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เรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเร่ือง 

"  เทคนิค การทดสอบความแขง็แรงของบรรจภุณัฑ์พลาสติก " 
 (The Mechanical Testing of Plastic Packaging) 

(Plastic film, bag, sack, bottle, box, retort pouch and Etc.) 
 

 การบรรยายน้ีจดัข้ึนโดยความร่วมมือของ บริษทั อนิโทรเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั   บริษทั Labthink ltd    และ  บริษทั 

Lloyd Instrument Ltd.   วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ความเขา้ใจ ทางดา้น  การทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบต่างๆ   สาํหรับส่วนงานวจิยัและพฒันา,    ส่วนงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ,  ในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ทุกๆประเภท     กาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี  28 พฤษภาคม 2557  น้ี.               
ณ.  หอ้งประชุม   โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต    จงัหวดั สมุทรปราการ.   โดยมีหวัขอ้   การบรรยายเบ้ืองตน้ดงัน้ีคือ 
 

1) เทคนิคการทดสอบคุณสมบตัิเชิงกลบรรจุภัณฑ์พลาสตกิ ด้วยเคร่ือง  Universal  Testing  Machine  
(Tension, Compression, Friction,  Puncture, Peel, Tear, Seal strength, Stress relaxation  และอืน่  ๆ  ) 

2) เทคนิคการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกด้วยเคร่ือง  Falling Dart impact Tester  
3) เทคนิคการทดสอบความทนทานต่อแรงฉีกขาดด้วยเคร่ือง  Elmendorf  Tear  Tester 
4)          เทคนิคการทดสอบ TOPLOAD ของ ขวด/กล่องพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์อดัก๊าซ 
5)          เทคนิคทดสอบการซึมผ่านของก๊าซ (Gas Permeability) ต่อ พลาสติกฟิล์ม และ ขวดพลาสติกPET 
 

 ผูส้นใจเขา้ฟังการบรรยาย  กรุณากรอกขอ้มูลใน  SEMINAR  REPLY FORM   ท่ีแนบมาดว้ยน้ี  แลว้ส่ง Email

กลบัมาที ่info@intro.co.th   ก่อน   20   พฤษภาคม   2557  น้ี.  ท่านผูส้นใจเขา้ฟังโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน     

อีกทั้งบริษทั   ไดจ้ดัชา / กาแฟ   และอาหารกลางวนัไวบ้ริการฟรี      (การบรรยายเป็นภาษาไทย     โดยทีมงานเทคนิคของบริษทั)  
จาํกดัเพียงหน่วยงานละ  1  ท่านเท่านั้น.         โดยบริษทัจะมีใบตอบรับการลงทะเบียนกลบัไป . 
          หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย  โดยตรง. 
 

www.labthinkinternational.com.cn 



 

SEMINAR   REPLY  FORM 
 

หัวข้อสัมมนา  “ เทคนิคการทดสอบความแขง็แรงทนทานของบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ ” 
วนัที ่28  พฤษภาคม  2557.    ห้องประชุม  โรงแรม Miracle  Suvarnabhumi  Airport     
ถนน กิง่แก้ว   จังหวดั สมุทรปราการ. 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา (เพยีงท่านเดยีวเท่าน้ัน) 
 

ช่ือ/นามสกุล :…………………………………………………Email :……………………………………………... 
ตาํแหน่ง/แผนก : …………………………………………… เบอร์มือถอื : ............................................ 
ช่ือบริษัท/หน่วยงาน  ..................................................................................................................... 
ที่อยู่ : ………………..   หมู่ที่ …… นิคม…………………………………. ซอย ………………… 
ถนน…………………............ แขวง/ตาํบล…………………………. เขต/อาํเภอ…………………….  
จังหวัด …………….………….รหัสไปรษณย์ี ……………..…. 
เบอร์โทรศพัท…์…………………….เบอร์Fax:…………………………………………… 
 

ปัจจุบนัท่านมีเครือ่งมือวดัทดสอบ ความแข็งแรงทนทานของบรรจุภณัฑ ์ใชอ้ยู่หรือไม่ 
      มีใชอ้ยู่ จํานวน………..เครือ่ง          ยงัไม่มีใช ้           ไม่จําเป็นตอ้งใช ้          ส่งทดสอบขา้งนอก 

 

ปัจจุบนัท่านมีเครือ่งมือทดสอบการซึมผ่านของกา๊ซ (Gas Permeability) ใชอ้ยู่หรือไม่ 
      มีใชอ้ยู่  ยีห่อ้…………………          ยงัไม่มีใช ้           ไม่จําเป็นตอ้งใช ้          ส่งทดสอบขา้งนอก 

 

เครือ่งมือวดัทดสอบทีจํ่าเป็นต่องานของท่านเป็นส่วนใหญ่ 

1) …………………………………………………  3)…………………………………………… 
2) …………………………………………………  4)……………………………………………. 
 

ความคาดหวงัและหรือสิง่ทีต่อ้งการเพิม่เติมจากงานสมัมนา 
          1) ……………………………………………………  3)………………………………………… 
          2) ……………………………………………………  4)………………………………………… 
           

 

* กรุณาส่ง Email มาที ่info@intro.co.th เท่านั้น * 

บริษทั. มีบริการรับทดสอบความแขง็แรงทนทานของบรรจุภัณฑ์พลาสตกิและวสัดุชนิดต่างๆ 
รวมถงึ งานบริการสอบเทยีบ เคร่ืองมอืวดัทดสอบ, เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

 



             หาก…วา่การวดัทดสอบความแขง็แรงทนทาน  มีความจาํเป็นต่อผลิตภณัฑข์องท่าน.    บริษทัมี
ความยนิดีเสนอเคร่ืองมือทดสอบวสัดุและผลิตภณัฑแ์บบอเนกประสงค ์(Universal testing machine) 
ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์อง  LLOYD และ CHATILLON จาก USA.     มาเพื่อรับพิจารณาจากท่าน.         
เคร่ืองUTM ของ LLOYD  นั้น สามารถทดสอบ แรงดงึ, แรงกด, แรงดดัโค้ง, แรงเฉือน, แรงดนัทะลุ, 
แรงอดั และอืน่ๆอกีมากมาย  มีใหเ้ลือก หลายรุ่น หลายModel  ตั้งแต่การทดสอบแรง (Force) นอ้ยๆ 
เพียง 0.1กรัม (0.001N)  จนถึง  15,000 กิโลกรัม (150 KN)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบอีกหลายรายการ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ตอ้งการชมการสาธิต/ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์(ฟรี)  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 

ของบริษทัไดท่ี้สาํนกังานใหญ่ โทร.  0-2363-4417-21   สาขาชลบุรี(บ่อวนิ) โทร. 038-117318-9  
เราพร้อมเสมอท่ีจะใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพแก่ทุกๆท่าน. ดว้ยทีมงานเทคนิคมืออาชีพในแต่ละสาขา.                      

Universal  testing  machine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LLOYD :  LS. Series 
 
- Force range 0.01 – 5,000N 
- Force accuracy 0.5% 
- crosshead travel  1400 mm    
- speed 0.01 – 2,000mm/min 
- speed accuracy 0.2% 
- with computer, software 
 

   

 

 CHATILLON :  CS series 
 
- Force range 0.1 – 5,000N 
- Force accuracy 0.5% 
- crosshead travel  800 mm      
- speed 0.01 – 1,270mm/min 
- speed accuracy 1% 
- LCD  graphic  display 
 
 

  

  

  

 

CHATILLON : LTCM100 
Force gauge & Test stand 
- Force range 1 – 500N 
- Force accuracy 0.5% 
- crosshead travel  450 mm      
- speed 5 – 500mm/min 
- speed accuracy 3% 
 
 
 

    

บริษทั อนิโทร เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั   www.intro.co.th   Email: info@intro.co.th 

 

   
 

 

 

 

 

บริษทั มบีริการสอบเทยีบเคร่ือง Tensile tester, Compression tester ซ่ึงสามารถสอบเทยีบได้ทุกรุ่น ทุกยีห้่อ 

www.chatillon.com
 

 

 
 

     

 



 

 
  
 
                                                      
 
                                                                                 

                                                                             Auto  Tensile  Tester. 
                                               Model : XLW(EC)  ราคาพิเศษสุดๆ. 
                                                                                                     Complete with : 

              #) Load cell capacity 50N or 500N  1 unit                                                                            
#) Pneumatic grip 1 pair  

  
                                                                         

#) Built in Test Software, LCD monitor,Keyboard 1 set  

                                                                                         
 

     
                                                                                                                                                              

 
 
 
 

               
 
 
    

                                 
 
 
  
 
              

   

                                                   
 

 
 
 
 
 

    
       
      

Special 
Offer 

Flexible packaging tester. 

 

                                     

ราคาชุดละ 415,000 บาท  (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่) 

 

 

 

MXD-01A 
Film friction tester 

Range : 0-5N 
Comply to 

ASTM D1894 
standard 

HST-H3 
Heat seal tester 

Temp range  to 300C 
Comply to 

ASTM F2029 
standard 

MFY-01  Leak  tester. 
Comply to ASTM D3078. 

บริษทั อนิโทร เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั. 
สํานักงานใหญ่ : 02-3634417-21 
สาขาชลบุรี : 038-117318-9 

www.intro.co.th 
Email : info@intro.co.th 



    INTRO   TSC. 

 

 

         บริษทั อนิโทร ทเีอสซี จํากดั.  ให้บริการทดสอบวสัดุและผลติภณัฑ์ประเภท 

   พลาสตกิ, ยาง, กาว, กระดาษ, ฉลาก, ส่ิงทอ, บรรจุภณัฑ์, อาหาร, เคร่ืองสําอาง 
   ฟิล์ม, Foil, ช้ินส่วนยานยนต์, ช้ินส่วนอเิลค็โทรนิคส์, โลหะและวสัดุสังเคราะห์. 
   โดยสามารถให้บริการทดสอบคุณสมบัตเิชิงกล และ ความทนทานต่อ:  แรงดงึ,  
    แรงกด, แรงดดัโค้ง, แรงกระแทก, แรงเฉือน, การยดืตวั, การยุบตวั, การฉีกขาด 
    การบิดงอ หรือ การเสียรูปร่างแบบต่างๆ  รวมถงึ ค่าความหนาแน่น (Density) 
    ค่าความช้ืน (Moisture)  ค่าดชันีการหลอมไหล (MFI). ได้การรับรองมาตรฐาน  
    คุณภาพ ISO/IEC17025 : 2005   ทดสอบตามมาตรฐานสากลต่างๆ   อาทเิช่น : 

         

 

 

 

 

                                      

 

   

ASTM D638 ASTM D785 ASTM D412 ASTM D624 ASTM D1238 

ASTM D695 ASTM E8 ASTM D229 ASTM D1894 ASTM D1709 

ASTM D790 ASTM D1002 ASTM D747 ASTM D378 ASTM D1922 

ASTM D882 ASTM A370 ASTM D953 ASTM D903 ASTM D2240 

ASTM F88 ASTM D792 ASTM D2339 ASTM D6980 ASTM D3330 

บริการทดสอบวัสดุและผลิตภณัฑ์ต่างๆ

Materials  testing   service

www.budget-cal.com 
Email : info@intro.co.th 

Tel. 038‐117318‐9 
02‐3634417‐21 

สามารถรับผลทดสอบได้ภายใน 3 วนัทาํการ    พร้อมบริการให้คาํปรึกษา 
การทดสอบผลติภณัฑ์พเิศษต่างๆ   ทีท่่านอาจจะหาทดสอบจากทีอ่ืน่ไม่ได้. 

ตดิต่อขอรับบริการได้ทั้งทีสํ่านักงานกรุงเทพ  และ  สาขาชลบุรี(บ่อวนิ) 

 



หากท่านอยู่ในธุรกจิโรงงานอตุสาหกรรมผลติพลาสตกิรูปแบบต่างๆ.    

เราสามารถสอบเทยีบเคร่ืองมอืวดั, เคร่ืองมอืทดสอบ หรือ เคร่ืองจักร เหล่านีไ้ด้ ทุกรุ่น ทุกยีห้่อ : 
 

 TENSILE  TESTER  up to 250kn. 

 MELT  FLOW  INDEXER 

 DENSITY  METER 

 SCALES  &  BALANCES  1mg – 10,000kg. 

 VICAT/HDT  TESTER  2-6 stations. 

 MOISTURE  ANALYZER 

 TEAR/PEEL/SHEAR  TESTER 

 DUROMETER/HARDNESS TESTER 

 RHEOMETER & VISCOMETER 

 FILM  FRICTION/SLIP  TESTER 

 HOT  AIR  OVEN & AGING  OVEN 

 IZOD/CHARPY  IMPACT  TESTER 

 INJECTION / EXTRUSION  MACHINE 

 HEAT SEAL TESTER / LEAK TESTER 

 UNIVERSAL  TESTING  MACHINE 

  อน่ึง. หากท่านต้องการซ้ือเคร่ืองมอืทดสอบตวัใหม่เพิม่เตมิ  เราสามารถจัดหาให้ท่านได้ 

รวมถงึบริษทัยงัมีบริการทดสอบวสัดุและผลติภัณฑ์ต่างๆ.  ซ่ึงการบริการเหล่านีไ้ด้ระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005  ทั้งด้านทดสอบและสอบเทยีบ. 

 

 

www.intro.co.th
www.budget‐cal.com 
Email : info@intro.co.th 

 

 

 

 

บริษทั อนิโทร ทเีอสซี จํากดั. 
สํานักงานใหญ่  โทร. 02-3634417-21 
สาขาชลบุรี(บ่อวนิ) โทร. 038-117318-9  




