
1/5 
 

คู ่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยยาง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตเป็นผู ้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบันวิจัยยาง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

 

2) ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ.2538 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน กรมวิชาการเกษตร  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  9 วันทําการ  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 4  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 5  

 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตเป็นผู ้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

19/05/2558 16:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ 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 - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. ผู ้ประสงค์จะผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ และใช้เครืองหมายเอสทีอาร์ ในการจําหน่ายยางทีผลิตขึ น จะต้องมีใบอนุญาตตั ง

โรงทํายางประเภทยางแท่งก่อน 

 

2. การอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นผู ้ผลิยางแท่งเอสทีอาร์ 

พ.ศ.2548 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือง การกําหนดมาตรฐานและวิธีการมัดและการบรรจุหีบห่อยาง

เพือการส่งออก พ.ศ.2548 

 

3. พนักงานเจ้าหน้าทีมีการตรวจสถานประกอบการอย่างน้อย 3ครั งคือช่วงเวลาการติดตั งเครืองจักร ช่วงการดําเนินการ

ผลิต และการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 

 

4. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 

 

5. ขั นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนับระยะเวลาตั งแต่พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้องของเอกสาร 

หลักฐาน ลงทะเบียน รับคํา

ขอ บันทึกข้อมูล และแจ้งให้

เจ้าหน้าทีออกตรวจสอบ

สถานทีตั งประกอบการและ

การติดตั งเครืองจักร 
 

3 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าทีออก

ตรวจสอบสถานทีตั ง

ประกอบการ และรายงาน

7 วันทําการ สถาบันวิจัยยาง (การออกตรวจ

สถานทีตั ง

ประกอบการจะมี
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ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผลการตรวจ 
 

การนัดหมายกับผู ้

ยืนคําขอ และการ

ดําเนินงานผลิต

ยางแท่งเอสทีอาร์

ต้องส่งตัวอย่าง

ยางเพือวิเคราะห์

คุณภาพยาง และ

ได้คุณภาพตรง

ตามทียืนคําขอ

หรือไม)่ 

3) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบการรายงานผล

การตรวจสถานทีตั ง

ประกอบการและผลการ

ทดสอบคุณภาพยางแท่ง

เอสทีอาร์ทีได้คุณภาพ

มาตรฐาน กําหนดรหัส

โรงงาน กําหนดเลขที

ใบอนุญาต เสนอผู ้มีอํานาจ

ลงนามในใบอนุญาต 
 

1 วันทําการ สถาบันวิจัยยาง - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู ้มีอํานาจลงนามใน

ใบอนุญาต 

 
 

4 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   9 วันทําการ 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 9 วันทําการ 
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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) 

คําขอรับ

ใบอนุญาตเป็น

ผู ้ผลิตยางแท่ง

เอสทีอาร์ 

สถาบันวิจัยยาง 1 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนา

ใบอนุญาตค้า

ยาง 

สถาบันวิจัยยาง 0 1 ฉบับ - 

3) 

สําเนา

ใบอนุญาตโรงทํา

ยางประเภทยาง

แท่ง 

สถาบันวิจัยยาง 0 1 ฉบับ - 

4) 

รายชือ

เครืองจักร/กําลัง

แรงม้า/กําลังการ

ผลิต (กก./ชม.) 

แผนผังการวาง

เครืองจักร 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
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หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ฉบับ)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู ้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทําโดย ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 

อนุมัติโดย เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 

เผยแพร่โดย มัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 

 

 
 


