายงานผล

การทดสอบยางฉบับจริงให้ฝ่ายธุรการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดรับตัวอย่ าง 

เพ่ือยืนยันการจัดส่งใบรายงานผลการทดสอบยาง จากนั นฝ่ายธุรการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง

ด้าเนินการจัดส่งทางระบบไปรษณีย์ต่อไป  
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6. เอกสำรอ้ำงอิง 

6.1. เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้แก่ 

6.1.1. คูม่ือคุณภาพ (Quality Manual, QM) 

6.1.2. ขั นตอนการด้าเนินงาน (Operating Procedure, OP) 

6.1.3. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI) 

6.1.4. เอกสารสนับสนุน (Support Document, SD) 

6.2. มาตรฐานการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง แสดงดังตารางที่ 1-6  

 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1. ใบขอรับบริการทดสอบยาง 

7.2. ใบก้ากับการทดสอบตัวอย่างยาง 

7.3. ใบบันทึกผลการทดสอบยาง 

7.4. ใบรวบรวมผลการทดสอบยาง 

7.5. ใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่าง 

7.6. ส้าเนาใบรายงานผลการทดสอบยาง 

7.7. สมุดรับตัวอย่างยาง 

7.8. สมุดรับ-ส่งเอกสารการส่งตัวอย่างยาง 

7.9. สมุดรับ-ส่งเอกสารผลการทดสอบยาง 

7.10. สมุดรับ-ส่งเอกสาร การค้านวณและประมวลผลการทดสอบยาง 

7.11. สมุดรับ-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการทดสอบยาง 

 

8. เอกสำรบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา (ปี) 
1. ใบขอรับบริการทดสอบยาง เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างยาง แฟ้ม 3 ปี 
2. ใบก้ากับการทดสอบตัวอย่างยาง เจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่างยาง แฟ้ม 3 ปี 
3. ใบบันทกึผลการทดสอบยาง เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล แฟ้ม 3 ปี 
4. ใบรวบรวมผลการทดสอบยาง เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล แฟ้ม 3 ปี 
5. ใบรายงานผลการทดสอบยางฉบับร่าง เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล แฟ้ม 5 ปี 
6. ส้าเนาใบรายงานผลการทดสอบยาง เจ้าหน้าที่ค้านวณและประมวลผล แฟ้ม 5 ปี 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตัวอย่ำงใบขอรับบริกำรทดสอบยำง 

   

ศนูยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคกลาง 
Rubber and Rubber products Testing Laboratory 

Center, Central Region 
50 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok, 

Thailand 10900 TEL: +662-940-5712,+662-940-6595   

 
ใบขอรบับริการทดสอบน ้ายาง  

TESTING APPLICATION FORM 

 

วนัท่ีรบัตวัอย่าง 
(Received date) : ……..........................…... 
เลขท่ีใบขอรบับริการฯ 
(Application no.) : ........................................ 

 

ช่ือผู้ขอรบับริการ/หน่วยงาน (Name): 
..............................................................................................................................................................................................................................................  
ท่ีอยู่ส าหรบัออกใบรายงานผล (Test report address): 
……………………………………………………………………….................................................................................................................  
ท่ีอยู่ส าหรบัจดัส่งใบรายงานผล (Report sending address): 
.........................................................................................................................................................................................................  
ช่ือผู้ติดต่อ (Contact name): ......................................................................... โทรศพัท ์(Tel): ………………………………........... มือถือ (Mobile): ……..............................................................  
โทรสาร (Fax): ......................................................................... E-mail ………................................................................................................................................................................................  
 

  ล าดบั 
   (No.) 

ช่ือ/รายละเอียดตวัอย่าง 
(Sample Names/ Description)  

ปริมาณ/หน่วย 
(Quantity/Unit) 

จ านวน/หน่วย 
(Amount/Unit) 

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีรบัตวัอย่าง (ส่วนท่ี 1) 

เลขท่ีตวัอย่างห้องปฏิบติัการ (Sample no.) 

     
     
     
     
     
     
     

*รบับริการทดสอบเฉพาะตวัอย่างทีบ่รรจุในภาชนะปิดสนิทเท่านัน้ รวม (Total)       
 

ประเภทของตวัอย่าง (Sample type) :     น ้ายางขน้ (Concentrated Latex)      น ้ายางสด (Field Latex)      อื่นๆ (Other 
sample).................................................................................... 
รายการทดสอบท่ีต้องการขอทดสอบ (Tests required) :  

    ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด (TSC)*                       ตามมาตรฐาน ISO124:2014 
    ปรมิาณเนื้อยางแหง้ (DRC)*                           ตามมาตรฐาน ISO126:2005  
    ความความเป็นด่างในรปูของแอมโมเนีย (NH3)*   ตามมาตรฐาน ISO125:2011 
    ค่ากรดไขมนัที่ระเหยได้ (VFA number)*            ตามมาตรฐาน ISO506:1992  
    ความเป็นกรด-ด่าง (pH value)*                       ตามมาตรฐาน ISO976:2013  
    ค่าโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ์(KOH number)*     ตามมาตรฐาน ISO127:2012  
       *อยู่ในขอบขา่ยการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 

 ปรมิาณส่วนที่ไม่ใชย่าง (Non-rubber)  
 ความคงตวัเชงิกล (MST)  
 ปรมิาณตม (Sludge content)  
 ปรมิาณแมกนีเซยีม (Magnesium content)  
 ความหนืด (Viscosity)  
 ความถ่วงจ าเพาะ (Specific gravity)  
 ปรมิาณยางจบัตวัเป็นกอ้น (Coagulum content) 

 อื่นๆ (Other Testing(s)) 
…………………………..…………
………………....………………….
.….……….………………………
………….…………………….……
……..…..……………………..…
…………..…………………………
....… 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (Other) :    ค่าความไม่แน่นอนของการวดั (Uncertainty) เพิม่ค่าทดสอบ 2 เท่าของค่าบรกิารทดสอบปกต/ิการทดสอบ 1 
สมบตั…ิ……………………………..………………………   
หมายเหตุ (Remark) : 
……………………..……………….………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………..……  
 

ใบรายงานผลการทดสอบ (Report form) :  
การรบัผลการทดสอบ (Report pick-up) : 
ตวัอย่างท่ีเหลือจากการทดสอบ (Return of residual sample) :  
วิธีช าระเงิน (Payment condition) : 

 ภาษาไทย (Thai)   ภาษาองักฤษ (English) กรณีรายงานผล 2 ภาษาคดิค่าบรกิารเพิม่ฉบบัละ 100 บาท 
 ดว้ยตนเอง (By Self)      ทางไปรษณีย ์(Mail)  
 รบัคนื (Yes) โดยตอ้งมารบัด้วยตนเอง ถ้าหากไม่มารบัคนืภายใน 30 วนัยนิยอมใหก้ าจดั  ไม่รบัคนื (No)  
 ช าระเงนิสดทัง้หมด ณ วนัที่ส่งตวัอย่าง (Paid in full on the date of sending sample)                    
 ช าระเงนิสดทัง้หมด ณ วนัที่รบัผลทดสอบ (Paid in full on the date of result/report collection)  
 ช าระเงนิทัง้หมด ทางธนาณตัแิบบธรรมดา (Paid in full by postal order)  
     โดยส่งถงึ “ผอ.ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903” และ e-mail หลกัฐานการ 
     ช าระเงนิพรอ้มระบุชือ่บรษิทั/หน่วยงาน มาที ่FAX: 02-940-5711, 02-5798556 (หอ้งปฏบิตักิารทดสอบน ้ายาง) 

เงือ่นไข (Conditions): 1. ขอ้มูลทีท่่านกรอกรายละเอยีดทัง้หมดนี้ ศนูย์ฯจะถอืวา่เป็นความจรงิและถกูตอ้ง หากท่านตอ้งการแก้ไข/เพิม่เตมิ โปรดแจง้ใหศ้นูยฯ์ทราบภายใน 1 วนั หลงัจากทีย่ืน่ 
ใบค าขอรบับรกิาร ถา้หากมขีอ้มลูเบีย่งเบน ศนูยฯ์จะแจง้ให้ท่านทราบทนัท ี(RTLC confines to perform the test method according to your notification. If any deviation occurs, RTLC will inform 
you immediately)  
2. ศนูยฯ์ จะส่งรายงานการทดสอบหรอืผลวเิคราะหภ์ายหลงัไดร้บัค่าบรกิารทัง้หมดเรยีบรอ้ยแล้ว (Report or analytical results will be delivered after RTLC receives the full payment)  
ลงช่ือผู้ขอรบับริการ (Authorized signature) : …………………………….………………………………(ตวับรรจง) วนัท่ี (Date) : ……..……………………………....…..……  

ส่วนท่ี 
2 

 
 ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี 
         รบัตวัอย่าง : 

  
     ส าหรบัหวัหน้า 
   ห้องปฏิบติัการ : 

 
ไดร้บัตวัอย่างถกูตอ้งตามรายละเอยีดขา้งตน้             ใช่          ไม่ใช ่เนื่องจาก..................................................................................... 
จ านวนเอกสารแนบ (ถา้ม)ี ...........................................หน้า         ลงชือ่……………………………….…………วนัที.่.....................................   

 
 พรอ้มปฏบิตังิาน       ไม่พรอ้ม เนื่องจาก…………………………………………………………………….……………………….………...… 
                                                                                   ลงชือ่…………………….…..…………………วนัที.่.......................................   

หากต้องการใบรายงานผลการทดสอบเป็นภาษาองักฤษ กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ 
Please fill this form in ENGLISH, in case ENGLISH TEST REPORT is required 



 
 

 
 

ตัวอย่ำงใบก ำกับกำรทดสอบตัวอย่ำงยำง 

ใบก ากบัการทดสอบตวัอยา่งน ้ายาง 

 

วนัที ่.............................................................. 
 

เลขทีต่วัอย่างของหอ้งปฏบิตักิาร สมบตัทิีท่ดสอบ ค่าความไม่แน่นอน 
   ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด (TSC)  
   ปรมิาณเน้ือยางแหง้ (DRC)  
   ความเป็นด่าง (NH3)  
   ค่ากรดไขมนัทีร่ะเหยได ้(VFA No.)  
   ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
   ค่าโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ์(KOH No.)  

 
  อื่นๆ............................................................................. 

…………………………………………………………….  
 

              ลงชื่อ..................................................... 

                                                                                                             เจา้หน้าทีท่ดสอบ 
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ตัวอย่ำงใบบันทึกผลกำรทดสอบยำง 

การทดสอบความเป็นด่าง  

หมายเลขเครื่องชัง่............................                    
ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานกรดเกลอื (c) = ……………………. โมล/ลกูบาศกเ์ดซเิมตร                   
แผ่นที.่.............. 
F1 = 1.7  

วนัที ่
ทดสอบ 

เลขทีต่วัอย่าง 
ของ 

หอ้งปฏบิตักิาร 
ซ ้าที ่

น ้าหนกัขวดชัง่สารพรอ้มชอ้นตกัสาร + 
ตวัอย่าง (กรมั) 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาตรสารละลายมาตรฐาน 
กรดเกลอื (ลบ.ซม.) 

V 

น ้าหนกัตวัอย่าง 
(กรมั) 

m = A - B 

ความเป็นด่าง 
(%) 

  F1cV 
  =  

 m 

ค่าเฉลีย่ 
ความเป็นด่าง 

(%) 
หมายเหตุ 

A B เริม่ตน้ จุดยุต ิ

  1          
  2          
  1          
  2          
  1          
  2          
  1          
  2          
  1          
  2          

 

 ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
 ผูท้ดสอบ ผูค้ านวณ ผูต้รวจสอบ 
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ตัวอย่ำงใบรวบรวมผลกำรทดสอบยำง 

ใบรวบรวมผลการทดสอบน ้ายาง 
 

วนัที.่................................................................ 
 

เลขทีต่วัอยา่ง 
ของหอ้งปฏบิตักิาร 

หมายเลข 
ตวัอยา่ง TSC DRC NH3 VFA pH KOH หมายเหต ุ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

  
............................................. 

เจา้หน้าทีค่ านวณและประมวลผล 
 

............................................. 
ผูต้รวจสอบ 
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ตัวอย่ำงใบรำยงำนผลกำรทดสอบยำงฉบับร่ำง 

                                                   ใบรายงานผลการทดสอบน ้ายางฉบบัรา่ง   
 

 

หน้า........../.......... 

ใบรายงานผลเลขท่ี............../…................  วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ............... 

ช่ือผูข้อรบับริการ/ หน่วยงาน ………………………………..…………………………………………………………………………………………..… 

ท่ีอยู่................................................................ เลขที.่............... หมูท่ี.่............ซอย.................................. ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณยี.์........................ 

ลกัษณะตวัอย่างน ้ายาง  : .................................................................................................................................................................................. 

วนัท่ีรบัตวัอย่าง : ............................................................................ 
วนัท่ีทดสอบ : 
...................................................................................... 

 

รายการทดสอบ 
ช่ือตวัอย่าง 

วิธีการทดสอบ 
   

ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด (TSC), รอ้ยละต่อน ้าหนกั     ISO 124:2014 
ปรมิาณเนื้อยางแหง้  (DRC), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 126:2005 
ปรมิาณความเป็นด่างในรปูของแอมโมเนีย (Ammonia content),  

รอ้ยละต่อน ้าหนกั 
   

ISO 125:2011 

ค่ากรดไขมนัทีร่ะเหยได ้(VFA number)    ISO 506:1992 

ค่าโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ์ (KOH number)    ISO 127:2012 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH of  latex)     ISO 976:2013 

*ปรมิาณส่วนทีไ่มใ่ช่ยาง (Non-rubber solids), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    - 

*ความคงตวัของน ้ายางต่อเครือ่งมอืกล (MST), วนิาท ี    ISO 35:2004 

*ปรมิาณสลดัจ ์(Sludge content), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 2005:1992 

*ปรมิาณยางจบัเป็นกอ้น (Coagulum content), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 706:2004 

*ปรมิาณแมกนีเซยีม, (Mg2+ on solids), ppm    - 

*ความถ่วงจ าเพาะ ทีอุ่ณหภมู ิ25oC    - 
*ความหนืด (Viscosity), ทีอุ่ณหภมู ิ25oC โดยเครือ่ง Brookfield Viscosity  
                              รุ่น LVT;   Spindle No.1 Speed 60 rpm (cPs) 

   ISO 1652:2011 

การทดสอบเพ่ิมเติม (โปรดระบุเงือ่นไข) 

………………………………………………………………………………….     
 

หมายเหต ุ: 1. รายงานผลการทดสอบนี้รบัรองเฉพาะตวัอย่างทีท่ดสอบเท่านัน้ ไมส่ามารถน าไปใชร้บัรองคุณภาพยางชุดอื่นทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุไวไ้ด้ 
 2. ศนูยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคกลาง ขอสงวนสทิธิก์ารคดัลอก/ถ่ายรายงานผลการทดสอบทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนไปใช ้ไมว่่ากรณใีด  

หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นใดโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3. * ผลการทดสอบไมอ่ยู่ในชว่งของขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
 4. ขอ้มลูเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                         
 5. ค่าความไมแ่น่นอน (Uncertainty) รายงานค่า k=2 ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
 6. รายงานเพิม่เตมิจากใบรายงานผลเลขที…่…………………………………….ออกเมือ่วนัที.่.................................................................... 
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ตัวอย่ำงใบรำยงำนผลกำรทดสอบยำง 
ใบรายงานผลการทดสอบน ้ายาง 

พมิพห์วักระดาษศนูยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคกลาง หน้า........../.......... 

ใบรายงานผลเลขท่ี............../…................  วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ............... 

ช่ือผูข้อรบับริการ/ หน่วยงาน ………………………………..…………………………………………………………………………………………..… 

ท่ีอยู่................................................................ เลขที.่............... หมูท่ี.่............ซอย.................................. ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณยี.์........................ 

ลกัษณะตวัอย่างน ้ายาง  : .................................................................................................................................................................................. 

วนัท่ีรบัตวัอย่าง : ............................................................................ วนัท่ีทดสอบ : ...................................................................................... 
 

รายการทดสอบ 
ช่ือตวัอย่าง 

วิธีการทดสอบ 
   

ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด (TSC), รอ้ยละต่อน ้าหนกั     ISO 124:2014 
ปรมิาณเนื้อยางแหง้  (DRC), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 126:2005 
ปรมิาณความเป็นด่างในรปูของแอมโมเนีย (Ammonia content),  

รอ้ยละต่อน ้าหนกั 
   

ISO 125:2011 

ค่ากรดไขมนัทีร่ะเหยได ้(VFA number)    ISO 506:1992 

ค่าโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ์ (KOH number)    ISO 127:2012 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH of  latex)     ISO 976:2013 

*ปรมิาณส่วนทีไ่มใ่ช่ยาง (Non-rubber solids), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    - 

*ความคงตวัของน ้ายางต่อเครือ่งมอืกล (MST), วนิาท ี    ISO 35:2004 

*ปรมิาณสลดัจ ์(Sludge content), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 2005:1992 

*ปรมิาณยางจบัเป็นกอ้น (Coagulum content), รอ้ยละต่อน ้าหนกั    ISO 706:2004 

*ปรมิาณแมกนีเซยีม, (Mg2+ on solids), ppm    - 

*ความถ่วงจ าเพาะ ทีอุ่ณหภมู ิ25oC    - 
*ความหนืด (Viscosity), ทีอุ่ณหภมู ิ25oC โดยเครือ่ง Brookfield Viscosity  
                              รุ่น LVT;   Spindle No.1 Speed 60 rpm (cPs) 

   ISO 1652:2011 

การทดสอบเพ่ิมเติม (โปรดระบุเงือ่นไข) 
 

………………………………………………………………………………….     
 

หมายเหต ุ: 1. รายงานผลการทดสอบนี้รบัรองเฉพาะตวัอย่างทีท่ดสอบเท่านัน้ ไมส่ามารถน าไปใชร้บัรองคุณภาพยางชุดอื่นทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุไวไ้ด้ 
 2. ศนูยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคกลาง ขอสงวนสทิธิก์ารคดัลอก/ถ่ายรายงานผลการทดสอบทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนไปใช ้ไมว่่ากรณใีด  

หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นใดโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3. * ผลการทดสอบไมอ่ยู่ในชว่งของขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
 4. ขอ้มลูเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                          
 5. ค่าความไมแ่น่นอน (Uncertainty) รายงานค่า k=2 ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
 6. รายงานเพิม่เตมิจากใบรายงานผลเลขที…่…………………………………….ออกเมือ่วนัที.่....................................................................... 
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ตัวอย่ำงสมุดรับตัวอย่ำงยำง 

สมุดรับตัวอย่างน ้ายาง 

 
 
 
 

วนัทีร่บั
ตวัอยา่ง 

เลขทีใ่บขอรบั
บรกิารทดสอบ  

ผูส้ง่ตวัอยา่ง 
จ านวน 
ตวัอยา่ง 

หมายเลข
ตวัอยา่งของ
ผูส้ง่ตวัอยา่ง 

เลขทีต่วัอยา่ง 
หอ้งปฏบิตักิาร 

สมบตัทิีต่อ้งการทดสอบ ผูร้บัตวัอยา่ง 
เลขทีใ่บ

รายงานผลการ
ทดสอบ 

ผูร้บัผล วนัทีร่บัผล หมายเหตุ 
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ตัวอย่ำงสมุดรับ-สง่เอกสำรกำรส่งตัวอย่ำงยำง 

 

สมดุรบั-ส่งเอกสารการส่งตวัอย่างน ้ายาง 
 

วนัทีส่่งเอกสาร 
เลขทีต่วัอยา่ง 

ของหอ้งปฏบิตักิาร 
ผูส้่งเอกสาร ผูร้บัเอกสาร หมายเหตุ 
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ตัวอย่ำงสมุดรับ-สง่เอกสำรผลกำรทดสอบยำง 

สมดุรบั-ส่งเอกสารผลการทดสอบน ้ายาง 

 

วนัทีส่่งเอกสาร 
เลขทีต่วัอย่างของ 
หอ้งปฏบิตักิาร 

ชนิดของ
เอกสาร 

ผูส้่งเอกสาร ผูร้บัเอกสาร หมายเหตุ 
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ตัวอย่ำงสมุดรับ-สง่เอกสำรกำรค ำนวณและประมวลผลกำรทดสอบยำง 
 

สมุดรบั-ส่งเอกสารการค านวณและประมวลผลการทดสอบน ้ายาง 
 

เลขทีต่วัอย่างของ
หอ้งปฏบิตักิาร 

วนัที ่
สง่เอกสาร 

กจิกรรม ผูส้ง่เอกสาร ผูร้บัเอกสาร 

  สง่ตรวจใบบนัทกึผลการทดสอบ    
 สง่ตรวจใบรวบรวมผลการทดสอบ    
 สง่ตรวจใบรายงานผลการทดสอบฉบบัร่าง    
 สง่ใหพ้มิพใ์บรายงานผลการทดสอบฉบบัส าเนา   

  สง่ตรวจใบบนัทกึผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรวบรวมผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรายงานผลการทดสอบฉบบัร่าง    

 สง่ใหพ้มิพใ์บรายงานผลการทดสอบฉบบัส าเนา   

  สง่ตรวจใบบนัทกึผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรวบรวมผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรายงานผลการทดสอบฉบบัร่าง    

 สง่ใหพ้มิพใ์บรายงานผลการทดสอบฉบบัส าเนา   

  สง่ตรวจใบบนัทกึผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรวบรวมผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรายงานผลการทดสอบฉบบัร่าง    

 สง่ใหพ้มิพใ์บรายงานผลการทดสอบฉบบัส าเนา   

  สง่ตรวจใบบนัทกึผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรวบรวมผลการทดสอบ    

 สง่ตรวจใบรายงานผลการทดสอบฉบบัร่าง    

 สง่ใหพ้มิพใ์บรายงานผลการทดสอบฉบบัส าเนา   
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ตัวอย่ำงสมุดรับ-ส่งเอกสำรกำรออกใบรำยงำนผลกำรทดสอบยำง 

 

สมุดรบั-ส่งเอกสารการออกใบรายงานผลการทดสอบน ้ายาง 
 

หมายเลขใบรายงานผล 
การทดสอบ 

วนัที ่
สง่เอกสาร 

กจิกรรม ผูส้ง่เอกสาร ผูร้บัเอกสาร 

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   
 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   
 สง่พมิพใ์บรายงานผล   
 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   

 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   

 สง่พมิพใ์บรายงานผล   

 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   

 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   

 สง่พมิพใ์บรายงานผล   

 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   

 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   

 สง่พมิพใ์บรายงานผล   

 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   

 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   

 สง่พมิพใ์บรายงานผล   

 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   

  สง่พมิพส์ าเนาใบรายงานผล   

 สง่ตรวจส าเนาใบรายงานผล   

 สง่พมิพใ์บรายงานผล   

 สง่ใบรายงานผลและส าเนา   
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รำยชื่อผู้จัดท ำ 
 

1. นางสาวสุมนา  แจ่มเหมือน 
2. นางสาวสุภาพร  เกิดศิริ 
3. นางชิรารักษ ์หนุนภักดี เกียรตินันทน์ 
4. นางสาวภัทรสุดา เปลี่ยนสวุรรณ 
5. นางสาวช่อมาลี  กสิบาล 
 

ผู้อ้านวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
นักวิทยาศาสตร์ 3  ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
นักวิทยาศาสตร์ 3  ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
นักวิทยาศาสตร์ 3  ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
นักวิทยาศาสตร์ 3  กองวิจัยอุตสาหกรรม 
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