รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
ที่ 17T064/0555
ชื่อห้องปฏิบัติการ
: บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่
: 2 ซอย จี 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0499
 นอกสถานที่
 ชั่วคราว
 เคลื่อนที่
สถานาภพห้องปฏิบัติการ  ถาวร
สาขาการทดสอบ

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

สาขาโยธา

1. เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี - ความเค้นคราก
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน
- ความต้านแรงดึง
แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก - ความยืด

- มอก. 50–2548 อ้างถึง
JIS Z 2241 : 2011

2. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สําหรับ - ความต้านแรงดึง
งานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
- ความยืด

- มอก. 2012-2558 อ้างถึง
มอก. 2172 เล่ม 1-2556

3. วัสดุโลหะ

- มอก. 2172 เล่ม 1-2556

- ความเค้นครากบน
- ความเค้นครากล่าง
- ความเค้นพิสูจน์
- ความต้านแรงดึง
- การยืดรวมขณะขาดเป็นร้อยละ
- ความยืดหลังจากขาดเป็นร้อยละ

- AS 1391-2007
- ISO 6892-1 Second edition
2016-07-01
- JIS Z 2241 : 2011

4. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็น - ความเค้นคราก
เคลือบอะลูมิเนียม 55%
- ความต้านแรงดึง
ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน - ความยืด
แบบต่อเนื่อง สําหรับงานทั่วไป
งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง

- มอก. 2228-2558 อ้างถึง
มอก. 2172 เล่ม 1-2556

5. Cold-reduced carbon steel - Yield point
sheet and strip of commercial - Proof stress
and drawing qualities
- Tensile strength
- Elongation

- MS 2651 : 2015 referred to
ISO 6892-1
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6. Continuous hot-dip metallic
coated steel sheet and
strip – coating of zinc
alloyed with aluminium and
magnesium

- Yield stress
- Lower yield stress
- 0.2% offset proof stress
- Tensile strength
- Percentage elongation after
fracture

- MS 2657 : 2016 referred to
ISO 6892-1

7. แผ่นเหล็กมุงหลังคา

- ความทนละอองน้ําเกลือ

- มอก. 1128-2535

8. เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี
: แผ่นม้วนและแผ่นตัด

- ความทนละอองน้ําเกลือ

- มอก. 2131-2545

9. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบ
อะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและคลือบสี

- ความทนละอองน้ําเกลือ

- มอก. 2753-2559

10. Metals and coated metals

- Salt spray

- ASTM B117 - 11
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