
 
 

 

การควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานน ้ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม 
ส้าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

 

ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 347/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุผลติภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพื่อให้การด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัสดุน้ า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

การรับรองมาตรฐานวัสดุ เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุเพื่อใช้ส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ขอบข่ายวัสดุที่ให้การรับรองมี 2 ชนิดได้แก่ น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และสารผสมเพิ่ม โดย
ควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ การออกใบอนุญาต และการตรวจติดตามผล ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

นิยาม 

1. น ้ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม    หมายถึง น้ ายางพาราที่ผ่านกระบวนการผสมกับสารเคมี และพร้อมที่จะน าไปใช้
ในงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรบัปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต ิ

2. น ้ายางธรรมชาติ (น ้ายางพารา)  หมายถึง สารคอลลอยด์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวท่ีได้จากต้นยางพาราที่มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่าHeveabrasiliensis  มี 2 ชนิดคือ  
2.1 น้ ายางสด (field latex) คือ น้ ายางที่ได้จากการกรีดเปลือกต้นยางและผสมสารเคมีรักษาสภาพของ 

น้ ายางแล้ว 
2.2 น้ ายางข้น (concentrated latex) คือ น้ ายางธรรมชาติที่ท าให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือแยกครีม 

(มอก.980-2552) 
3. สารผสมเพ่ิม หมายถึง สารผสมของสารเคมีใดๆ ท่ีใช้เติมในน้ ายางพารา เพื่อปรับสมบัติบางประการของ 

น้ ายางพาราให้เหมาะกับงานดินซเีมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
 
การรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี  
 
1. น ้ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า preblend สามารถผลิตได้จากน้ ายางสดหรือน้ ายางข้น

โดยน ามาผ่านกระบวนการผสมกบัสารเคมีในโรงงานผลติและพร้อมที่จะน าไปใช้ในงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาติไดโ้ดยตรง 

2. สารผสมเพ่ิม เป็นสารผสมของสารเคมีใดๆ ที่ใช้ผสมกับน้ ายางพาราซึ่งอาจจะเป็นน้ ายางสดหรือน้ ายางข้นก็ได้ 
แล้วจึงน าไปใช้ในงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โดยการผสมน้ ายางพารากับ
สารผสมเพิ่มอาจด าเนินการผสมที่หน้างานก่อสร้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ 
“ น ้ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม” 
_______________________ 

ขั นตอนที่ ๑ การยื่นค้าขอใบรับรอง  
                ๑. ตามแบบฟอร์มการยื่นค าขอที่ก าหนด  
               ๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 
                    ก. รายละเอียดผลิตภณัฑ์ พร้อมค าช้ีแจงแสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรอืภาพ หรือตัวอย่าง
  ข. แสดงที่ตั้งของโรงงานผลติและหรือสถานที่จัดเก็บผลติภณัฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายช่ือ ผู้แทนจ าหน่าย (ถ้ามี)  
  ค. รายการวัตถดุิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการท าผลติภณัฑ์ที่ขอรับในการท าผลิตภณัฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต  
  ง. แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการท าและการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ พร้อม รายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ขอรบัใบอนุญาต  
ขั นตอนที่ ๒  การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

     คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ประกอบด้วย รองผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธาน ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  หัวหน้า 
กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิตวัสดุฯ และพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบคุณภาพฯ ของ
อนุกรรมการตรวจกระบวนการผลิตฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองฯ 
ขั นตอนที่ ๓ การตรวจสอบเพ่ืออนุญาต  
 ส่วนที่ ๑ ตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงานที่ท้าผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง)   
                              โดยคณะอนุกรรมการตรวจกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและ
สารผสมเพิ่ม ประกอบด้วย  ๑.ผู้แทนกรมทางหลวง  ๒.ผู้แทนส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ๔.ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ๕.หัวหน้ากองมาตรฐานอุตสาหกรรม กยท. มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต  
เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และสารผสมเพิ่มของผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอ รายงาน
ผลต่ออนุกรรมการฯ พิจารณาเอกสาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองฯ พิจารณา 
                              ซึ่งจะตรวจขบวนการผลิต และตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่ม ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕   กรณีโรงงานผลิตที่ยังไม่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัิ
โรงาน พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
         ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาฯ จะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีผลการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ ายางผสมสารผสมเพิ่ม ให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

การทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (น ้ายาง) 

๑. ก าลังรับแรงอัด (UCS)  มีค่าไม่น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร 
๒. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (ITS) มีค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัดินซีเมนต์ที่ไม่เติมยางพารา 
๓. ค่าโมดูลัสคืนตัว (RM) มีค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐  เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ที่ไม่เติมยางพารา 

๑. กระจายตัวในน้ าได้ด ี
๒.สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content, TSC)  
ไม่เกินร้อยละ ๓๕ 
๓.ปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ (Natural rubber content)  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๓๐  
๔.ความหนืด (viscosity) ไม่เกิน ๕๐ เซนติพอยส ์
๕. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) มากกวา่ ๙ 

 
           ส่วนที่ ๒ ตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ(เฉพาะการตรวจสอบเพ่ือรับรอง Lot ที่ผลิต)  
  การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ หมายถึง การยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ก่อนน าไปใช้งาน โดยจะต้องระบุหมายเลข Batch หรือ Lot ที่ผลิต และปริมาณที่
ผลิตได้ โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณารับรองเฉพาะหมายเลข Batch หรือ Lot ผลิต และ ปริมาณที่ผลิตตามที่ยื่นในเอกสาร
เท่านั้น การทดสอบจะด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มส าหรับงานก่อสร้าง
ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
  ๒. ทดสอบคณุสมบัตเิชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยจะท าการสุ่มตรวจใน
บาง Lot การผลิตเท่าน้ัน 
                       หมายเหตุ กรณีการยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ โรงงานผลิตที่ยื่นขอจะต้องได้รับใบอนุญาต  
เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มแล้วเท่านั้น โดยผู้ยื่นจะต้องยื่นค าขอเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ และ
แนบเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการอนุญาตให้ผลิตแล้ว   



(1-2 วนั)

(3 ชม.)

(3 วนั) (15 วนั)

(1 วัน)



 
กระบวนการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ 

“ สารผสมเพ่ิม” 
(ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้าง สามารถน าสารผสมเพ่ิม ท่ีได้รับการ

รับรองน้ีไปใช้ด าเนินการผสมกับน้ ายางสดหรือน้ ายางข้นที่หน้างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสารผสมเพ่ิมน้ัน)  
___________ 

 
ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นค าขอใบรับรอง  
               ๑. ตามแบบฟอร์มการยื่นค าขอที่ก าหนด  
               ๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 
                    ก. รายละเอียดผลิตภณัฑ์ พร้อมค าช้ีแจงแสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรอืภาพ หรือตัวอย่าง
  ข. แสดงที่ตั้งของโรงงานผลติและหรือสถานที่จัดเก็บผลติภณัฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายช่ือ ผู้แทนจ าหน่าย (ถ้ามี)  
  ค. รายการวัตถดุิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการท าผลติภณัฑ์ที่ขอรับในการท าผลิตภณัฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต  
  ง. แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการท าและการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ พร้อม รายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ขอรบัใบอนุญาต  
  จ. วิธีผสมและสดัส่วนการผสมสารผสมเพิ่มกับน้ ายางพารา 
ขั้นตอนที่ ๒  การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

      คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ประกอบด้วย รองผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย เป็นประธาน ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง   
หัวหน้ากองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิตวัสดุฯ และพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบ
คุณภาพฯ ของอนุกรรมการตรวจกระบวนการผลิตฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองฯ  

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบเพ่ืออนุญาต  
 ส่วนที่ ๑ ตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง)   
                              โดยคณะอนุกรรมการตรวจกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและ
สารผสมเพิ่ม ประกอบด้วย  ๑.ผู้แทนกรมทางหลวง  ๒.ผู้แทนส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ๔.ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ๕.หัวหน้ากองมาตรฐานอุตสาหกรรม กยท. มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต  
เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และสารผสมเพิ่มของผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอ รายงาน
ผลต่ออนุกรรมการฯ พิจารณาเอกสาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองฯ พิจารณา  
                              ซึ่งจะตรวจขบวนการผลิต และตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่ม ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕   กรณีโรงงานผลิตที่ยังไม่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สารผสมเพิ่มตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
             การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  ให้เก็บตัวอย่างจากถังเก็บ (Storage 
Tank) ที่มีปริมาณผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของปริมาณความจุทั้งหมดในถังเก็บ และมีรายละเอียดการเตรียม
ตัวอย่าง ดังนี้ ให้ผสมสารผสมเพิ่ม (Additive) กับ น้ ายางพารา โดยวิธีการผสมและสัดส่วนการผสมให้ เป็นไปตามเง่ือนไขที่
เจ้าของผลิตภัณฑ์ก าหนดให้เป็นเนือ้เดียวกัน  
          คณะกรรมการพิจารณาฯ จะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพมี
ความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารผสมเพิ่ม ให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

การทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (น้ ายาง) 

๑. ก าลังรับแรงอัด (UCS)  มีค่าไม่น้อยกว่า 17.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร 
๒. ก าลังรับแรงดึงทางอ้อม (ITS) มีค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัดินซีเมนต์ที่ไม่เติมยางพารา 
๓. ค่าโมดูลัสคืนตัว (RM) มีค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐  เมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ที่ไม่เติมยางพารา 

๑. กระจายตัวในน้ าได้ด ี
๒.สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content, TSC)  
ไม่เกินร้อยละ ๓๕ 
๓.ปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ (Natural rubber content)  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๓๐  
๔.ความหนืด (viscosity) ไม่เกิน ๕๐ เซนติพอยส ์
๕. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) มากกวา่ ๙ 

 
 
 
 



-๒- 
 

ส่วนที่ ๒ ตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ(เฉพาะการตรวจสอบเพ่ือรับรอง Lot ที่ผลิต)  
 การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ หมายถึง การยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ ผลิตภณัฑ์
สารผสมเพิ่ม ก่อนน าไปใช้งาน โดยจะต้องระบุหมายเลข Batch หรือ Lot ที่ผลิต และปริมาณที่ผลิตได ้โดยคณะกรรมการฯจะ
พิ จ า รณารั บรอ ง เฉพาะหมาย เลข  Batch หรื อ  Lot ผลิ ต  และ  ปริ ม าณที่ ผ ลิ ตต ามที่ ยื่ น ใน เอกสา ร เท่ านั้ น  
การทดสอบจะด าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อก าหนดของมาตรฐาน โดยให้เก็บตัวอย่างจากถังเก็บ (Storage 
Tank) ที่มปีริมาณผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณความจุทั้งหมดในถังเก็บ และมีรายละเอียดการเตรียมตัวอย่าง 
ดังนี้ ให้ผสมสารผสมเพิ่ม (Additive) กับ น้ ายางพารา โดยวิธีการผสมและสัดส่วนการผสมให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ก าหนดในถังให้เป็นเนื้อเดียวกัน และการทดสอบจะด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาง การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีสมบัติตามข้อก าหนดน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มส าหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
   ๒. ทดสอบคณุสมบัติเชิงวิศวกรรมจากก้อนตัวอย่างดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยจะท าการสุม่ตรวจ 
ในบาง Lot การผลติเท่าน้ัน 
                    หมายเหตุ กรณีการยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ โรงงานผลิตที่ยื่นขอจะต้องได้รับใบอนุญาต   
เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์สารผสมเพิ่มแล้วเท่านั้น โดยผู้ยื่นจะต้องยื่นค าขอเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุ และแนบเอกสารแสดง
ว่าได้ผ่านการอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายแล้ว  
       
 
       สามารถยื่นค าขอได้ที่ :  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย   ที่อยู่เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
หากมีข้อสงสัยติดต่อ : โทร. 02-940-5712 ต่อ 130, 02-940-7391 และ 086-389-4240  
                           โทรสาร 02-940-5711 หรือ  
                           E-mail : raotgovt@gmail.com หรือ ID Line : 086-389-4240 
ดาว์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ ฯ ได้ที่ 
http://www.raot.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/manual/1City_1Road/manual_paraso
il_cement.pdf 

 

http://www.raot.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/manual/1City_1Road/manual_parasoil_cement.pdf
http://www.raot.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/manual/1City_1Road/manual_parasoil_cement.pdf
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