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คู ่มือสําหรับประชาชน: การออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยยาง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบันวิจัยยาง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตั งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน กรมวิชาการเกษตร  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  5 วันทําการ  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 100  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 300  

 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 50  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 21/05/2558 

09:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2579 7557/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที ให้บริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา/ศูนย์วิจัยยางหนองคาย/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 
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หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ส่งเอกสารคําขอด้วยตัวเองพร้อมตัวอย่าง และชําระค่าบริการ 

 

2. พนักงานเจ้าหน้าทีจะรับคําขอต่อเมือมีการชําระค่าบริการแล้วเท่านั น 

 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน เนืองจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ของหน่วยงานสามารถรับได้ 54 

ตัวอย่าง (3 Lot) หากมีผู ้ให้บริการมาก การนับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก็ขยายออกไปตามลําดับ 

 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบเอกสาร ตัวอย่าง

ยางทีนํามาทดสอบ 

ลงทะเบียน รับคําขอ 

จัดเก็บค่าบริการ 
 

30 นาที สถาบันวิจัยยาง (พนักงาน

เจ้าหน้าทีจะรับคํา

ขอต่อเมือได้ชําระ

ค่าบริการแล้ว

เท่านั น) 

2) 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าทีออก

เลขทีตัวอย่าง 
 

2 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

3) 

การพิจารณา 
 

- พนักงานเจ้าหน้าทีเตรียม

ตัวอย่างตามกรรมวิธี

ทดสอบ 

- พนักงานเจ้าหน้าที

ดําเนินการทดสอบตัวอย่าง

ตามกรรมวิธี 
 

3 วันทําการ สถาบันวิจัยยาง - 

4) 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าทีผู ้มีหน้าที

ประมวลผล และวิเคราะห์

4 ชัวโมง สถาบันวิจยัยาง - 
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ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผลการทดสอบคุณภาพยาง 
 

5) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าทีกําหนด

เลขทีใบรับรอง จัดพิมพ์

ใบรับรอง เพือเสนอผู ้มี

อํานาจลงนามในใบรับรอง 
 

4 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู ้มีอํานวจลงนามใน

ใบรับรองคุณภาพยางแท่ง

เอสทีอาร์ 

 
 

2 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 วันทําการ 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอทดสอบ

คุณภาพยางแท่ง

เอสทีอาร์ 

สถาบันวิจัยยาง 1 0 ฉบับ - 



4/6 
 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
- - 0 0 ชุด (ตัวอย่างยางทีขอ

ทดสอบ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าบริการทดสอบปริมาณสิ งสกปรก (dirt content) 

 ค่าธรรมเนียม 40 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

2) ค่าบริการทดสอบปริมาณเถ้า (ash content) 

 ค่าธรรมเนียม 80 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

3) ค่าบริการทดสอบปริมาณไนโตรเจน (nitrogen content) 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

4) ค่าบริการทดสอบสิ งระเหย (volatile mater content) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

5) ค่าบริการทดสอบดัชนีความอ่อนตัวของยาง (plasticity retention index) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอยา่ง)   

 

6) ค่าบริการทดสอบสี (color) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

7) ค่าบริการทดสอบความหนืดของยาง (mooney viscosity) 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
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หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

8) ค่าบริการทดสอบปริมาณทีถูกสกัดด้วยอะซิโตน (acetone extract content) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

9) ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5, 10, 20 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

10) ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5L, XL 

 ค่าธรรมเนียม 120 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

11) ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5CV, 10CV, 20CV 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ตัวอย่าง)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอส่งตัวอย่างเพือวิเคราะห์คุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
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จัดทําโดย ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 

อนุมัติโดย เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 

เผยแพร่โดย มัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 

 

 
 


