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ภาพรวมของ เอแอลเอส ปทุมธานี
การทดสอบความสะอาดของชิ้นงานและสิ่งปนเปื้อน
การวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง
การทดสอบสารต้องห้ามตามข้อก�ำหนด
การวิเคราะห์การหล่อลื่นและการเสียดทาน
ระบบคุณภาพ

รายการเครื่องมือหลัก

“ALS Pathumthani provides a wide range
of testing services to the industries. Our
professional services cater to many high
end manufacturing and automotive
industries who are constantly striving for
higher reliability in their components and
products.

“เอแอลเอส ปทุมธานี ให้การบริการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ตามความต้องการ
ในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยการให้บริการระดับ
มื อ อาชี พ ของบริ ษั ท ฯ เราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ย
ผลั ก ดั น คุ ณ ภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของชิ้ น ส่ ว น
อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง

With dedicated and experienced analysts,
we understand the industry, and keep
pace with the latest testing requirements.
Not only testing reports provide, but we
also deliver the Right Solutions to become
your Right Partner.”

เรามี นั ก วิ เ คราะห์ ที่ ทุ ่ ม เทและมี ป ระสบการณ์
ซึ่งเข้าใจอุตสาหกรรมของลูกค้า และพร้อมที่จะ
ให้บริการการทดสอบที่ทันสมัย เราไม่เพียงส่ง
รายงานผลการทดสอบ แต่เราน�ำส่งแนวทางแก้ไข
ปัญหา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้า
ที่ดีที่สุด”

Introducing ALS Limited |

แนะนำ�บริษัท เอแอลเอส จำ�กัด

Minerals
ALS is one of the world’s largest and most diversified
testing services providers. We have teams of experts
around the world available to provide specialized
business solutions that align with client needs.
We currently operate from over 350 locations in 65
countries and six continents including more than
12,000 employees. ALS major facilities are located in
Australia, Asia, North America, South America,
Europe, the Middle East and Africa.
In 1863 Peter Morrison Campbell was first established
a soap making business in Queensland, Australia.
Later in 1952, the company registered and listed on
the Australian Stock Exchange. The modern era of the
company began in 1981 with the acquisition of
Australian Laboratory Services Pty Ltd. and a shift to
becoming a highly regarded international testing,
inspection and certification company.
Today, ALS Limited (formerly Campbell Brothers
Limited) operates major business as an International
Testing Services Provider. We focused on delivering
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Energy
superior services through four main divisions:
Minerals (Geochemistry, Metallurgy, Mine Site and
Inspection); Life Sciences (Environmental, Food &
Pharmaceutical, Consumer Products and Electronics);
Energy (Coal and Oil & Gas); and Industrial (Asset
Care and Tribology).
The future holds many challenges for the company to
maintain operations and deliver world-class service
standards, while building a viable and competitive
position long-term. As our company continues to
develop and grow, we are committed to our ALS
business partner to receive data and report not only
meet but exceeding client expectations.
At ALS, we are committed to the health and safety of
our people, the environment and the communities in
which we operate. We hold responsibility for
corporate actions to encourage a positive impact on
the environment and including employees, business
partners, local communities and others for their
long-term benefits.

ALS Pathumthani

Life Sciences

Industrial

เอแอลเอส เป็นบริษัทให้บริการการทดสอบที่ครอบคลุมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรามีนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่
ทั่วโลก จึงสามารถให้ค�ำแนะน�ำการทดสอบที่เหมาะสมกับ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
ห้องปฏิบัติการมากกว่า 350 แห่ง จ�ำนวนพนักงานมากกว่า
12,000 คน ใน 65 ประเทศ ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทั้ ง
ออสเตรเลี ย เอเซี ย อเมริ ก าเหนื อ อเมริ ก าใต้ ยุ โรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ผลการทดสอบทีเ่ ป็นเลิศให้กบั ลูกค้า โดยผ่านการทดสอบจาก
สี่หน่วยงานหลักดังนี้ แผนกแหมืองแร่ (ให้การทดสอบทาง
ด้านธรณีเคมี โลหะวิทยา งานเหมือง และงานตรวจสอบ)
แผนกวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (ให้การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
อาหารและยา สินค้าอุปโภค และอิเล็กทรอนิกส์) แผนกพลังงาน
(ให้การทดสอบด้านถ่านหิน น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ) และ
แผนกอุตสาหกรรม (ให้การตรวจสอบสินทรัพย์อุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์การหล่อลื่นและการเสียดสี)

ในปี ค.ศ. 1863 นายปีเตอร์ มอร์ริสัน แคมป์เบลล์ ได้ก่อตั้ง
บริษทั ผลิตสบูข่ นึ้ ทีร่ ฐั ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ต่อมา
บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในปี
ค.ศ. 1952 ยุคใหม่ของบริษัทได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1981 จาก
การเข้าควบรวมกิจการบริษทั ทดสอบทีช่ อื่ บริษทั ออสเตรเลีย่ น
แลบอราทอรี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ท�ำให้บริษัทฯ เติบโตจนกลายเป็นผู้ให้บริการการทดสอบ
ตรวจสอบ และให้การรับรอง ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ความท้าทายในอนาคตท�ำให้บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษา
มาตรฐานการด�ำเนินงานและการให้บริการอย่างเคร่งครัด
เพือ่ รักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
เราให้ความมั่นใจกับคู่ค้าว่าจะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์
อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินความคาด
หมาย

เอแอลเอส ตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องอาชีวอนามัย ทั้งต่อ
พนักงาน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
และปลูกฝังจิตส�ำนึกการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคง
ปัจจุบันนี้ บริษัท เอแอลเอส จ�ำกัด (หรือในชื่อเดิมคือบริษัท สภาพที่ดีตลอดไป
แคมป์เบลล์บราเธอร์ส จ�ำกัด) ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบ
วิเคราะห์ในระดับนานาประเทศ เรามีปรัชญาในการส่งมอบ

alsglobal.com
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Global Operations |

เครือข่ายการให้บริการ

LIVERPOOL

PRAGUE
LOUGHREA

PATHUMTHANI

SINGAPORE

JOHANNESBURG
PERTH
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BRISBANE

ALS Pathumthani

VANCOUVER

HOUSTON

12,000+
Staff l คน
LIMA

350+

Locations l แห่ง

65

Countries l ประเทศ

alsglobal.com
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CORE VALUES
HONESTY
and intergrity

BELIEF
in our ability

EXCEEDING
client expectations

HARD WORK

and continuous improvement

alsglobal.com

CELEBRATING
success

SAFETY
as a priority

Core Values |

ค่านิยมหลักขององค์กร
Why ALS is different? It is very simple because we have

RELIABILITY - QUALITY - LEADERSHIP - TRUST

เอแอลเอส แตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นเพราะเราส่งมอบ
ความเชื่อถือได้ - คุณภาพ - ความเป็นผู้น�ำ - ความเชื่อมั่น
A workforce of over 12,000 that continues to grow is
testament to the exceptional working environment,
development opportunities and career prospects that
the company strives to deliver to each and every
employee. Critical to our overall strategy is we work
hard to employ exceptional people and invest in their
future, embedding a positive ethos within the
company culture from the ground up; and ensuring
every staff member feels a valued part of the ALS
global team. This positive working environment
flows through to our clients and the exceptional
service that we strive to deliver with every ALS
experience.
Our Values are simple and we incorporate these in
our daily operations, never forgetting the foundations
of our success:
• Honesty and Integrity
• Exceeding Client Expectations
• Belief in our Ability
• Hard Work and Continuous Improvement
• Doing it Better
• Celebrating Success
• Safety as a Priority

alsglobal.com

ด้วยจ�ำนวนพนักงานที่มากกว่า 12,000 คน และยังคงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่
โดดเด่น และการให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบให้กับพนักงานทุกคน
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เราท�ำงานอย่างหนักเพื่อคัดสรร
คนที่เหมาะสม และพัฒนาพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝัง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร รวมถึ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า พวกเขา
เหล่ า นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในทุ ก ๆ ความส� ำ เร็ จ ของ
เอแอลเอส สภาพแวดล้อมการท�ำงานในเชิงบวกเหล่านี้ส่ง
ผลให้พนักงานทุกๆ ระดับส่งมอบการบริการและผลการ
ทดสอบที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า หรือเรียกว่าความประทับใจ
แบบเอแอลเอส
เราได้ผสมผสานค่านิยมที่เรียบง่ายไว้กับการด�ำเนินธุรกิจ
ประจ�ำวัน และเราจะไม่ลืมว่าค่านิยมนี้คือพื้นฐานแห่งความ
ส�ำเร็จของพวกเรา
• ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
• ท�ำให้เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
• เชื่อมั่นในความสามารถของเรา
• ท�ำงานอย่างขยันขันแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ท�ำให้ดีกว่าเดิม
• ฉลองความส�ำเร็จ
• ปลอดภัยไว้ก่อน
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ภาพรวมของ เอแอลเอส ปทุมธานี

Over a decade of sophisticated testing, ALS
Pathumthani has a diverse range of sampling,
testing, and consulting services for the electronics
industry. We have fully dedicated technical staff
to deliver reliable and timely analytical solutions
for customer testing needs. We specialize in microcontaminant and RoHS analysis, offering tailored
analytical packages that are specific to our client
requirements and needs.
We are ready to deploy our World-class services
to other industries to support Thailand industry
growth. ALS provides the wide range of professional
services for Electronics, Semi-conductor, Automotive,
Telecommunication, and Wear-check Analysis
(Tribology).
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กว่าสิบปีที่ เอแอลเอส ปทุมธานี ให้บริการวิเคราะห์และ
ทดสอบขั้นสูงให้กับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ทดสอบ และการบริการปรึกษา
เราให้บริการทดสอบด้วยพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ
และอุทิศตนเพื่อส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
และตรงก�ำหนดเวลา เรามีความเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อนขนาดเล็กระดับไมโคร และ RoHS รวมไปถึงเรา
สามารถที่จะปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการทดสอบ
เพือ่ ความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
เราพร้อมทีจ่ ะขยายการให้บริการระดับโลกของเราสูอ่ ตุ สาหกรรม
อื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมใน
ประเทศไทย เอแอลเอส ให้บริการด้านวิเคราะห์ตา่ งๆ ส�ำหรับ
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนและผูผ้ ลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม รวมไปถึงการวิเคราะห์
การหล่อลื่นและการเสียดทาน

ALS Pathumthani

Cleanliness and Micro-contamination Testing |

การทดสอบความสะอาดของชิ้นงานและสิ่งปนเปื้อน

Once electronic components get smaller, more
dedication is required. Our cleanliness and microcontaminant testing services can help to improve
your components reliability.
• FT-IR and Microscope FT-IR
FT-IR stands for Fourier transform infrared. Once a
sample exposed to IR radiation, some radiation is
absorbed by the sample and some passes through
(is transmitted). The IR absorbed and transmitted is a
spectrum representing a sample ‘fingerprint’. A few
examples of common materials identified by FT-IR
are: Cleansers and Detergents, Paints, Oils, Paper,
Gel, Glue, Epoxy, Resin, Fibers (Synthetic and Natural),
Plastics, Elastomers (rubber).
FT-IR is a very powerful technique to characterize the
chemical composition. As the FT-IR measurement is
non-destructive other analytical technique might be
applied afterwards.
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• Liquid-borne Particle Count (LPC)
Our Liquid-borne Particle Count testing method is
used for measuring the particles suspended in a
liquid medium, on a surface, or within a fluid delivery
line. ALS Pathumthani provides various particle
extraction methods like agitation, pressure rinsing, or
ultrasonic.
For some industry; automotive for example, the
particle characterization is analyzed by gravimetric,
sizing and counting by microscopic, or nature
determination (either manual or automate). Our
service is complied with ISO 16232 or VDA19
requirement.
• Ionic Chromatography
The IC instrument is dedicated to the analysis of trace
amounts (ppb) of anions such as F-, Cl-, Br-, NO2-,
NO3-, SO42-, and PO43- or cations such as Li+, Na+, K+,
Mg2+, Ca2+ and NH4+.

ALS Pathumthani

ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะมีขนาดทีเ่ ล็กลงเรือ่ ยๆ การ
ทดสอบเฉพาะทางจึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ การทดสอบความ
สะอาดของชิน้ งานและสิง่ ปนเปือ้ นของเราสามารถช่วยให้ลกู ค้า
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชิ้นส่วนเหล่านั้น เพื่อการใช้งานที่
คงทน ยาวนาน
•

FT-IR และกล้องจุลทรรศน์ FT-IR
FT-IR เป็นค�ำย่อของเครื่องมือที่เรียกว่า Fourier transform
infrared การท�ำงานของเครื่องมือนี้จะใช้คุณสมบัติดูดกลืน

และส่งผ่านแสงอินฟราเรดของตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ต่างกัน
จะมีคุณสมบัติการดูดกลืนหรือการส่งผ่านแสงอินฟราเรดที่
ต่างกัน เรียกว่าเป็น “ลายนิ้วมือ” ของวัสดุนั้นๆ ตัวอย่างวัสดุ
ทีท่ ดสอบด้วยเครือ่ ง FT-IR เช่น น�ำ้ ยาท�ำความสะอาด สี น�ำ้ มัน
กระดาษ เจล กาว โพลีเมอร์จ�ำพวกอิพ็อกซี่หรือเรซิ่น เส้นใย
ทั้งสังเคราะห์และธรรมชาติ พลาสติก และยาง
FT-IR เป็นวิธก
ี ารวิเคราะห์ทมี่ ปี ระโยชน์ในการหาองค์ประกอบ

• ฝุ่นหรือสารแขวนลอยในน�้ำ (LPC)
วิธกี ารนีจ้ ะใช้วดั ปริมาณสารแขวนลอยขนาดต่างๆ ในตัวกลาง
ที่เป็นของเหลวหรือน�้ำสะอาด สามารถวิเคราะห์ฝุ่นทั้งที่อยู่
บนผิวชิ้นงานหรือภายในชิ้นงาน เช่นระบบท่อ เอแอลเอส
ปทุมธานี สามารถสกัดฝุ่นออกจากชิ้นทดสอบด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การเขย่า การชะด้วยแรงดันน�้ำ หรือชะด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง
ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จะ
ศึ ก ษาลั ก ษณะของฝุ ่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ต ่ า งออกไป เช่ น การ
วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยน�้ ำ หนั ก จั ด ขนาด และนั บ จ� ำ นวนภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ หรือแยกลักษณะทางกายภาพของฝุ่น (ด้วย
คนแยกและนับ หรือด้วยระบบอัตโนมัต)ิ การให้บริการของเรา
อ้างอิงไปถึงวิธีการมาตรฐาน ISO 16232 หรือ VDA19
• Ionic Chromatography
เครื่อง IC เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบชนิดและปริมาณประจุ

ทางเคมีของวัสดุตัวอย่าง เนื่องจากเป็นการทดสอบแบบไม่ ตกค้างที่มีปริมาณน้อยมากๆ (ในระดับหนึ่งในพันล้านส่วน)
ท�ำลาย ดังนั้นจึงจะสามารถน�ำตัวอย่างนั้นๆ ไปวิเคราะห์ต่อ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งประจุลบ เช่น F-, Cl-, Br-, NO2-,
ด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อลูกค้าต้องการ
NO3-, SO42-, และ PO43- หรือประจุบวก เช่น Li+, Na+, K+,
Mg2+, Ca2+ และ NH4+

alsglobal.com
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• SEM/EDX Analysis
SEM-EDX is powerful in problem-solving instruments
with variety of possible applications. Some of the
common applications include:
• Determination of elemental composition of
material or particles down to sub-micron level
• Distribution of elemental composition of a
material across a microscopic surface, and
determination of corrosion or oxidation.
• Measuring plating thickness
• Inter-diffusion layers between metals
• Explosive particles analysis
• Abrasive particles analysis
• GCMS and Thermal Desorption-GCMS
GCMS testing can be used for analyze and trace
amounts of volatile and semi-volatile organic
compounds or organic residues such as: hydrocarbon
oil, residual monomers, and additives in polymers
and adhesives.
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กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์
องค์ประกอบของธาตุ (SEM/EDX)
เครื่องมือชนิดนี้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์หา
สาเหตุของข้อบกพร่อง เพื่อการแก้ปัญหาการผลิต มีวิธีการ
น�ำไปใช้ในหลายๆ แนวทาง เช่น
• วิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของวัสดุหรือฝุ่นในระดับ
ไมโครเมตร
• การกระจายตัวของธาตุในโลหะผสม หรือหาร่องรอยของ
การเกิดการกัดกร่อน
• วัดความหนาชั้นเคลือบ
• ตรวจหาชั้นการแพร่ของโลหะที่แตกต่างกัน
• การวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นวิกฤตของฝุ่นที่จุด
ระเบิดด้วยตัวเอง
• การวิเคราะห์หาปริมาณวัสดุขัดตกค้างจากกระบวนการ
ผลิต
•

• GCMS และ Thermal Desorption-GCMS
การวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง GCMS นี้ จะสามารถวิเคราะห์จ�ำแนก
ชนิดของสารระเหย หรือกึ่งระเหย และค�ำนวณหาปริมาณของ
สารนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์ตกค้าง
(คล้ายๆ FT-IR แต่ให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่า) เช่น คราบน�้ำมัน
โมโนเมอร์ตกค้าง และคราบกาวตกค้างต่างๆ

ALS Pathumthani

Failure Analysis |

การวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง
To employ various analytical techniques, we can
assist customer to diagnose component failures due
to contamination and material related issues. We
offer Failure Analysis services inclusive of:
• Optical Microscope Examination
• Scanning Electron Microscope Examination
• Foreign Material Identifications
• Micro-metrological measurements including
• Step Height Measurement
• Flatness Measurement
• Roughness Measurement
• 3D Microscopic Imaging
• Microscope FT-IR Analysis
• Cross-sectional Analysis

จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายของเรา เรา
สามารถช่วยลูกค้า ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของชิน้ ส่วน ไม่วา่
จะเกิดจากสารปนเปื้อน ตัววัสดุ หรือวัตถุดิบ เรายินดีเสนอ
บริการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
• การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
• การวิเคราะห์หาวัสดุแปลกปลอม
• การตรวจสอบทางมาตรวิทยา เช่น
• วัดความสูงพี้นผิวอย่างละเอียด
• วัดความเรียบของพื้นผิว
• วัดความหยาบพื้นผิว
• สร้างภาพสามมิติด้วยกล้องจุลทรรศน์
• วิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนด้วย FT-IR แบบกล้องจุลทรรศน์
• วิเคราะห์ชิ้นงานตัดขวาง

Facilities Assessment

ตรวจสอบสถานที่ท�ำงาน

• Ultrapure and DI Water Monitoring
• Total Oxidisable Carbon (TOC)
• Total Dissolved Silica (SiO2)
• Total Bacteria Count
• Trace Metals (including Zn, Fe, Cu, Al, Cr, Mn, Pb
and Sn)
• Ion (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, Li+, Na+, K+,
Mg2+, Ca2+ and NH4+)
• Cleanroom Air and Clean Dry Air–volatile Organic
Compound (VOC), Ionics by impinging, and Trace
metals

•
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ตรวจสอบติ ด ตามคุ ณ ภาพน�้ ำ ความบริ สุ ท ธิ์ สู ง และน�้ ำ
ปราศจากประจุ
• Total Oxidisable Carbon (TOC)
• Total Dissolved Silica (SiO2)
• แบคทีเรีย
• โลหะปนเปื้อน (เช่น สังกะสี เหล็ก

•

ทองแดง อลูมิเนียม
โครเมียม แมงกานิส ตะกั่ว และดีบุก)
• ประจุ (เช่น F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, Li+,
Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ NH4+)
เราให้บริการทดสอบคุณภาพของห้องสะอาดและอากาศ
ควบคุม เช่น ตรวจสอบไอระเหยอินทรีย์ ประจุในอากาศด้วย
วิธลี ะลายอากาศในน�ำ้ สะอาด และรวมไปถึงโลหะปนเปื้อน

ALS Pathumthani

Reliability Testing

การทดสอบคุณภาพและความคงทน

Our Reliability test for electronic components is
normally placed the sample in control environment
chamber – Temperature, Humidity or Salt mist.
• Temperature–humidity Cycling
• Thermal Shock
• Chemical Compatibility Studies
• Salt Spray Chamber

การทดสอบคุณภาพและความคงทนในชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วๆ ไปจะน�ำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ วางไว้ในตู้ที่ควบคุม
สภาวะแวดล้อมได้ เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ความชีน้ หรือสภาวะ
ควบคุมไอเกลือ
• ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น
• ตู้เปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
• การศึกษาผลกระทบจากสารเคมีต่างๆ
• ตู้เร่งการกัดกร่อนด้วยการอบไอเกลือ

Cross-sectioning

การทดสอบชิ้นงานตัดขวาง

Sample preparation by Cross-section is a very
powerful tool for failure analysis about how material,
product plated or assembled. It can provide more
accurate for measuring lamination or plating
thickness. The measurement can be done on
calibrated Optical Microscopy or SEM/EDX. The
application of cross-section is for:• Determine coating thickness or coating continuity
• Measurement of mixing layer or diffusion of two
materials such as Intermetallic layer
• Other failure analysis evidence like crack initiation,
foreign material, void in solder paste, etc.

alsglobal.com

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้วยเทคนิคเตรียมตัวอย่างแบบตัด
ขวาง เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการวิเคราะห์วัสดุ การเคลือบ
หรือการประกอบชิน้ งาน วิธกี ารนีส้ ามารถให้คา่ ความหนาของ
ชั้นเคลือบได้แม่นย�ำขึ้น โดยวัดภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือ
เครื่อง SEM/EDX การทดสอบชิ้นงานตัดขวาง สามารถน�ำไป
ประยุกต์กับงานดังนี้
• วัดความหนาชัน
้ เคลือบ หรือตรวจสอบความต่อเนือ่ งของขัน้
เคลือบ
• วัดความหนาของชัน
้ ผสมของวัสดุสองชนิด เช่น การหาความ
หนาของชัน้ Intermetallic ในงานเชือ่ มอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
• การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องอืน
่ ๆ เช่น การหาจุดเริ่มต้นของ
รอยแตก การหาวัสดุปนเปื้อนในเนื้อวัสดุหลัก การหาโพรง
อากาศในรอยเชื่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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Restricted Substances Analysis |

การทดสอบสารต้องห้ามตามข้อกำ�หนด

ALS Pathumthani can provide banned substance
testing for consumer products to meet international
regulations including EU directives 2002/95/EC. Our
services cover:
• RoHS compliance and other banned substances
testing on WEEE
• Lead (Pb)
• Mercury (Hg)
• Cadmium (Cd)
• Hexavalent Chromium (Cr(VI))
• PBB (Polybrominated Biphenyls)
• PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)
• Halogen free testing
• Migration metals according to EN71-3 for toy safety
• EU banned phthalates
• REACH SVHC 16 banned substances
• 16 Banned PAHs
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เอแอลเอส ปทุมธานี ให้บริการทดสอบสารต้องห้ามในสินค้า
อุปโภค ตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป หรือ EU directives
2002/95/EC การบริการของเราครอบคลุมถึง
• RoHS compliance และสารต้องห้ามต่างๆ ตามข้อก�ำหนด
ของ WEEE
• ตะกั่ว (Pb)
• ปรอท (Hg)
• แคดเมียม (Cd)
• โครเมียม 6 (Cr(VI))
• PBB (Polybrominated Biphenyls)
• PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)

•
•
•
•
•

การทดสอบสินค้าไร้ฮาโลเจน
ทดสอบการรั่ ว ไหลของโลหะตามข้ อ ก� ำ หนด
ระเบียบความปลอดภัยของเล่น
Phthalates ต้องห้าม
สารต้องห้ามตาม REACH 16 ตัว
สารต้องห้าม 16 PAHs

EN71-3

ALS Pathumthani

Tribology |

การวิเคราะห์การหล่อลื่นและการเสียดทาน

Whether customers prefer to reduce costly repairs,
limit unplanned downtime, increase equipment
availability, extend oil drain intervals or evaluate
product performance, we can provide the testing
solutions to help improve your maintenance practices.
We operate as a total independent oil, fuel, coolant,
and metalworking fluid analysis service with the
largest global laboratory network in the industry.

ด้วยการทดสอบที่ครอบคลุมและเป็นระบบของเรา ลูกค้าใน
ทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถน�ำผลการทดสอบไปใช้แก้ไข
ปัญหา หรือปรับปรุงการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่ง
ส่งผลให้ลูกค้าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ลด
การหยุดท�ำงานอย่างกะทันหันของเครื่องจักร ขยายรอบ
ระยะการท�ำงานของเครือ่ งจักร หรือขยายช่วงเวลาการเปลีย่ น
ถ่ายน�้ำมัน รวมทั้งยังประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เครื่องมือเครื่องจักร

From the above mentioned, ALS has an International
Customer base that includes:
• Construction
• Manufacturing
• Transportation
• Lubricant Suppliers
• Original Equipment Manufacturers (OEMs)

จากที่กล่าวมาข้างต้น เอแอลเอส ให้บริการทดสอบแก่กลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น
• กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
• กลุ่มโรงงานผลิต
• กลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง
• กลุ่มผู้จ�ำหน่ายสารหล่อลื่น
• กลุ่มผู้ผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)

We offer standard oil analysis packages and over
150 different specialized ASTM tests covering any
combination of conditions, fluids, and applications.

นอกจากการวิเคราะห์สารหล่อลืน่ รวมตามประเภทเครือ่ งจักร
เครือ่ งยนต์ หรือการใช้งานต่างๆ แล้ว เรายังสามารถให้บริการ
ทดสอบแยกย่อยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า การใช้งาน
หรืออุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ASTM มากกว่า 150
รายการ

alsglobal.com
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Tribology: The science and
study of friction, lubrication
and wear.

การวิเคราะห์การหล่อลืน่ และการ
เสียดทาน: ศาสตร์ของการศึกษา
เรื่องการเสียดสี การหล่อลื่น และ
การสึกหรอ

Our services include:

การให้บริการของเรามีดังนี้

•
•
•
•
•

•

Oil Analysis
Engine Coolant Analysis
Metalworking Fluids Analysis
Wear Debris Analysis
Consulting and Training

We offer services on a global scale with laboratory
operations located in Australia, Asia, North America,
South America, Africa, and Europe. All of our
laboratories provide routine oil analysis, and selected
laboratories offer more in depth and specialized
testing for lubricants, coolants, and fuels.

alsglobal.com

•
•
•
•

การวิเคราะห์น�้ำมันและสารหล่อลื่น
การวิเคราะห์น�้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์
การวิเคราะห์ของเหลวในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
การวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรจากเศษวัสดุสึกหรอ
การให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรม

เราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทัว่ โลก ด้วยห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ ก ระจายอยู ่ ทั่ ว ไป ไม่ ว ่ า จะในทวี ป ออสเตรเลี ย เอเซี ย
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และยุโรป นอกจากการให้
บริการวิเคราะห์นำ�้ มันตามวงรอบปกติทที่ กุ ห้องปฏิบตั กิ ารของ
เราสามารถให้บริการอยู่แล้ว ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
ของเรา ยังสามารถให้บริการทดสอบเชิงลึก หรือเฉพาะเจาะจง
ตามความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

21

Quality Systems |

ระบบคุณภาพ

The ALS Thailand laboratory in Pathumthani operates
in compliance with ISO 17025-2005 quality standards
for commercial laboratories. The business also has a
number of third party accreditations from major
MNCs manufacturing including electronics, Hard Disc
Drive, telecommunication, and automotive.
ALS Pathumthani business has an ongoing
commitment to a quality service, allowing clients to
make informed decisions based on the analytical
data supplied. Importantly, test results show the
integrity of our professional staff which deliver to
clients. ALS Pathumthani’ staff are the most
knowledgeable professionals among the same
industries combined with their experience gain from
undertaking a comprehensive range of tests daily to
assure that every test result is accuracy and delivered
as scheduled
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ห้องปฏิบัติการเอแอลเอสที่ปทุมธานี ให้บริการการทดสอบ
ภายใต้ ร ะบบการรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มอก.
17025-2548 นอกจากนีห
้ อ้ งปฏิบตั กิ ารของเรายังด�ำเนินงาน
ภายใต้มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิตระดับโลก ไม่วา่
จะเป็นกลุม่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สือ่ บันทึกข้อมูล
แบบแม่เหล็ก ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
ยานยนต์
เอแอลเอส ปทุมธานีให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูงกับคุณภาพ
ของการทดสอบ เพื่อมั่นใจว่าผลการทดสอบของเราจะเป็น
ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำคัญ เพือ่ ประกอบในการตัดสินใจของลูกค้า
ลูกค้าสามารถมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั การส่งมอบผลการวิเคราะห์
ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อสงสัย ตามเวลาที่
ก�ำหนด ด้วยการท�ำงานของบุคลากร เอแอลเอส ปทุมธานี ที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
อย่างลึกซึง้ มาประกอบกับกระบวนการทดสอบ การท�ำงานใน
ทุกๆ วัน ที่ถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด

ALS Pathumthani
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รายการเครื่องมือหลัก
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipment Description
Liquid-borne Particle Counters (LPC)
Ultrasonic Tank 68 KHz
Ultrasonic Tank 132 KHz
Scanning Electron Microscopy with X-ray Microanalysis (SEM/EDX)
Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS Direct Inject)
Gas Chromatography–mass Spectrometry and Thermal Desorption
(GC-MS DHS Technique)
Absorption and Desorption Unit for VOCs
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)
Microscope FT-IR
Ion Chromatography for Anion and Cation (IC)
Carbon Coater
Zeta 20, 3D Imaging
Ultra-micro Balance
Microscope (10x-1000x Magnification)
Temperature & Humidity Chamber
Salt Spray Chamber
Inductively Coupled Plasma/OES (ICP/OES)
Total Organic Carbon (TOC) Analyzer
Precision Cutting Machine
Precision Grinding Machine

Quantity
2
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
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