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ค ำน ำ 

       ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ผลิตในรูปของยางแท่ง 

รองลงมาคอืยางแผ่นรมควนั และน ้ายางขน้ ตามล าดบั แมว้่าการผลติยางแผ่นรมควนัในประเทศไทยมี

แนวโน้มลดลง แต่ยางแผ่นรมควนัยงัเป็นรปูแบบทีส่ าคญัของสถาบนัเกษตรกร  มกีารรวบรวมน ้ายางสด

จากสมาชกิทีเ่ป็นเกษตรกรรายย่อย และพบว่าสถาบนัเกษตรกรหลายแห่งมตี้นทุนการผลติสูงเนื่องจาก

ขาดความรูท้างวชิาการในการผลติ ไมว่่าจะเป็นการรวบรวมน ้ายางสด การใชส้ารเคมรีกัษาสภาพน ้ายาง

สด วธิกีารหาปรมิาณเนื้อยางแหง้ การค านวณปรมิาณน ้า ปรมิาณกรดทีใ่ชใ้นการจบัตวัทีถู่กวธิ ีการรดี

ยาง ผึง่ยาง การรมควนั การอดักอ้นและการคดัเกรดทีย่งัเป็นขอ้ถกเถยีงในการน ายางเหล่านี้ไปผลติเป็น

ผลติภณัฑ์ เนื่องจากสมบตัิทางกายภาพไม่สม ่าเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัส าหรบัการน ายางไปผลิต  

ดงันัน้สถาบนัเกษตรกรจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรูใ้นการจดัท ากระบวนการผลติยางแผ่นรมควนัตามหลกั

ปฏบิตัทิีด่ ี(Good Manufacturing Practice, GMP) ทีม่รีะบบการจดัการควบคุมคุณภาพของสถาบนัวจิยั

ยาง การยางแห่งประเทศไทยจงึจะสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูซ้ือ้และผูใ้ชย้าง อกีทัง้ยงัไดย้างแผ่น

รมควนัทีต่รงตามมาตรฐาน ส่งผลใหส้ถาบนัเกษตรกรมศีกัยภาพในการผลติและโอกาสการแขง่ขนัในเชงิ

ธุรกจิสงูขึน้ 
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1. วตัถปุระสงค ์
1.1 เพื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรได้รบัความรู ้ ความเขา้ใจ  หลกัเกณฑ ์ วธิกีารปฏบิตัใินการผลติยาง

แผ่นรมควนั premium grade และยางอดักอ้นตามมาตรฐาน GMP  
 1.2  เพื่อยกระดบัสถาบนัเกษตรกรที่ได้รบัมาตรฐาน GMP สามารถน ายางเข้าจ าหน่ายยงัตลาด

ภายในและต่างประเทศและเพื่อสรา้งอ านาจในการขายยางไดใ้นราคาทีส่งูขึน้ 
 

2. ขอบเขต 
คู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) หลกัปฏบิตัทิี่ดใีนผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP จะให้

ความส าคญัของน ้ายางสดตัง้แต่อยู่ในสวนยาง โดยแนะน าให้ใช้สารรกัษาสภาพตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม มรีะบบการรวมรวมน ้ ายางสดที่สะอาดจากสวนมายงัโรงงานผลิต เพื่อสร้างความมัน่ใจ
คุณภาพของยางแผ่นทีผ่ลติได ้ ใชต้วักรองน ้ายางสดตามมาตรฐานทีก่ าหนดซึ่งเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญั 
การหาปรมิาณเนื้อยางแหง้ตามมาตรฐานในหอ้งปฏบิตักิาร การรวบรวมน ้ายางสดก่อนปล่อยลงตะกงท า
แผ่น การหาปรมิาณเนื้อยางแหง้รวมอกีครัง้เพื่อจะไดคุ้ณภาพของยางสม ่าเสมอทุกครัง้ที่ผลติ การเจอื
จางน ้าและการผสมน ้ากรดตามสูตรที่ระบุ การปาดฟอง การเสยีบแผ่นและระยะเวลาการจบัตัวยาง 
เทคนิคการรดี ลา้ง ผึง่ยาง การรมควนั และการอดักอ้นใหเ้ป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพการผลติยาง
ดบิทุกขัน้ตอน 

 

3. ค าจ ากดัความ 
3.1 Good Manufacturing Practices, GMP หมายถงึ กระบวนการปฏบิตัิที่ดแีละเหมาะสมโดยใช้

หลกัการปฏบิตัิเพื่อให้ได้สนิค้าที่มคีุณภาพด ีเน้นระบบการจดัการที่สามารถทวนสอบได้ทุก
ขัน้ตอน ความเป็นระเบยีบในการปฏบิตังิานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ การผลติทีเ่น้นการจดัการ
อย่างเป็นระบบ ได้ผลผลติที่มคีุณภาพคงที่ สม ่าเสมอ  มคีวามปลอดภยัต่อผู้บรโิภค และลด
ตน้ทุนการผลติ 

3.2 น ้ายางสด (field Latex) หมายถงึ น ้ายางธรรมชาตทิีไ่ดจ้ากต้นยางพารา (Hevea brasilliensis)  
มลีกัษณะเป็นของเหลว สขีาวหรอืสคีรมี อนุภาคยางมรีปูร่างกลมหรอืรปูผลแพร ์ขนาด 0.05-5 
ไมครอน แขวน ลอย (colloid) อยู่ในตวักลางทีเ่ป็นน ้า   น ้ายางมคีวามหนาแน่น 0.975-0.980 
กรมัต่อมลิลลิติร ความเป็นกรด-เบส 6.5-7.0 

3.3 ยางแผ่นดบิ (unsmoked sheet) หมายถงึ ยางแผ่นที่ได้จากการน าน ้ายางสดมาท าให้เกดิการ
จบัเป็นก้อน (coagulation) โดยใช้กรด และรดีเป็นแผ่น แล้วน าไปผึ่งให้แห้ง โดยไม่ผ่านการ
อบแหง้หรอืรมควนั   

3.4 ยางแผ่นรมควนั (ribbed smoked sheet) หมายถงึ ยางแผ่นดบิที่ท าให้แห้ง ด้วยการใช้ความ
รอ้น และควนัจากการเผาไหม ้ทีม่กีารควบคุมอุณหภมูใินระดบัทีเ่หมาะสม 
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3.5 ยางแผ่นรมควนัอดักอ้น (ribbed smoked sheet bale) หมายถงึ ยางแผ่นรมควนัทีม่ชี ัน้คุณภาพ
เดยีวกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 น ามาอดัเป็นก้อนให้มขีนาดประมาณ  50 x 60 x 50 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร  มนี ้าหนกัเมือ่รวมแป้งบนกอ้นยางแลว้เท่ากบั 111.11±0.5 กโิลกรมั   

3.6 การคดัชัน้คุณภาพ (grading) หมายถงึ การน ายางแผ่นรมควนัมาจดัชัน้คุณภาพด้วยสายตา 
ตามมาตรฐาน The Green Book 

3.7 คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิาร หมายถงึ พนกังาน ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งทีม่คีวามรู ้
ความเข้าใจในหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี มีประสบการณ์พอเพียง ได้ร ับการฝึกฝนจาก
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอย่างดแีละไดร้บัการแต่งตัง้จากผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง ใหท้ าหน้าทีค่วบคุม ก ากบั ตรวจ ตดิตามและรายงานผล
ใหค้ณะกรรมการตรวจประเมนิทราบและปฏบิตัติามทีค่ณะกรรมการตรวจประเมนิแนะน าและ
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตั ิ

3.8 คณะกรรมการตรวจประเมนิ หมายถงึ พนักงาน ลูกจา้งประจ า ทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั
ปฏบิตักิารเกษตรเป็นอย่างด ีมปีระสบการณ์การปฏบิตังิานสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รบัการ
แต่งตัง้จากผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง 
ใหท้ าหน้าทีต่รวจประเมนิใหก้ารรบัรองและมอี านาจในการตดัสนิใจยกเลกิการรบัรองและหากมี
ขอร้องเรยีนจากผู้ซื้อหรอืฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้อ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

3.9 คู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) เปรยีบเสมอืนแผนทีบ่อกทางการท างานทีม่จีดุเริม่ตน้ และ
จุดสิน้สุดของกระบวนการระบุถงึขัน้ตอนและรายละเอยีดของกระบวนการต่าง ๆ มกัจดัท าขึน้
ส าหรบังานที่มคีวามซบัซ้อน มหีลายขัน้ตอน และเกี่ยวของกับหลายคน สามารถปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน ทัง้นี้เพื่อให้ผูป้ฏบิตังิานไวใ้ชอ้า้งองิมใิหเ้กดิ
ความ ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

3.10  วตัถุประสงค์ (Objective) คอื การชีแ้จงให้ผูอ่้านทราบถงึวตัถุประสงค์ในการจดัท าคู่มอื การ
ปฏบิตังิานของกระบวนการนี้ขึน้มา 

3.11 ขอบเขต (Scope) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่ มือว่า 
ครอบคลุม   ตัง้แต่ขัน้ตอนใด หน่วยงานใด กบัใคร ทีใ่ดและเมือ่ใด 

3.12 ค าจ ากัดความ (Definition) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงค าศัพท์เฉพาะซึ่งอาจเป็น 
ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษหรอืค าย่อที่กล่าวถงึภายใต้ระเบยีบปฏบิตันิัน้ ๆ เพื่อให้เป็นที่
เขา้ใจตรงกนั 

3.13 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การปฏิบัติตามล าดับขัน้ตอนที่ต้อง
ประสานความร่วมมอืกนัทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสถาบนัเกษตรกรเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
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3.14 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) คอื การอธบิายขัน้ตอนการท างานอย่างละเอยีดว่า ใคร 
ท าอะไร ทีไ่หน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจดัท าไดในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใชข้อ้ความ
อธบิาย  

3.15 มาตรฐานงาน คอื การอธบิายขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิาน แบ่งเป็นมาตรฐานระยะเวลา และ 
      มาตรฐานในเชงิคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความผดิพลาด ความ

คุม้ค่าของงาน เป็นตน้ 
3.16 เอกสารอา้งองิ (Reference Document) คอื การชีแ้จงใหผู้อ่้านทราบถงึเอกสารอื่นใดทีต่อ้งใช ้
       ประกอบคู่มอืหรอือ้างองิถงึกนัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานนัน้ ๆ สมบรูณ์  
3.17 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ

บนัทกึขอ้มลูของผูเ้กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานของกระบวนการนัน้ ๆ 
 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ฝ่ายวิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง มหีน้าที่รบัปิดชอบกับงานวิจยั พมันา และส่งเสริมด้าน

อุตสาหกรรมยาง ผลติภณัฑย์าง ไมย้าง และมาตรฐานยาง ใหบ้รกิารวชิาการดา้นอุตสาหกรรมยางทุก
สาขา ประสานงานด้านอุตสาหกรรมยาง ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยาง 
ส่งเสรมิและพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานดา้นองคก์รของอุตสาหกรรมยาง จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการ
สนบัสนุนการปฏบิตักิารและคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ดงันี้ 

4.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการปฏบิตักิาร มหีน้าที ่ 
4.1.1 ประสานงานเพื่อเตรยีมความพรอ้มสถานประกอบการ อุปกรณ์การผลติใหก้บัเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร เพื่อเขา้สู่มาตรฐาน GMP 
4.1.2 ส่งเสรมิ แนะน า และฝึกอบรมตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม

ยาง  การยางแห่งประเทศไทย ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางตามทีร่อ้งขอ 

4.1.3 ควบคุม ก ากับดูแล หลักปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพ จนกว่า เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรสามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยั
และพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

4.1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิทราบ เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาตรวจประเมนิในการ
ออกใบรบัรองมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยั
ยาง การยางแห่งประเทศไทย ต่อไป 

4.1.5 หากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรได้รบีมาตรฐาน GMP แล้ว ให้ท า
การตรวจตดิตามเพื่อรกัษามาตรฐานการผลติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ต่อปี หาก
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรไม่สามารถรกัษามาตรฐานไว้ให้ ให้ท า
บนัทกึแจง้คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิทราบต่อไป 
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4.2 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

4.2.1 ตรวจประเมนิและพจิารณาการออกใบรบัรองใหก้บัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สถาบนัเกษตรกรทีผ่่านมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอื
สถาบนัวจิยัาง การยางแห่งประเทศไทย โดยเสนอใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง เป็นผูล้งนามอนุญาต 

4.2.2 วางแผน ใหค้ าแนะน า และควบคุมการปฏบิตังิานของชุดปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพการ
ผลติ 

4.2.3 ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนั
เกษตรกรทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

4.2.4  ในกรณทีีต่รวจพบว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร ทีไ่ดร้บัการ
รบัรองตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยั
ยาง การยางแห่งประเทศไทย แลว้ไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน GMP ใหค้ณะกรรมการฯ 
พจิารณาและสรุปขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง เพื่อหยุดพกัใชใ้บอนุญาตการรบัรองมาตรฐาน 
GMP และใหเ้กษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรนัน้ท าการปรบัปรงุแกไ้ข
ภายในระยะเวลา 30 วนั ทัง้นี้ใหผู้ผ้ลติด าเนินการผลติไดต้ามปกต ิแต่หา้มใชต้ราหรอื
สญัลกัษณ์ GMP ในการซือ้ขายยาง 

4.2.5 ในกรณทีีต่รวจพบว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง สถาบนัวจิยัยาง การ
ยางแห่งประเทศไทย แลว้ละเลยไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน GMP หลงัจากทีใ่หท้ าการ
ปรบัปรงุภายในระยะเวลา 30 วนัแลว้ ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาและสรปุขอ้มลู
พรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืผูอ้ านวยการ
สถาบนัวจิยัยาง ลงนาม เพื่อยกเลกิการรบัรองการผลติมาตรฐาน GMP ต่อไป 

4.2.6 ในกรณทีีม่ขีอ้ขดัแยง้เรือ่งคุณภาพน ้ายางสดระหว่างผูซ้ือ้กบัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
หรอืสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางทีเ่ป็นผูผ้ลติและผูข้าย ใหค้ณะกรรมการ ฯ 
ตรวจสอบและพจิารณาหลกัฐานเสนอขอ้คดิเหน็และใหค้ าตดัสนิของคณะกรรมการฯ 
ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 
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5. ผงัการไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1 ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง อยู่ภายใต้การควบคุมก ากบัผูว้่าการการยาง
แห่งประเทศไทย มหีน้าที่รบัผดิชอบให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏบิตัิในการวจิยั พฒันาและส่งเสรมิด้าน
อุตสาหกรรมยางในการยกระดบัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางซึ่งต้อง
รายงานผลการปฏิบตัิงานและสายบงัคบับญัชา โดยให้อ านาจผู้อ านวยการ ฝ่ายวิจยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิโรงผลติยางแผ่น
รมควนัและคณะกรรมการสนบัสนุนการปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควนั  
5.2 คณะกรรมการสนบัสนุนการปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควนั ประกอบดว้ยชุดควบคุม
ก ากบั ตรวจตดิตาม เพื่อรกัษามาตรฐานการผลติ ซึง่กระจายอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
โดยจะต้องประสานงานกบัชุดให้การรบัรองที่อยู่ในคณะกรรมการตรวจประเมนิ  และจะต้องอบรม 
ควบคุมการปฏบิตังิานจนกว่าโรงรมควนัสถาบนัเกษตรกร และผู้ประกอบกจิการยาง นัน้ผ่านการ
รบัรอง 

กระบวนการควบคมุคณุภาพและให้การรบัรองมาตรฐาน GAP 

 ผวก.กยท. 

ผอ.ฝวอ. 

คณะกรรมการสนบัสนนุ
การปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

ชดุควบคมุ ก ากบั ตรวจ
ติดตาม รักษามาตรฐาน 

ชดุให้การรับรองและใช้
มาตรการยกเลกิใบรับรอง 

เกษตรกร กลุม่เกษตรกร/
สถาบนัเกษตรกร 

ไมผ่า่นการ
รับรอง 

ผา่นการรับรอง 
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5.3 คณะกรรมการตรวจประเมนิจะต้องพจิารณาผลการท างานของสถาบนัเกษตรกรในการให้การ
รบัรองหากผ่านการรบัรอง จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยางลงนามในใบรบัรองต่อไป แต่หากไม่ผ่านการรบัรองจะต้องน าผลการพิจารณา
กลบัไปใหค้ณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิาร ฯ ท าการควบคุมการปฏบิตังิานอกีครัง้จนกว่าจะมี
ความพรอ้มใหก้ารรบัรองในรอบต่อไป 
5.4 ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง จะรายงานใหผู้ว้่าการการยางแห่งประเทศไทย
ทราบผลการรบัรองของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบกจิการยางทนัท ี

   5.5 เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรจะตอ้งปฏบิตัติามคู่มอืปฏบิคักิารอยา่งเครง่ครดั 
 

6. ข้อก าหนด 
ขอ้ก าหนดของการปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP ใหเ้ป็นไปตามตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด 
รายการ ข้อก าหนด 

1.สถานประกอบการ 
 

1.1 สถานทีต่ ัง้ 
      ควรตัง้อยู่ในบรเิวณทีน่ ้าไม่ท่วมขงั ไม่ท าใหย้างเกดิการปนเป้ือน  
สภาพพื้นที่ควรมคีวามคงตวั ไม่แยกตวัหรอืหดตวัที่จะท าให้เกิดการ
แตกรา้วหรอืทรุดตวัของอาคารได้ง่าย มรีะบบสาธารณูปโภคเพยีงพอ 
และการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งสามารถรบัน ้าหนกัของรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ได้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยมมีาตรการ
ป้องกนั เช่น การบ าบดัน ้าเสยี 
1.2 อาคารผลติ 
     1.2.1  มขีนาดเหมาะสมกบัก าลงัการผลติ  ทีอ่ยูอ่าศยัของพนกังาน
ควรแยกตวัออกจากอาคาร มกีารจดัเกบ็ยางแผ่นรมควนัแยกเป็น
สดัส่วน  เพื่อหลกีเลีย่งการปนเป้ือนและป้องกนั ความผดิพลาด  
สามารถจดัล าดบัขัน้ตอนการผลติไดอ้ยา่งต่อเนื่อง สะดวกและ
ปลอดภยัต่อพนกังานในการปฏบิตังิาน 
1.2.2  พืน้อาคาร  คงทน  แขง็แรง  เรยีบ  ท าความสะอาดงา่ย  สรา้ง
ดว้ยวสัดุคงทน  ไมม่เีสีย้น  ภายในและภายนอกอาคารเป็นทีแ่หง้  ไม่
มนี ้าท่วมขงั 
    1.2.3  ฝาผนังและเพดาน  สรา้งด้วยวสัดุคงทน  เรยีบ  ท าความ
สะอาดงา่ย  สามารถป้องกนัฝนละอองน ้าและฝุ่ นไดเ้ป็นอยา่งด ี
1.2.4  ประตูและหน้าต่างของอาคารปิด-เปิด  สะดวก ปิดไดส้นิทและ
ป้องกนัละอองฝนไดด้ ี 
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รายการ ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 
2.  เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
 
 
 
 
 

3.  การควบคุมกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นรมควัน 
 
 
 
 

 

 1.2.5   มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลงจากภายนอก
อาคารตามความเหมาะสม 
  1.2.6   บริเวณที่ผลิตควรมีแสงสว่างเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  โดย
เฉพาะที่จุดคัดชั้นยาง    
  1.2.7   มีวิธีการป้องกันการปนเปื้อนมิให้เข้าสู่โรงงาน 
 
2.1  จ านวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ช ารุดหรือแตกหัก 
2.2  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องวางอยู่ในต าแหน่งตามสายการ

ปฏิบัติงาน และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
2.3 เครื่องชั่งต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานชั่งตวงวัด

หรหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีลูกตุ้มมาตรฐานในการสอบเทียบ 
 

3.1 การผลิตยางแผ่นดิบ 
     3.1.1 น้ ายางสดต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีสารปลอมปนและสิ่ง
ปนเปื้อน หากมีการใช้สารรักษาสภาพให้ใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ฝ่ายวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
     3.1.2 น้ ายางสดจากสวนจะต้องผ่านการกรองและบรรจุในภาชนะท่ี  
สะอาด มีฝาปิด สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนน้ ายางสดได้ 
    3.1.3 กรองน้ ายางสดด้วยตะแกรงกรองเบอร์ 40  แล้วชั่งน้ ายางสด
ของสมาชิกแต่ละราย หาปริมาณเนื้อยางแห้ง ด้วยการสุ่มปริมาตร 50 มล. 
แล้วชั่งน้ าหนักท่ี  10.000 กรัม จับตัวด้วยกรดอะซีติกเข้มข้น 2% รีดผ่าน
เครื่องรีดที่มีน้ าหล่อผ่าน ท าการอบในตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
    3.1.4 กรองน้ ายางสดในบ่อรวมยาง และกรองอีกครั้งก่อนท าแผ่น โดย
ใช้ตะแกรงกรองเบอร์ 100 เมื่อกรองเสร็จต้องรีบท าความสะอาดตะแกรง
กรองทันที 
    3.1.5 เจือจางน้ ายางสดด้วยน้ าสะอาด เพ่ือให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งที่
เหมาะสมในการจับตัว 
    3.1.6 ค านวณปริมาณน้ าในการเจือจางและปริมาณกรดที่ใช้ในการจับ
ตัว โดยใช้กรดฟอร์มิก (formic acid) ตามอัตราที่ก าหนด  
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รายการ ข้อก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.1.7 เครือ่งจกัรรดียางจะตอ้งมนี ้าหล่อผ่านเหนือบรเิวณลกูกลิง้
ทุกชุด ลายดอกของลกูกลิง้มรีอ่งลกึชดัเจน และไม่มคีราบจารบทีีท่ าให้
แผ่นยาง 
เกดิการปนเป้ือน 
      3.1.8 แผ่นยางทีร่ดีแลว้ ลา้งดว้ยน ้าสะอาดทีม่กีารถ่ายเท
ตลอดเวลาการลา้ง แลว้น าไปผึง่ใหส้ะเดด็น ้าก่อนเขา้รมควนัแต่ไมค่วร
ผึง่นานเกนิ 12 ชัว่โมง  
3.2 การรมควนั 
       3.2.1 ควบคุมอุณหภูมหิอ้งรมควนัทีอุ่ณหภมู ิ40-60ºC (องศา
เซลเซยีส) ประมาณ 3-4 วนั โดยค านึงถงึคุณภาพของเนื้อยาง และ
ความชืน้ 
       3.2.2 ตดิตัง้เครือ่งวดัอุณหภมูหิอ้งรมทุกหอ้ง และมกีาร
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
       3.2.3 บนัทกึการรมควนัประจ าหอ้ง โดยบนัทกึวนัทีเ่ขา้รมและ
อุณหภมูทิุกวนั 
3.3 การคดัชัน้คุณภาพ ใหเ้ป็นไปตามการคดัชัน้ทีส่ถาบนัวจิยัยาง  
การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
       3.3.1 ยางแผ่นรมควนัทีจ่ะน ามาคดัเพื่อจดัชัน้คุณภาพตอ้งวาง
บนวสัดุรองรบัทีไ่มม่สีิง่ปนเป้ือนทีอ่าจตดิไปกบัแผ่นยาง 
       3.3.2 ยางแผ่นรมควนัทีจ่ดัชัน้คุณภาพแลว้ จะตอ้งน ามาวางบน
วสัดุทีม่ผีวิเรยีบใหต้รงกบัเครือ่งหมายก ากบัชัน้ยาง 
       3.3.3 หากมสีิง่ปนเป้ือนตอ้งมกีารคตัติง้โดยใชก้รรไกรคบียางทีม่ ี
รอยต าหนิออก และเศษยางตอ้งไมป่ะปนกบัยางทีค่ดัชัน้แลว้ 
       3.3.4 กรรไกรทีใ่ชใ้นการคดัชัน้คุณภาพทุกเล่ม ตอ้งท า
หมายเลขและรหสัก ากบัและมตี าแหน่งระบุไวภ้ายในตู้จดัเกบ็ 
      3.3.5 ภายในตูเ้กบ็อุปกรณ์จะตอ้งท าเครือ่งหมายพรอ้มรหสัของ
อุปกรณ์ชนิดนัน้ ๆ พรอ้มกบัมกุีญแจล๊อค โดยมเีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
ในการเบกิ จา่ยอุปกรณ์ 
3.4 กระบวนการตรวจและการคดัคุณภาพยาง 
     3.4.1  บรเิวณการตรวจคดัคุณภาพตอ้งแยกเป็นสดัส่วน  มกีาร
รกัษาความสะอาดอย่างเขม้งวด  มแีสงสว่างเพยีงพอ   
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     3.4.2  พืน้บรเิวณตรวจคดัคุณภาพยางจะตอ้งมวีสัดุรองรบัสะอาด  
ไมม่เีศษยางทีเ่กดิจากการคดัออกปะปนอยูใ่นยางทีค่ดัแลว้  รวมทัง้
หา้มมสีิง่อื่นใดปะปนไปกบัยางทีค่ดัแลว้  พนกังานคดัยางจะตอ้ง
ปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั 
      3.4.3  ยางทีผ่่านการคดัเกรดแลว้ใหแ้ยกออกใหช้ดัเจน และตอ้งมี
ป้ายชีบ้่งแสดงถงึคุณภาพ 
3.5 การอดักอ้นและการอดัแท่ง 
     3.5.1 การอดักอ้น  
             (1) ยางแผ่นรมควนัที่น าออกจากห้องรมควนัต้องรบีน าไป
อดัก้อนโดยเรว็เพื่อไม่ให้ดูดซบัความชื้นจากภายนอกเข้าไปในแผ่น
ยางได ้
             (2) ยางแผ่นรมควนัที่จะน ามาอัดก้อนต้องเป็นไปตามชัน้
คุณภาพมี น ้ าหนักของยางแผ่นและแผ่นยางที่ใช้หุ้มมีน ้ าหนักรวม 
110.5±0.1 กก. 
            (3) แผ่นหุม้จะต้องเป็นยางที่มคีุณภาพเดยีวกนัและไม่ควรมี
รอยตดั หรอืหากมรีอยตดัตอ้งใชแ้ผ่นยางหุม้ทบั 
           (4) บรเิวณพืน้ทีอ่ดัก้อนยางต้องมป้ีายหรอืเครื่องหมายก ากบั
ชัน้คุณภาพยางทีก่ าลงัด าเนินการอดักอ้น 
           (5) ยางแผ่นรมควนัอดัก้อนที่ทาแป้งกาวยางเรยีบร้อยแล้ว 
ตอ้งม ีน ้าหนกัรวม 111.11±0.5 กก.ต่อกอ้น   
           (6) ยางแผ่นรมควนัอดักอ้นตอ้งมกีารตตีราก่อนส่งมอบ 
    3.5.2 การอดัแท่ง   
           (1) ยางแผ่นรมควนัทีน่ ามาอดัแท่งตอ้งเป็นยางแผ่นรมควนั
ชัน้คุณภาพเดยีวกนั โดยมนี ้าหนกัตามความตอ้งการของคู่คา้ 
           (2) บรเิวณพืน้ทีอ่ดัแท่งยาง ตอ้งมป้ีายหรอืเครื่องหมายก ากบั
ชัน้คุณภาพยางที ่ก าลงัด าเนินการอดัแท่ง และเมือ่อดัแลว้จะตอ้งได้
ขนาดแท่งยางตามขอ้ก าหนดของคู่คา้  
           (3) ยางแผ่นรมควนัอดัแท่ง ตอ้งมกีารตตีราก่อนส่งมอบ 
           (4) พลาสตกิทีใ่ชใ้นการอดัแท่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีร่ะบุ   
3.6 การจัดการหลังการอัดก้อนและการอัดแท่ง  
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รายการ ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การบ ารุงรักษาและการ
สุขาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.6.1 การเก็บรักษา  
          (1) วางยางแผ่นรมควันที่อัดก้อนและอัดแท่งแล้ว ไม่ให้สัมผัสกับ
พ้ืนโดยตรง โดยใช้วัสดุรองพ้ืน เช่น แผงเหล็กหรือแผงไม้หรือแผงพลาสติก 
          (2) กรณีเป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อน วางก้อนยางสับหว่างซ้อนกัน
ไม่เกิน 5 ชั้น เพ่ือป้องกันการเสียรูปทรง 
3.7 การขนส่ง 
      3.7.1 ยานพาหนะและตู้ขนส่ง  ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ
ขนส่งยาง ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย และบริเวณพ้ืนรถบรรทุกต้องสะอาด 
      3.7.2 บริเวณขนถ่ายยางจะต้องมีหลังคาที่สามารถป้องกันฝนได้ และ
ขณะขนส่งต้องป้องกันไม่ให้ยางเปียกน้ า 
 
4.1 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
     4.1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้งาน การตรวจเช็ค และการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต 
     4.1.2 ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.1.3 ท าความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์การผลิต โดยท าความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
4.2 การสุขาภิบาล 
     4.2.1 ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาในบริเวณผลิต 
            4.2.1.1 มีวิธีการป้องกันและก าจัดสัตว์ในบริเวณผลิตและบริเวณ 
การจัดเก็บ 
           4.2.1.2 เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจากสัตว์อย่าง
สม่ าเสมอ 
     4.2.2 การจัดการเศษยางและขยะ 
          4.2.2.1 เศษยางที่เหลือจากการคัดชั้นคุณภาพจะต้องจัดเก็บใน
บริเวณท่ีก าหนด 
          4.2.2.2 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดในจ านวนที่เพียงพอ 
และมีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม 
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รายการ ข้อก าหนด 
5. บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การเกบ็รกัษา 
 
 
 
 
 
 

   
7. การจดัท าบนัทกึ 
 

 

5.1 ขณะปฏิบัติงานพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ต้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่มี
กระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา เครื่องประดับ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
การปฏบิตังิาน 
5.2 พนกังานไมค่วรเขา้ไปปฏบิตังิานในบ่อลา้งยางแผ่นดบิเพราะอาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
5.3 ขณะปฏบิตังิาน หา้มพนกังานทีอ่ยู่ในสายการผลติ ดื่มสุราหรอืของ
มนึเมา สบูบุหรี ่และรบัประทานอาหาร 
5.4 พนกังานทีอ่ยูใ่นสายการผลติจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมและเพิม่พูน
ความรูเ้พื่อใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งตามล าดบัขัน้ตอน รวมถงึเรือ่ง
สุขลกัษณะทัว่ไปตามความเหมาะสม พรอ้มทัง้มกีารทบทวนใหเ้กดิ
ความช านาญ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5.5 หา้มรบัประทานอาหารในบรเิวณปฏบิตังิาน 
 
6.1  ยางแผ่นรมควนัก่อนการคดัชัน้ยางตอ้งสะอาด  ปราศจากรา  ยาง
ตอ้งแหง้และไมเ่หนียวเยิม้ตดิกนั  แยกแผ่นต่อแผ่นไดง้่าย  ดงันัน้ควร
เกบ็รกัษายางแผ่นรมควนัก่อนการคดัชัน้ยางใหด้ ี อยา่ใหส้มัผสั
ความชืน้หรอืความรอ้นจากแสงแดด วางบนพืน้สะอาดทีม่วีสัดุรองรบั 
และไมค่วรวางยางแผ่นรมควนัซอ้นกนันาน ๆ 
6.2  ยางแผ่นรมควนัทีค่ตัติ้งหรอืจดัชัน้แลว้  ใหว้างในบรเิวณทีก่ าหนด
เพื่อไมใ่หย้างวางปะปนกนั 
 

7.1 เกบ็บนัทกึขอ้มลูต่าง ๆ  อยา่งมรีะเบยีบ  คน้หาไดง้่าย 
7.2  เกบ็บนัทกึขอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งครบถว้น  เช่น  ปรมิาณวตัถุดบิ  
ปรมิาณผลผลติ  ปรมิาณทีจ่ าหน่ายไดป้รมิาณยางทีค่งเหลอืตามจดุต่าง 
ๆ  ของแต่ละวนั  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการรมควนั และขอ้มลูอื่นทีเ่ป็น
ประโยชน์สามารถทวนกลบัไดใ้นกรณทีีย่างเกดิมปัีญหา 
7.3 เกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งน้อย 3 ปี เพื่อใชใ้นการทวนสอบ   
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7. มาตรฐานงาน 

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกจิกรรม 

ขัน้ตอน/กิจกรรม มาตรฐานคณุภาพงานของกิจกรรม 
1. เขยีนคู่มอืหลกัปฏบิตัทิีด่ใีน

การผลติยางแผ่นรมควนั
มาตรฐาน GMP 

1.1 เรยีบเรยีง ตรวจสอบความถูกตอ้ง อา้งอา้งจากเอกสาร
ทางวชิาการและทดลองน าไปปฏบิตั ิ
1.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 
 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการ
สนบัสนุนการปฏบิตักิารและ
คณะกรรมการตรวจประเมนิ 
 

2.1 พจิารณาจากผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์และปฏบิตังิาน
ตามภารกจิหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ประสานงานรว่มมอื   
กนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภาพ 
2.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 

3. ประสานงานกบักยท.สาขา
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร 

3.1 ผูท้ีม่อี านาจแจง้ใหค้ณะกรรมการชุดปฏบิตังิานลงพืน้ที่
ส ารวจ แนะน า ควบคุม ก ากบั และรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน 

3.2 ด าเนินการจนกว่าจะสามารถปฏบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
100% 

4. ฝึกอบรม เพิม่พูนความรูใ้หก้บั
พนกังาน คณะกรรมการชุด
ปฏบิตังิาน 

4.1 อบรม ประเมนิผล ทดสอบความสามารถ 
4.2 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด (3 วนั) 

5. ประเมนิผล ใหก้ารรบัรอง 5.1 คณะกรรมการชุดปฏบิตังิานแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจ
ประเมนิทราบ เพื่อใหก้ารรบัรอง 

5.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 
6. ตรวจตดิตามเพื่อรกัษา

มาตรฐานการผลติ 
 

6.1 ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนด 
6.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (อยา่งน้อย 

ปีละ 3 ครัง้) 
7. รายงานผลการปฏบิตังิาน 

 
7.1 ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนด 
7.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (อยา่งน้อยปี

ละ 3 ครัง้) 
7.3 คณะกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายรายงานและตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 
7.4 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (5 วนั) 
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7.2 มาตรฐานในภาพรวมของกจิกรรม 

7.2.1 มกีารด าเนินการควบคุมการปฏบิตังิานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร

หรอืคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน บนัทกึลงในระบบ TM ทุกสิน้เดอืน ตามวนัทีก่ าหนดได้

อยา่งถูกตอ้ง 

7.2.2 มกีระบวนงานและคู่มอืปฏบิตังิานทีม่มีาตรฐานรวมทัง้มขีอ้มลูในการบรหิารจดัการองคก์ร 

โดยมุง่เน้นการพฒันาดา้นกระบวนการเช่นเดยีวกบัองคก์ารชัน้น าอื่น ๆ  
 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

รายการตรวจติดตาม ผูต้รวจติดตาม ผูร้บัการตรวจ
ติดตาม 

กรอบเวลาใน
การประเมินผล 

1. ผงัการไหลของกระบวนงาน 
(Work Flow Chart) 
 
 

2. มาตรฐานงาน 
 

3. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้
 
 

4. ขอบเขต 
 

5. การปรบัปรงุแกไ้ข ตามผลการ
ตรวจตดิตาม 

 
6. อื่น ๆ 

- อบรม ตดิตามประเมนิผล 
- ถ่ายทอดประสบการณ์ 

คณะกรรมการ
และกยท.สาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมาย
และกยท.สาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

อยา่งน้อยปีละ 3 
ครัง้ 
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9. เอกสารอ้างอิง 

ปรดีิเ์ปรม ทศันกุล. (๒๕๖๐). หลกัปฏบิตัเิกษตรทีด่แีละเหมาะสมในการผลติยางแผ่นรมควนั. ขอ้มลู

วชิาการ  การยางแห่งประเทศไทย. 

ปรดีิเ์ปรม ทศันกุล. (๒๕๖๑). การผลติยางแผ่นรมควนัเกรดพรเีมีย่ม. เอกสารระบบควบคุมคุณภาพ 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย. 

ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต,ิ 2556. มาตรฐานสนิคา้เกษตร มกษ. 5906-2556. 

หลกัปฏบิตัทิีด่สี าหรบัการผลติยางแผ่นรมควนั. ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ฉบบัประกาศ

และงานทัว่ไป  เล่ม 131 ตอนพเิศษ 31 ง วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2557. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=5570
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ 
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แบบ  GMP01   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่รับ................................... 
วันที่…………………………. 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

ค ำร้องขอกำรอบรมกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP เพื่อกำรรับรองมำตรฐำน 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย 

            

 
สถำนที ่
ชื่อ          
ที่อยู่          
โทรศัพท์         
โทรสำร          
             
 
  ข้ำพเจ้ำ     ต ำแหน่ง     
มีควำมประสงค์ขอรับกำรอบรมกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP   พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบค ำ
ร้อง  จ ำนวน         รำยกำร  ตำมเอกสำรแนบ  ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุก
ประกำร 
 
                   
 
                    (ประทับตรำโรงงำนบนชื่อของผู้ยื่นค ำร้อง) 
 
 

     (ลำยมือชื่อ)     ผู้ยื่นค ำร้อง 

            (                ) 

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 

     (ลำยมือชื่อ)     ผู้รับค ำร้อง 

                         (               )           

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP 

  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง  กำรยำงแห่งประเทศไทย  

ณ สหกรณ์กองทุนสวนยำง  
 

ชื่อประธำน/ผู้จัดกำร.................................................................โทรศัพท์...................................................... ........ 
 

 

  

ล ำดับที่ รำยกำรที่ปรับปรุง วันที่แล้วเสร็จ  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

        

    

    

 ผู้ตรวจประเมิน..................................................................  

 วัน...............เดือน........................ปี.........................  
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เกณฑ์กำรประเมิน กำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP 
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย 

 
ชื่อโรงผลิตยางแผ่นรมควัน 

ที่อยู่ 

ประธาน/ผู้จัดการ       โทรศัพท์  
          

เกณฑ์กำรพิจำรณำ กิจกรรม เต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
1.กำรควบคุมคุณภำพกระบวนกำรผลิต    
1.1 การผลิตยางแผ่นดบิ 1.1.1 การรับน้ ายาง 10  

 1.1.2 การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง 15  

 1.1.3 มาตรฐานการท าแผ่น 15  

1.2 การผลิตยางแผ่นรมควัน 1.2.1 การเตรียมยางเข้ารม 5  

 1.2.2 การเตรียมห้องรมควัน 5  

 1.2.3 การรักษามาตรฐานการรมควันยาง 10  

 1.2.4 การเก็บรักษายางแผ่นรมควนั 5  

2.เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ 2.1 การควบคุม การจัดเก็บ การบ ารุงรักษา 5  

อุปกรณ์กำรผลิต 2.2 สภาพความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องจักร  10  

3.บุคลำกร 3.1 การแต่งกายรัดกมุถูกระเบียบ 5  

 3.2 ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 5  

4. สถำนที่ประกอบกำรและสุขำภิบำล 4.1 ความพร้อมของสถานประกอบการ 5  

 4.2 ความสะอาดเป็นระเบียบ 5  

รวม  100  

 
หมำยเหตุ ใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 

แบบฝวอ..03/RSS 
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   1. ข้อ 1.1.2 และ 1.1.3 คะแนนรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
   2. คะแนนรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่า  75 คะแนน  
   3. หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่สามารถผ่าน หลักสูตร การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ได้ 
 
 
      ลงชื่อ (...........................................................) 
           นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย 
       ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
 
 
      ลงชื่อ (...........................................................) 
            นายโกศล จริงสูงเนิน 
                ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยาง 
 
 
      ลงชื่อ (...........................................................) 
            นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
                  นักวิทยาศาสตร์ 8 
 
 
      ลงชื่อ (...........................................................) 
             นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ 
                   นักวิทยาศาสตร์ 5 
     
                     ................./................../........................ 
 

    รับทราบ          ลงชื่อ (...........................................................)ประธาน 

       .......................................................  
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แบบ  ฝวอ.04/RSS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีรับ................................... 
วนัท่ี…………………………. 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

ค ำร้องขอหนังสือต่ออำยุโรงผลิตยำงแผ่นรมควันตำมมำตรฐำน GMP 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย 

            

สถำนที ่

ชื่อ          

ที่อยู่          

โทรศัพท์         

โทรสำร          

             

  ขา้พเจา้     ต าแหน่ง     

มคีวามประสงคข์อต่ออายโุรงผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP  พรอ้มนี้ไดแ้นบส าเนาใบรบัรองทีก่ าลงั

จะหมดอายุ/หมดอาย ุตามเอกสารแนบ  ขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มลูต่าง ๆ ทีใ่หไ้วน้ี้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

     (ลายมอืชื่อ)     ผูย้ ืน่ค ารอ้ง 

                   (         ) 

     วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   
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                                                                     มิถุนำยน   ๒๕6๑ 
 

เรื่อง   ขอแจ้งกำรตรวจประเมินโรงผลติยำงแผ่นรมควันเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน GMP 
 

เรียน  ประธำนกรรมกำร/ผู้จัดกำร………………………………. 
 

  ตำมหนังสือ     ลงวันที่         
เรื่องค ำร้องขอกำรอบรมกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP เพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนนั้น  ฝ่ำยวิจัยและ
พัฒนำอุตสำหกรรมยำง  กำรยำงแห่งประเทศไทย  ขอส่งคณะผู้ตรวจประเมินท ำกำรตรวจประเมินโรงผลิตยำง
แผ่นรมควัน    ในวันที่    เวลำ   น.  
ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
 1. 
 2. 
 3. 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
  

 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              (นำงณพรัตน์ วิชิตชลชัย) 
                  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรมยำง 

 

 

 

  

   

แผนกบริหำรทั่วไป 
โทรศัพท์ : 0 2940 5712 
โทรสำร  : 0 2940 5711 

 
 
 

 
ที ่ กษ  ๒๙๑๐/ 

 

 
 
 
 

       
      ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง 
      เลขที่ 50 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร                                       
      กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
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วนัท่ี................เดือน..............................ปี.................................................                                          

5 4 3 2 1 0
1.  สถานท่ีประกอบการ 1.1  ความสะอาด

1.2  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.3 ความเส่ียงต่อการเกิดปนเป้ือน
1.4 ความเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมขงั

2.  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 2.1  การควบคุมการจดัเก็บ
     และอุปกรณ์การผลิต 2.2  การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม

2.3  การเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์

3.  การควบคุมกระบวน 3.1  การปฏิบติัการคดัชั้นและจดัชั้นยาง
     การผลิต 3.2 การจดัวางยางลงเบา้อดั

3.3 การห่อยางและการสกัยาง
3.4 รูปทรงของกอ้นยาง
3.5 การทาแป้งกาวยาง
3.6 การตรวจสอบน ้าหนกัแต่ละขั้นตอน
3.7 การจดัเก็บ

4.  การสุขาภิบาล 4.1  การรักษาความสะอาดและการก าจดั
        ของเสีย
4.2  ระบบการระบายอากาศในโรงอดักอ้น
4.3 ระบบความปลอดภยั

5. บุคลากร 5.1 การแต่งกายปฏิบติัตามระเบียบ
5.2 การปฏิบติังานตามขอ้ก าหนด

6.  การเก็บรักษาและ 6.1  มาตรการการป้องกนัความเสียหาย
  การขนส่ง        ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการจดัเก็บ

6.2  วิธีการจดัเก็บก่อนการส่งมอบ

หมายเหตุ ระดบัคะแนน 5 เป็นระดบัคะแนนสูงสุด และ 0 เป็นระดบัคะแนนนอ้ยสุด

ผลการพิจารณา ผ่าน ปรับปรุง ไม่ผ่าน

แบบการตรวจประเมนิส าหรับการปฏิบัติงานการผลิตยางแผ่นรมควนัอัดก้อนมาตรฐาน GMP 
ฝ่ายวจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

                   ลงช่ือ                                                     ผูต้รวจสอบ

ระดบัคะแนน
กิจกรรมหัวข้อ

ช่ือ  โรงอดักอ้นยาง.....................................................................................................................................
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ขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 

 

คณะผูต้รวจประเมิน ........................................................... 
 

(.......................................................) 
 

ต ำแหน่ง ......................................................... 
 

คณะผูต้รวจประเมิน ........................................................... 
 

(.......................................................) 
 

ต ำแหน่ง ......................................................... 
 

คณะผูต้รวจประเมิน ........................................................... 
 

(.......................................................) 
 

ต ำแหน่ง ......................................................... 
 

ประธำนโรงอดักอ้น  ........................................................... 
 

(.......................................................) 
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ภาคผนวก ก 
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หลกัเกณฑก์ารขอรบัรองโรงผลิตยางแผน่รมควนัมาตรฐาน GMP 
ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 
 การใหก้ารรบัรองคุณภาพการผลติยางแผ่นรมควนัตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย  มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรสามารถผลติยางแผ่น
รมควนัทีม่คีุณภาพ มคีวามสม ่าเสมอและไดม้าตรฐานเป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัจากผูซ้ือ้ ทัง้ยงัช่วยสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในระบบคุณภาพให้แก่ผูซ้ื้อและผูใ้ช้ยางทัว่โลก ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การ
ยางแห่งประเทศไทย จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การขอรบัรองโรงผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP 
ดงันี้ 
 

1. ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิ
โรงผลติยางแผ่นรมควนัและคณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควนั 

2.  กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์กองทุนสวนยาง/สถาบนัเกษตรกรที่มโีรงผลติยางแผ่นรมควนั  ยื่นค ารอ้ง
ขอการอบรมเพื่อการรบัรองโรงผลติยางแผ่นรมควนัตามหลกั GMP  ตามแบบ  ฝวอ..01/RSS  และ
ส่งมาที ่

 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย    
ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร  กรงุเทพฯ   10900   
 

หรอื 
 

ศูนยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคใต ้    
9  ถนนกาญจนวนิชย ์     
อ. หาดใหญ่   จ. สงขลา 90110        

   
3. คณะกรรมการชุดสนับสนุนการปฏบิตักิารโรงผลติยางแผ่นรมควนั จะท าการนัดหมายกบัโรงผลติ

ยางแผ่นรมควนันัน้เพื่อส ารวจความพรอ้ม และศกัยภาพในการกา้วสู่มาตรฐาน GMP 
4. คณะกรรมการชุดสนับสนุนการปฏบิตักิารโรงผลติยางแผ่นรมควนัเขา้ส ารวจความพรอ้มโรงรมควนั 

หลงัจากทีส่ ารวจความพรอ้มเรยีบรอ้ยแลว้จะท าหนังสอืแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ าการปรบัปรุง
ตามที่คณะกรรมการก าหนด หากโรงผลิตยางแผ่นรมควนัสามารถปรบัปรุง แก้ไขตามที่คณะ
กรรมการฯ แจง้แล้ว คณะกรรมการ ฯ จะเขา้ท าการส ารวจอีกครัง้เพื่อนัดหมายท าการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารต่อไป 

5. ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง  แจง้ใหค้ณะกรรมการชุดสนับสนุนการปฏบิตักิาร
โรงผลติยางแผ่นรมควนัด าเนินการก าหนดวนั  เวลาในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
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6. คณะกรรมการชุดสนับสนุนการปฏบิตักิารโรงผลติยางแผ่นรมควนั จะใชห้ลกัเกณฑท์ีด่ใีนการผลติ
ยางแผ่นรมควนั เป็นคู่มอืในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  

7. คณะกรรมการชุดสนับสนุนการปฏบิตักิารโรงผลติยางแผ่นรมควนัจะท าการตดิตามให้โรงผลติยาง
แผ่นรมควนัสามารถผลติยางแผ่นรมควนัจนกว่าจะได้มาตรฐานแลว้จงึแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจ
ประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนัทราบ 

8. คณะกรรมการตรวจประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนัท าหนังสอืแจ้งก าหนดวนัเข้าตรวจประเมนิ
เพื่อใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ลงนาม  แลว้ท าหนงัสอืแจง้ใหโ้รงผลติยาง
แผ่นรมควนัทีข่อการประเมนิทราบและด าเนินการ 

9. ผูถู้กประเมนิจะต้องใช้หลกัเกณฑท์ี่ดสี าหรบัการผลติยางแผ่นรมควนัดว้ยเช่นกนัเพื่อเป็นเกณฑใ์น
กระบวนการผลติ  

10. โรงผลิตยางแผ่นรมควนัที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP นัน้ 
ผลผลติยาง 

    แผ่นรมควนัทีเ่กดิขึน้จากการควบคุมปฏบิตังิานจากเจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 
การยางแห่งประเทศไทยเสมอืนหนึ่งว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP แลว้ โดยจะ
รบัรองเฉพาะชุดยางทีผ่ลติแลว้เท่านัน้ 

11. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจประเมนิ สรปุผลตามตารางแสดงผลการพจิารณาโรงผลติยางแผ่น
รมควนั เพื่อใหค้ณะผูร้บัผดิชอบโรงผลติยางแผ่นรมควนัทราบผลการประเมนิ จากนัน้ใหส้รปุผลการ
ประเมนิพรอ้มกบัแจง้ให้คณะกรรมการโรงผลติยางแผ่นรมควนัทราบอย่างไม่เป็นทางการแล้วส่ง
สรปุผลใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ทราบ  

12.  หากโรงผลติยางแผ่นรมควนัยงัไม่ผ่านการประเมนิการรบัรองกระบวนการผลติยางแผ่นรมควนั 
คณะกรรมการจะเป็นผูน้ดัหมายในการประเมนิครัง้ต่อไป 

13.  โรงผลติยางแผ่นรมควนัทีผ่่านการประเมนิแลว้  ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย จะส่งหนังสอืแจง้ใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง  ออกใบรบัรอง
ต่อไป 

14.  โรงผลติยางแผ่นรมควนัทีย่ ืน่หนงัสอืขอรบัรองกระบวนการผลติยางแผ่นรมควนั ฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะเริม่ด าเนินการควบคุมการปฏบิตังิานในระยะเวลาไม่
เกนิ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีย่ ืน่ค าขอ       

15.  ภายในระยะเวลาที่โรงผลิตยางแผ่นรมควนัได้รบัใบรบัรองคุณภาพกระบวนการผลิตยางแผ่น
รมควนัแลว้นัน้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพจะเขา้ตดิตามและประเมนิผลเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต ่า
กว่า 3  ครัง้ต่อปี เพื่อรกัษามาตรฐานกระบวนการผลติของโรงผลติยางแผ่นรมควนันัน้ ๆ 

16.  โรงผลติยางแผ่นรมควนัที่ได้ใบรบัรองคุณภาพกระบวนการผลติยางแผ่นรมควนัแลว้จะมอีายุการ
รบัรอง  1  ปี  
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17.   ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการรบัรอง
มาตรฐาน GMP ดงันี้ 

 
คะแนนท่ีได้รบั โรงผลิตยาง RSS ท่ีผ่านการประเมิน

แล้ว 
โรงผลิตยาง RSS ท่ียงัไม่ผ่านการ

ประเมิน 
มากกว่า 80 คะแนน 
 
70-79.9 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
ต ่ากว่า 69.9 

สามารถรักษาสถานะการรับรองตาม
มาตรฐาน GMP 
ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมินและคณะ
กรรมการฯจะนัดหมายในการตรวจ
ประเมินครัง้ ต่อไป ทัง้นี้ ในการตรวจ
ประเมินคราวต่อไปจะต้องผ่านการตรวจ
ประเมนิโดยไดร้บัคะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 
ยกเลิกการรับรองมาตรฐาน GMP ยาง
แผ่นรมควนั 

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GMP 
 
ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมินและคณะ
กรรมการฯจะนัดหมายในการตรวจ
ประเมนิในครัง้ต่อไปภายในระยะเวลา 6 
เดอืน หากยงัไม่ผ่านการประเมนิจะต้อง
ยื่นค าขอใบรบัรองใหม่ 
 
ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมินและคณะ
กรรมการฯจะนัดหมายในการตรวจ
ประเมนิในครัง้ต่อไปภายในระยะเวลา 6 
เดอืน หากยงัไม่ผ่านการประเมนิจะต้อง
ยื่นค าขอใบรบัรองใหม่ 

  
18.  โรงผลติยางแผ่นรมควนัทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง แลว้ 

สามารถยืน่ค ารอ้งขอต่ออายุก่อนวนัหมดอาย ุ 60  วนั 
19.  หากใบรบัรองมาตรฐาน GMP โรงผลติยางแผ่นรมควนัหมดอายุแลว้  โรงผลติยางแผ่นรมควนันัน้

ไมส่ามารถน าใบรบัรองไปใชใ้นการด าเนินงานทางธุรกจิใด ๆ ได้ 
20.  ใบรบัรองมาตรฐาน  GMP  ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะ

ถกูยกเลิกดงักรณต่ีอไปนี้ 
 20.1 หมดอายตุามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 20.2 ไมผ่่านเกณฑก์ารพจิารณา 
21.  ใบรบัรองมาตรฐาน  GMP  ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะ

ถกูระงบัใช้ไดด้งักรณต่ีอไปนี้ 
 21.1 ไมไ่ดผ้ลติยางแผ่นรมควนัตดิต่อกนันานกว่า 6  เดอืน 
 21.2  เปลี่ยนพนักงานที่ปฏบิตัิการผลติยางแผ่นรมควนัใหม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนพนักงาน

ทัง้หมดโดยไมไ่ดแ้จง้ใหก้บัสถาบนัวจิยัยางทราบ 
21.3  โรงผลติยางแผ่นรมควนัเปลีย่นสถานทีผ่ลติยางแผ่นรมควนัใหม่ 
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       21.4  ในกรณีที่ได้รบัแจ้งจากชุดปฏิบตัิการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควนัของฝ่ายวิจัยและ
พฒันาอุตสาหกรรมยาง ว่าโรงผลติยางแผ่นรมควนัไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน GMP โดยอยู่ในดุลย
พนิิจของหวัหน้าชุดตรวจประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนั 

 

22.  โรงผลติยางแผ่นรมควนัทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน GMP  ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง แลว้  
หากมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ผลติยางแผ่นรมควนัให้ท าหนังสอืแจ้งฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยาง เพื่อประเมนิการปฏบิตังิานใหม ่หากผ่านเกณฑม์าตรฐานจะไดร้บัรหสัโรงงานเดมิ 

23.  หากโรงผลติยางแผ่นรมควนัมคีวามประสงค์จะเพิม่สถานที่ ให้ท าหนังสอืแจง้ฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยาง เพื่อประเมนิการปฏบิตังิานและทางฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง จะเพิม่
รหสัโรงงานสาขาให ้

24.  ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง จะประกาศรายชื่อโรงผลติยางแผ่นรมควนัที่ถูกยกเลกิการ
รบัรองมาตรฐาน GMP ในเวป็ไซด ์www.raot.co.th 
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ภาคผนวก ข 
.  วิธีการจดัเกบ็ยางอดัก้อน 

     1. กองยาง 
1.1  ใหต้รวจสอบป้ายก ากบักองยาง  ซึง่ป้ายก ากบัจะตอ้งระบุชัน้ยาง  จ านวน  วนัทีจ่ดัเกบ็  และ
ทีม่า-องยางแผ่นรมควนั  เป็นตน้ 
1.2  การวางยางจะตอ้งวางห่างจากฝาผนงัเป็นระยะไม่น้อยกว่า  1  เมตร 
1.3  ลกัษณะการวางยางจะต้องมแีผ่น/แผงเหลก็หรอืแผงพลาสตกิหรอืแผ่นไมอ้ดั  เพื่อป้องกนั
ไม่ให้ยางสมัผสักบัพื้นโดยตรง  ลกัษณะแผงที่รองรบัหากมรี่องต้องใชว้สัดุแผ่นเรยีบวางทบัเพื่อ
ไม่ให้เสยีรูปทรงและวสัดุเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพไม่ช ารุด  ไม่แตกหกัและไม่ท าให้เกิดความ
เสยีหายกบัยาง 
1.4  การซอ้นยาง  ลกัษณะการซอ้นยางทีด่ใีหว้างกอ้นยางโดยใชด้า้นล่างเป็นฐานใหแ้ต่ละก้อนชดิ
กนัใหม้ากทีสุ่ดเมือ่ฐานเตม็แลว้จงึจดัวางชัน้ต่อ ๆ ไปตามล าดบัจะตอ้งมเีงือ่นไขดงันี้ 

                 1.4.1  กรณเีกบ็ยางในโกดงัไมเ่กนิ  3  เดอืน  สามารถซอ้นยางได ้ 5  ชัน้  โดยแต่ละชัน้อาจ
ไมต่อ้งใชว้สัดุใด ๆ รอง  แต่ตอ้งวางกอ้นยางในรปูทรงปิระมดิ  เพื่อป้องกนัยางลม้  

 

 
 

ภาพที ่1 เกบ็ยางในโกดงัไม่เกนิ  3  เดอืน  สามารถซอ้นยางได ้ 5  ชัน้ 
 

       1.4.2  กรณเีกบ็ยางในโกดงันานกว่า  3  เดอืน  จะตอ้งวางยางไมเ่กนิ  4  ชัน้  โดยที่ 
                        ระหว่างชัน้ของแต่ละชัน้ต้องมวีสัดุที่เรยีบป้องกนัยางเสยีรูป  เช่น  แผ่นไม ้ สงักะสี 

แผ่นเรยีบ  หรอื  แผ่นเหลก็  ชัน้ล่างสุดจะต้องใช้แผงพื้นเรยีบรองรบัก้อนยางไม่ให้
สมัผสักบัพืน้อาคารโดยตรง  
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ภาพที ่2 เกบ็ยางในโกดงันานกว่า  3  เดอืน  วางกอ้นยางไมเ่กนิ  4  ชัน้  

  
 1.5  การจดัวางกองยาง 

               กองยางแต่ละกองควรมีช่องให้รถโฟล์กลิฟต์ปฏิบัติงานในการขนยางได้สะดวกโดยมี
ระยะห่างไมน้่อยกว่า  1.5  เมตร 

 
2 ตรวจความเส่ียงในระหว่างการจดัเกบ็ 

 2.1   ตรวจรอ่งรอยจดุรัว่หรอืจดุเปียกชืน้ 

        ตรวจสอบบรเิวณหลงัคาว่ามรีอยรัว่หรอืรอยช ารุดหรอืไม่ และตรวจบนกองยางว่ามรีอ่งรอย

ท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัก้อนยางหรอืไม ่ เช่น รอยคราบน ้าบนกอ้นยางใหบ้นัทกึจ านวนและ

บรเิวณทีพ่บ และตอ้งแจง้ใหก้บัผูร้บัผดิชอบโกดงัเกบ็ยางทราบและใหแ้กไ้ขทนัท ียางทีเ่กดิความ

เสยีหายจากน ้าเหล่านี้จดัเป็นยางต าหนิรนุแรงทีต่อ้งคดัออกถอืว่าเป็นยางตกชัน้ (off grade) 

 2.2  ตรวจสิง่ปลอมปนและปนเป้ือน 

       โดยการตรวจพืน้และบรเิวณกองยางใหส้ ารวจสิง่ปลอมปนชนิดต่าง ๆ เช่น ใบไม ้ มลูสตัว ์ขน

นก รงันก ชิน้ส่วนโลหะ เศษพลาสตกิ หรอืรอยเป้ือนต่าง ๆ แลว้ตอ้งบนัทกึและแจง้ให้

ผูร้บัผดิชอบโกดงัก าจดัออกทนัท ี
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ภาคผนวก ค 
คุณสมบัติของแป้งและชนิดของแป้งที่ใช้เป็นแป้งกำวยำง 

 
1. ชนิดของแป้ง 

 
           1.1 มีองค์ประกอบหลักเป็น  hydrous magnesium silicate  มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า  talc, 
talcum, magnesium silicate,  soapsTone,  Steatite  และ  French  chalk  เป็นต้น 
           1.2 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็น  hydrous aluminium silicate  เรียกโดยทั่วไปว่า  China  Clay,  
kaolin,  Catalpo  Clay  เปน็ต้น 
           1.3 ที่มีองค์ประกอบหลักเป็น  Calcium Carbonate เรียกโดยทั่วไปว่า  whiting  chalk,  Paris  
หรือ  English  White 

2. สมบัติของแป้ง 
เป็นสารอนินทรีย์สีขาว  ไม่ละลายน้ า  มีความถ่วงจ าเพาะ  2.6 – 3.0 
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ภาคผนวก ง 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินโรงผลิตยำงแผ่นรมควัน (ควบคุม) 

ชือ่ สหกรณ์กองทนุสวนยางทุง่ต าเสา จ ากดั 
ทีอ่ยู่ 22  หมู ่8  ต าบลทุง่ต าเสา  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 
 โทรศพัทม์อืถอื  08-6543-2100 
ผูต้รวจประเมนิ 
 1.  นายจริะศกัดิ ์ จนิดาพล เจา้พนกังานการเกษตรช านาญงาน 
 2.  นายทวศีกัดิ ์ อนุศริ ิ  เจา้พนกังานการเกษตรช านาญงาน 
 3.  นายคนิจ  ดวงสวุรรณ  เจา้พนกังานการเกษตรช านาญงาน 
วนัทีต่รวจประเมนิ 26  มกราคม  2561 

1. การตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
โรงผลิตยางแผ่นรมควันตัง้อยู่บนพื้นที่ลาดชนั  ถนนทางเข้าเป็นดินลูกรงัไม่มีฝุ่ นที่ก่อให้เกดิการ

ปนเป้ือน  พืน้อาคารไม่แตกรา้ว  สภาพแขง็แรง  น ้าไม่ท่วมขงั  การระบายอากาศด ี  มคีวามเป็นระเบยีบรอ้ย  
สะอาด  ไมพ่บสตัวเ์ลีย้งทัง้ในและนอกอากาศทีท่ าใหเ้กดิการปนเป้ือน  มแีสงสว่างทีช่ดัเจน  ไมท่ าใหก้ารคดัชัน้
เกดิการผดิพลาด 
 2.   เครือ่งมอื  เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติ 
  มตีูจ้ดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์และมกีารเบกิจ่ายอย่างเคร่งครดั  มกีารรกัษาความสะอาดวสัดุ  อุปกรณ์  และ
เครื่องจกัรรดียางเป็นอย่างดี  มขีอ้มูลที่ใช้ในการตรวจสอบ  การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ  มี
มาตรการในการจดัเกบ็สารเคม ี และมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ 
 3.   การควบคมุกระบวนการผลติ 
         มรีะบบการควบคมุปรมิาณการรบัน ้ายาง การหาปรมิาณเนื้อยางแหง้ การควบคมุการผลติ  การเจอื
จางน ้ายาง ปรมิาณกรดทีใ่ชจ้บัตวั  การรดียาง การผึง่  และการรมควนัยางตรงตามมาตรฐานทกุขัน้ตอนและ
การสง่มอบยางทีส่ามารถตรวจสอบไดค้อ่นขา้งด ี  
 4.  การบ ารงุรกัษาและสขุาภบิาล 
          มกีารรกัษาความสะอาดบรเิวณท าแผน่  หอ้นรมควนั  และบรเิวณคตัติง้ไดเ้ป็นอยา่งด ี ระบบ
สขุาภบิาลดมีาก 
 5.  บุคลากร 
          พนกังานปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงผลติยางแผน่รมควนัไดอ้ยา่งเครง่ครดั 

6. การเกบ็รกัษาและการขนสง่ 
โรงผลติยางแผน่รมควนัแหง่นี้มกีารผลติและจดัเกบ็ยางทีด่ไีดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดทัง้การจดัระบบ

การทวนสอบของทกุขัน้ตอน  และจดัวางมาตรการป้องกนัและสิง่ปนเป้ือนไดเ้รยีบรอ้ย 
7. สรปุผลการตรวจประเมนิ 

  ผา่นการตรวจประเมนิ  เหน็สมควรใหอ้อกหนงัสอืรบัรองได้ 
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ภาคผนวก จ 
 

 

 

ค าสัง่ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 
ที ่   ๑๙/๒๕๖๐ 

เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการผูค้วบคุมและผูต้รวจประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP  
—––––––––––––––––––––– 

เพื่อให้การควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางหรอืสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางซึง่เป็นผูผ้ลติขนาดย่อมใหไ้ดม้าตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยาง การยางแห่งประเทศไทย       จงึแต่งตัง้คณะกรรมการผูค้วบคุมและผูต้รวจประเมนิโรงผลติยางแผ่น
รมควนั ดงันี้ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ (Inspector) ประกอบดว้ย 
๑) นางณพรตัน์  วชิติชลชยั      นกับรหิาร ๙    ประธานกรรมการ 
๒) นางปรดีิเ์ปรม  ทศันกุล        นกัวทิยาศาสตร ์๘    กรรมการ 
๓) นายโกศล   จรงิสงูเนิน ผูจ้ดัการควบคุมระบบและการทดสอบ   ทีป่รกึษา 
๔) นายจกัร ี   เลื่อนราม ผูจ้ดัการควบคุมและแปรรปูการผลติยางดบิ  ทีป่รกึษา 
๕) นายพศิษิฐ ์  พมิพร์ตัน์        นกัวทิยาศาสตร ์๕         กรรมการและเลขานุการ 

     
ใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนั มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

๑) ตรวจประเมนิและพจิารณาการออกใบรบัรองใหก้บัโรงผลติยางแผ่นรมควนัทีผ่่าน
มาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โดย
เสนอใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง เป็นผูล้งนามอนุญาต 

๒) วางแผน ใหค้ าแนะน า และควบคุมการปฏบิตังิานของชุดปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพการผลติ
ยางแผ่นรมควนั 

๓) ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการของโรงผลติยางแผ่นรมควนัที่ได้รบัการรบัรองตาม
มาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย  

๔) ในกรณทีีต่รวจพบว่าโรงผลติยางแผ่นรมควนัทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน GMP ของ  
 
 

/ฝ่ายวจิยัและพฒันา.... 
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ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แลว้ไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 
GMP ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาและสรุปขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยั
และพฒันาอุตสาหกรรมยาง เพื่อหยุดพกัใชใ้บอนุญาตการรบัรองมาตรฐาน GMP และให้
โรงรมควนันัน้ท าการปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลา ๓๐ วนั ทัง้นี้ใหผู้ผ้ลติด าเนินการผลติ
ไดต้ามปกต ิแต่หา้มใชต้ราหรอืสญัลกัษณ์ GMP ในการซือ้ขายยาง   
 

๕) ในกรณีทีต่รวจพบว่าโรงผลติยางแผ่นรมควนัที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน GMP ของ
ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แล้วละเลยไม่ปฏบิตัติาม
มาตรฐาน GMP หลังจากที่ให้ท าการปรับปรุงภายในระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุปข้อมูลพร้อมหลกัฐานเสนอผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมยางลงนาม เพื่อยกเลกิการรบัรองการผลติมาตรฐาน GMP ต่อไป 
 

๖) ในกรณทีีม่ขีอ้ขดัแยง้เรือ่งคุณภาพยางแผ่นรมควนัระหว่างผูซ้ือ้กบัสหกรณ์กองทุนสวนยาง
หรอืสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นผู้ผลติและผู้ขาย ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบ
และพจิารณาหลกัฐานเสนอขอ้คดิเหน็และใหค้ าตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถอืเป็นที่สิน้สุด 
 

๗) ประสานงานให้การยางแห่งประเทศไทยหรอืผู้ซือ้เขา้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของโรงผลติ
ยางแผ่นรมควนัทีไ่ดร้บัมาตรฐาน GMP แลว้เพื่อเป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูซ้ือ้ 

  
ทัง้นี้เพื่อใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิโรงผลติยางแผ่นรมควนับรรลุเป้าหมาย จงึใหบุ้คคล

ต่อไปนี้สนบัสนุนการปฏบิตักิารเป็นผูค้วบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควนั (Auditor) ประกอบดว้ย 
 

๑)   นางปรดีิเ์ปรม   ทศันกุล  นกัวทิยาศาสตร ์๘ ศบท.ต. (หวัหน้าชุดผูค้วบคุมฯ) 
2)  นางสายใจ   วาร ี   นกัวชิาการเกษตร  ศบท.ต. 

 3) นางวชัร ี  ชุน   นกัวชิาการเกษตร  ศบท.ต. 
  4)  นำยสุวิทย์   หนูผุด  ช่ำงเครื่องกล   ศบท.ต. 

 5) นำงรัชนี   หมอกมำ   เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร  ศบท.ต. 
 6) นำยไมตรี    มีทอง   พนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศบท.ต. 
 7) นำยอดุลย์ ณ วิเชียร   นักวิทยำศำสตร์ ๗   ศบท.อ. 
 8) นำยพิศิษฐ์   พิมพ์รัตน์  นักวิทยำศำสตร์ ๕   ศบท.อ. 
 9) ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนัยนำ  ใจรังษี นักวิทยำศำสตร์   ศบท.อ. 
           10) นายกติตพิทัธ ์พฒันศริพิงศ์  นกัวชิาการเกษตร  ฝวอ. 

 
 /๑๑) น.ส. พิสมยั... 
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 11) น.ส.พิสมัย นุ่มน้อย นักวิชำกำรเกษตร ๓   กปว./กยท.จ.ตรัง 
   12) นำยวัฒนำ ศรีวรรณ ์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๓  กสพ./กยท.จ.ตรัง 

             13) นำยสิทธิชัย บุญมณี นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๔  กยท.ส.ห้วยยอด/กยท.จ.ตรัง    
   14) น.ส.หฤทัย อินยอด นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๓  กยท.ส.ห้วยยอด/กยท.จ.ตรัง    

             15) นำยภำนุวัฒน ์จินกระวี นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๗ กยท.ส.สิเกำ/กยท.จ.ตรัง 
             16) น.ส.นูรมำ คอเล็ง  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๓ กยท.ส.กันตัง/กยท.จ.ตรัง 
             17) น.ส.นฤมล นวลวิจิตร นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๗ กยท.ส.เมืองกระบี่ 
 
และใหม้หีน้าที ่ดงันี้ 

๑) ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตให้กับโรงผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อเข้าสู่
มาตรฐาน GMP 

๒) ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การ
ยางแห่งประเทศไทยให้สหกรณ์กองทุนสวนยางหรอืสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางตามที่
รอ้งขอ 

๓) ควบคุม ก ากบัดแูล การผลติยางแผ่นรมควนั จนกว่าโรงผลติยางแผ่นรมควนัสามารถ
ปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย 

๔) สรุปผลการปฏบิตังิานของโรงผลติยางแผ่นรมควนัใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิโรงผลติ
ยางแผ่นรมควนัทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจประเมนิในการออกใบรบัรอง
มาตรฐาน GMP ของ      ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 
ต่อไป 

 
ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 

 
                           สัง่ ณ วนัที ่  ๑๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

                              
               

 
 


