หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกรีดยางพาราในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับ พ.ศ. 2554
---------------------------------------------------เพื่อความเหมาะสมในการดําเนินการกรีดยางพารา การแปรรูปผลผลิตจากยางพาราการ
ควรคุมการดําเนินการ ตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ในการเก็บเกี่ยวรายได้จากยางพารา จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
หมวดที่ 1 ความทั่วไป
ข้อ 1. ต้นยางพาราที่จะทําการกรีดยางพาราในครั้งแรกต้องมีอายุครบ 7 ปี เต็ม หรือมี
ความโตรอบต้น 50 ซม. ที่ระดับความสูง 150 ซม. เหนือรอยเท้าช้าง ต้องมีต้นยางพาราที่กรีดได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนต้นยางพาราที่มีอยู่ สามารถกรีดยางพาราได้ทุกต้น เมื่อยางพารามีอายุ 8 ปีเต็ม
ยกเว้นต้นที่มีการปลูกซ่อม
ข้อ 2. จํานวนต้นยางพาราที่กรีดต่อ 1 เบอร์กรีด
2.1 จํานวน 400-500 ต้น สําหรับการกรีดยางเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ
2.2 จํานวน 600-650 ต้น สําหรับการกรีดยางเพื่อจําหน่ายน้ํายางสด กรณีกรีด
ครึ่งลําต้น 1 วัน เว้น 1 วัน
2.3 จํานวนประมาณ 800 ต้น สําหรับการกรีดเพื่อการจําหน่ายน้ํายางสด กรณี
กรีดหนึ่งในสามของลําต้น 2 วัน เว้น 1 วัน หากจํานวนต้นยางพาราที่กรีดมีจํานวนมากกว่าที่กําหนดให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าสวนป่า
ข้อ 3. ระบบการกรีดยางให้ใช้ระบบกรีด ดังนี้
3.1 หน้าสูง 75-150 ซ.ม. หน้ากรีดแรกเปิดกรีดที่ตําแหน่งเหนือรอยเท้าช้างให้
เปิดกรีด ½ ลําต้น กรีด 1 วัน เว้น 1 วัน
3.2 หน้า กรีดที่ 2 เปิ ดกรี ดที่ตํ าแหน่ง ความสูงไม่น้อ ยกว่า 150 ซ.ม. เหนื อ
รอยเท้าช้าง ใช้ระบบกรีด 1/3 ลําต้น กรีด 2 วัน เว้น 1 วัน จํานวนวันกรีดไม่เกิน 160 วัน
โดยทั้ง 2 ระบบให้มีการกรีดชดเชยในวันฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทั้งนี้การจะใช้
ระบบกรีดที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสํานักภาค
หมวดที่ 2 คุณสมบัตขิ องผูก้ รีดยางพารา
ข้อ 4. มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ
ข้อ 5. มีประสบการณ์กรีดยางพารา หรือเคยผ่านการอบรมการกรีดยางพาราจากส่วนงาน
ของรัฐ
ข้อ 6. จะต้องผ่านการทดสอบการกรีดยางพาราของสวนป่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสวนป่า
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ข้อ 7. ผู้ประสงค์จะเป็นผู้กรีดยาง จะต้องปฏิบัติดังนี้
7.1 วันที่สวนป่าตกลงให้เป็นผู้กรีดยางพารา จะต้องมาทําสัญญากับสวนป่า
7.2 ผู้กรีดยางจะต้องชําระเงินประกันครั้งละ 200.- บาท หรืออัตราร้อยละ 10
ของรายได้จากการกรีดยางในแต่ละงวดจนกว่าจะครบ 4,000.- บาท เงินประกันของผู้กรีดยางสวนป่าจะนํา
ฝากไว้ที่ธนาคารในนามสวนป่า จะคืนให้ผู้กรีดยาง เมื่อพ้นสภาพการเป็นผู้กรีดยางโดยไม่มีความผิด การ
เบิกจ่ายให้ทําในรูปคณะกรรมการ
7.3 ในกรณีที่ผู้กรีดยางกระทําผิดและถูกปรับอันเนื่องจากการกรีดยางพารา มีเงิน
รายได้จากการกรีดยางพาราไม่เพียงพอที่จะหักคืนในแต่ละงวด ให้สวนป่าหักเงินจากเงินประกัน ยอดเงิน
ประกันที่หักออกจากบัญชี ให้หักจากรายได้ผู้กรีดยางในงวดต่อไปสมทบจนครบ 4,000.- บาท ตามข้อ 7.2
ข้อ 8. ผู้กรีดยางพาราผู้ใดขาดการกรีดยางในวันที่สวนป่ากําหนดให้เป็นวันกรีดยางจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
8.1 แจ้งให้สวนป่าทราบล่วงหน้า ตามแบบ พร.10 ในเวลาอันสมควร เพื่อที่
สวนป่าจะจัดผู้อื่นเข้ากรีดแทน
8.2 และถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องถูกปรับวันละ 200.- บาท เว้นแต่ผู้กรีด
ยางที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยกะทันหัน หรือไม่อาจมาปฏิบัติงานได้โดยเหตุสุดวิสัย
ข้อ 9. ผู้กรีดยางขาดการกรีดยางในวันที่กรีดยางได้ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้อยู่ในดุลพินิจของสวนป่า อาจจะบอกเลิกสัญญาให้พ้นจากการเป็นผู้กรีดยางพาราได้
ข้อ 10. ผู้กรีดยางที่ลักลอบนําน้ํายางสด, ยางแผ่นดิบ หรือเศษยาง ไปจําหน่ายจ่ายโอน
หรือยักยอก ให้สวนป่าริบผลผลิตและรายได้รวมทั้งค่าประกันที่คงเหลือ และให้พ้นจากการเป็นผู้กรีดยาง
ทันที พร้อมทั้งดําเนินคดีทางอาญาด้วย
ข้อ 11. ผู้กรีดยางมีหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยางพาราเอง ยกเว้นถ้วย
รองน้ํายาง ลวดรับถ้วย ลิ้นยาง สวนป่าจะจัดหา ผู้กรีดยางจะต้องบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ
ข้อ 12. ผู้กรีดยางจะต้องรักษาร่องน้ํายางหน้า-หลัง ให้ชัดเจนอยู่โดยสม่ําเสมอ ผู้ใดละเลย
จะถูกปรับต้นละ 5.- บาทต่อครั้ง ที่ทําการทดสอบ
ข้อ 13. ผู้กรีดยางต้องทายารักษาหน้ากรีด ตามที่สวนป่ากําหนด ผู้ละเลยหรือปฏิบัติไม่
ครบถ้วน จะต้องถูกปรับครั้งละ 300.- บาทต่อหนึ่งเบอร์กรีด
ข้อ 14. เมื่อผู้กรีดยางจะต้องกรีดยางหน้าแรกจนหมดพื้นที่กรีด จึงทําการกรีดยางหน้าที่
สอง โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรีดยาง หรือผู้แทนของสวนป่าก่อนการเปิดกรีดยางหน้าที่สอง
ผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องถูกปรับต้นละ 100.- บาท

-3ข้อ 15. การกรีดยางพาราพร้อมกัน 2 หน้ากรีด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้แทนสวนป่า ปรับต้นละ 100.- บาท
ข้อ 16. ผู้กรีดยางจะต้องกรีดยางจากซ้ายบนลงมาด้านขวาล่าง ให้หน้ากรีดมีความลาดเอียง
30-35 องศา โดยสม่ําเสมอ ผู้ฝ่าฝืนปรับต้นละ 10.- บาท
ข้อ 17. ผู้กรีดยางจะต้องกรีดยางให้หมดทุกต้นตามจํานวนที่สวนป่ากําหนด ยกเว้นต้นที่
เป็นโรค ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กรีดยางทราบแล้ว กรณีมีเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในวันนั้นๆ
หากฝ่าฝืนให้ปรับต้นละ 5.- บาท
ข้อ 18. ผู้กรีดยางกรีดบาดเนื้อไม้ ปรับแผลละ 2.- บาท ถ้าเป็นแผลยาง ให้คิด 1 ซ.ม.เป็น
1 แผล
ข้อ 19. ผู้กรีดยางไม่หงายถ้วยรับน้ํายาง และหลังจากเก็บน้ํายางแล้ว ไม่คว่ําถ้วยรับน้ํายาง
หรือเก็บน้ํายางไม่หมด ปรับต้นละ 5.- บาท
ข้ อ 20. เงิ น ค่ า ปรั บ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการกรี ด ยาง ให้ ส วนป่ า นํ า ส่ ง เป็ น รายได้ ข ององค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ข้อ 21. หัวหน้างานสวนป่ามีหน้าที่หักเงินค่าปรับอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จากรายได้ของ
ผู้กรีดยาง หรือจากค่าประกันของผู้กรีดยาง
ข้อ 22. ให้เจ้าหน้าที่กรีดยาง หรือพนักงานควบคุมงาน เป็นผู้ตรวจสอบความผิดจากการ
กรีดยางตามข้อ 8, 13, 14, 15, 17 และ 19 และให้สวนป่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดเดือนละครั้ง
ตามข้อ 12, 16 และ 18 ผู้ตรวจสอบบันทึกรายงานตามแบบ พร.5 และ พร.6
ข้อ 23. ให้สวนป่าสรุปการกระทําผิดในข้อ 22. รายงานส่วนงานต้นสังกัด ตามแบบ พร.7
และ พร.8 พร้อมนําส่งค่าปรับตามข้อ 20.
หมวดที่ 4 การรวบรวมนําส่งผลผลิตจากการกรีดยาง
ข้อ 24. ผลผลิตจากการกรีดยาง คือน้ํายางสด และเศษยาง ซึ่งจะต้องนําส่งสวนป่า โดย
น้ํายางสดแบ่งผลผลิตเป็น 2 ประเภท คือ จําหน่ายเป็นน้ํายางสด และแปรรูปเป็นยางพาราแผ่นดิบ ซึ่งมีข้อ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยหลังจากกรีดยางแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้กรีดยางต้องเก็บรวบรวมน้ํายางและเศษ
ยาง นําส่ง ตามเวลาและสถานที่ที่สวนป่ากําหนด
ข้อ 25. การกรีดยางและจําหน่ายน้ํายางสด ให้นําส่งน้ํายางสดและเศษยาง ดังนี้
25.1 เมื่อนําน้ํายางสดมาส่งยังสถานที่รับน้ํายาง เจ้าหน้าที่จะเพิ่มสารป้องกัน
น้ํายางจับตัวลงในน้ํายางแล้วคนจนทั่ว

-425.2 ให้ผู้กรีดยางกรองน้ํายางด้วยกรองหยาบเบอร์ 40 เทน้ํายางลงถังชั่งน้ํายาง
ของสวนป่า นําน้ํายางขึ้นชั่ง ส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับน้ํายาง และเก็บตัวอย่างน้ํายางสด เพื่อนําตรวจหา
ค่าเนื้อยางแห้ง (DRC) จะแจ้งผลให้ผู้กรีดยางทราบในวันถัดไป เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับน้ํายางสดถูกต้องตาม
วิธีการแล้ว ผู้กรีดยางจะต้องเทน้ํายางสดลงถังรวบรวมน้ํายาง หรือรถบรรทุกของสวนป่า
25.3 ผู้กรีดยางที่มีผลผลิตเศษยางให้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบันทึกน้ําหนักสดไว้
เป็นหลักฐาน
25.4 ก่อนส่งน้ํายางที่รวบรวมได้ไปจําหน่าย หรือส่งโรงงานของผู้ซื้อ เจ้าหน้าที่
จะต้องสุ่มตัวอย่างน้ํายางสดจากในถังรวม หรือในรถยนต์ ไว้เพื่อหาค่าเนื้อยางแห้ง เปรียบเทียบกับผู้ซื้อ
ข้อ 26. การกรีดยางพาราเพื่อแปรรูปเป็นยางพาราแผ่นดิบ ต้องดําเนินการดังนี้
26.1 ผู้กรีดน้ําน้ํายางพาราและเศษยางที่รวบรวมได้ตามข้อ 24 มายัง โรงงาน
แปรรูปยางแผ่น ขั้นตอนการขนส่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้กรีดยางและสวนป่า
26.2 ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การทํายางแผ่นทุกชนิดก่อนและหลัง
การใช้งาน
26.3 กรองน้ํายางด้วยกรองลวดหรือพลาสติกเบอร์ 40 และ 60 โดยวางเครื่อง
กรองซ้อนกัน 2 ชั้น กรองเบอร์ 40 อยู่ด้านบน เบอร์ 60 ไว้ด้านล่าง กรองน้ํายางลงในถังรวมน้ํายาง
26.4 ตวงน้ํายางที่กรองแล้วลงในตะกงที่สะอาด ตะกงละ 3 ลิตร
26.5 ตวงน้ําสะอาดลงในตะกงน้ํายาง ตะกงละ 2 ลิตร จะได้ส่วนผสมน้ํายางต่อน้ํา
ในอัตรา 3:2 หากตะกงมีขนาดโตจะใช้อัตราส่วนน้ํายาง 3 ลิตร น้ํา 3 ลิตร ก็ด้ อัตราส่วนผสมนี้เปลี่ยนแปลง
ได้ถ้าหากน้ํายางสดเจือจางบ้างแล้ว เช่น กรณีฝนตกขณะเก็บน้ํายางหรือสาเหตุอื่นๆ
26.6 ใช้กรดฟอร์มิกเข้มขัน 90% ผสมกับน้ําในอัตรา 2 ช้อนแกง ต่อน้ําสะอาด
3 กระป๋องนม หรือกรดฟอร์มิก 1 ขวดต่อน้ําสะอาด 40 ขวด ในการผสมให้เทน้ํากรดลงในน้ํา การผสม
น้ํากรดนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องผสมให้ใช้งานให้หมดภายในวันนั้นๆ
26.7 ผู้กรีดยางใช้ใบพายกวนน้ํายางที่ผสมน้ําไว้ 1-2 เที่ยว ตวงน้ํากรดที่ผสมแล้ว
1 กระป๋องนม (300 ซี.ซี.) เทลงในตะกงน้ํายางให้ทั่ว พร้อมใช้ใบภายกวนน้ํายางไปมาประมาณ 6 เที่ยว
26.8 ขณะกวนน้ํ า ยางในข้ อ 26.7 จะมี ฟ องอากาศเกิ ด ขึ้ น ใช้ ใ บพายกวาด
ฟองอากาศ ออกจากตะกงให้หมด เก็บรวบรวมไว้ผลิตเป็นเศษยางฟองอากาศ
26.9 ใช้สังกะสีแผ่นเรียบ หรือวัสดุอื่นปิดตะกงไว้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงในตะ
กงในขณะทิ้งไว้ให้ยางจับตัวประมาณ 30-35 นาที
26.10 เมื่อน้ํายางในตะกงจับตัวแล้ว ก่อนนําไปนวด ควรรินน้ําสะอาดหล่อไว้ทุก
ตะกง เพื่อสะดวกในการเทแท่งยางออกจากตะกง การนวดแท่งยางเป็นแผ่นยาง ต้องนวดบนโต๊ะที่สะอาด
ปูพื้นด้ วยแผ่ น อลู มิเนี ยม หรื อ แผ่ นสั ง กะสี หรือกระเบื้ อง นวดด้ วยมื อหรื อไม้ ก ลมก็ ได้ ให้แ ผ่ น ยางหนา
ประมาณ 1 ซ.ม.
26.11 นําแผ่นยางที่นวดแล้ว เข้าเครื่องรีดลื่น 3-4 ครั้ง ให้หนาประมาณ 3-4 ม.ม.
26.12 นํายางแผ่นที่รีดลื่นแล้ว เข้าเครื่องรีดดอก 1 ครั้ง ให้หนาประมาณ 3 ม.ม.
26.13 นําแผ่นยางที่รีดดอกแล้ว ล้างน้ํากรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามแผ่นยาง
ออกให้หมดด้วยน้ําสะอาด
26.14 นําแผ่นยางที่ล้างแล้วผึ่งไว้ในที่ร่ม ไม่ควรนําออกไปผึ่งหรือตากไว้กลางแสง
แดง เพราะจําทําให้ยางแผ่นเสื่อมคุณภาพได้ง่าย

-526.15 หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วเก็บรวบรวมนําไปตากไว้
บนราวในโรงเก็บยางแผ่นดิบ หรือโรงอบยางเพื่อรอจําหน่าย
26.16 นําเศษยางทุกประเภทที่เกิดขึ้น ส่งเจ้าหน้าที่ให้รวบรวมไว้ รอจําหน่ายโดย
การชั่งน้ําหนักสดไว้เป็นหลักฐาน
26.17 หัวหน้าหมู่กรีดยาง หรือพนักงานควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมและนําการ
แปรรูปยางแผ่นดิบ
หมวดที่ 5 การรายงานผลผลิต
ข้อ 27. การกรีดยางเพื่อจําหน่ายน้ํายางสด รายงานดังนี้
27.1 เจ้าหน้าที่รับน้ํายางรายงานผลผลิต น้ําหนักน้ํายางสด น้ําหนักตัวอย่างน้ํายาง
สดประจําวันต่อพนักงานควบคุมงานผลิตยาง โดยใช้แบบ นย.2 พร้อมทั้งบันทึกน้ําหนักสดในวันนั้น น้ําหนัก
แห้งในวันที่ผ่านมา ในบัตรประจําตัวผู้กรีดยาง ตามแบบ นย.1 มอบให้ผู้กรีดยางถือไว้เป็นหลักฐาน
27.2 เจ้าหน้าที่ตามข้อ 27.1 นําส่งรายงานและตัวอย่างน้ํายางสดต่อสํานักงาน
สวนป่าภายในวันนั้น
27.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายงานผลการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) ให้
สวนป่าทราบตามแบบ นย.2 ในวันถัดไป
27.4 งานสวนป่ารวบรวมผลผลิตแต่ละวันลงในแบบ นย.2.1 รายงานส่วนงานต้น
สังกัด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ข้อ 28. การแปรรูปเป็นยางพาราแผ่นดิบ รายงานดังนี้
28.1 หัวหน้าหมู่กรีดยางรายงานจํานวนยางแผ่นดิบ เศษยางฟองอากาศ และเศษ
ยางประเภทต่างๆ ต่อพนักงานควบคุ มงานทุกวันตามแบบ รายงาน พร.2 โดยยางแผ่นดิบและเศษยาง
ฟองอากาศให้บันทึกเป็นจํานวนแผ่น เศษยางอื่นๆ บันทึกเป็นน้ําหนักสดลงในบัตรประจําตัวผู้กรีดยางตาม
แบบ พร.1 ด้วย
28.2 พนักงานควบคุมงานผลิตนําส่งรายงานต่องานสวนป่าภายในวันนั้น
28.3 งานสวนป่ารวบรวมผลผลิตแต่ละวันลงในแบบ พ.ร.3 รายงานส่วนงานต้น
สังกัด ภายใน 7 วัน หลังการจ่ายเงินค่าจ้างกรีด และผลตอบแทนอื่นๆ
ข้อ 29. ส่วนงานต้นสังกัด สามารถสั่งการให้รายงานเพื่อการบริหารนอกเหนือจากรายงาน
ตามเงื่อนไขนี้ ได้ตามความจําเป็น

-6หมวดที่ 6 การจําหน่าย
ข้อ 30. การจําหน่ายน้ํายางสด
30.1 การจําหน่ายน้ํายางสดโดยวิธีการประมูลในรูปคณะกรรมการที่สํานักงานภาค
เสนอขออนุมัติต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในกรณีที่ผ่านการประกาศประมูลแล้ว ไม่สามารถจําหน่ายได้
ให้คณะกรรมการดําเนินการจําหน่ายโดยวิธีติดต่อหาผู้ซื้อโดยตรงต่อไป เมื่อติดต่อหาผู้ซื้อโดยตรงแล้ว จะต้อง
นําเสนอขออนุมัติต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
30.2 การส่งน้ํายางสดให้ผู้ซื้อ สวนป่าจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและส่งมอบให้ผู้
ซื้อทุกครั้ง
30.3 เมื่อขนส่งน้ํายางสดส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ ผู้มีหน้าที่ควรคุมรถส่งน้ํายางต้อง
แบ่งตัวอย่างน้ํายางสดที่โรงงานตักไปหาค่าเนื้อยางแห้ง (DRC) ที่สวนป่าอีกครั้ง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับ
การหาค่าเนื้ออยางแห้ง (DRC) ของโรงงานและเปรียบเทียบกับการหาค่าเนื้อยางแห้ง (DRC) ตามข้อ 25.4
ข้อ 31. ยางพาราแผ่นดิบและเศษยางที่จะนําไปจําหน่าย ควรผึ่งไว้ให้แห้งประมาณ 5-15 วัน
ข้อ 32. ส่วนงานต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายยางแผ่นดิบและเศษยางโดยมี
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 นาย ประกอบด้วยตัวแทนสวนป่าอย่างน้อย 2 คน ตัวแทนผู้กรีดยางอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 33. ประธานคณะกรรมการนําส่งรายได้จากการจําหน่ายตามข้อ 32 ส่งส่วนงานต้น
สังกัดภายในวันนั้น หรือถัดไปอีก 1 วัน รายงานตามแบบ พร.9
หมวดที่ 7 การแบ่งปันรายได้
ข้อ 34. สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ปลูกยางพาราร่วมกับสวนป่า แบ่งรายได้สุทธิหลังจากจ่าย
ค่าภาคหลวง และหักค่าใช้จ่าย 20% ดังตารางข้างล่าง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ผลผลิต
น้ํายางสด
น้ํายางสด
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นดิบ
เศษยาง
เศษยาง

ข้อกําหนด
สมาชิกฯ กรีดเอง
สวนป่าจัดคนกรีดให้
สมาชิกฯ กรีดเอง
สวนป่าจัดคนกรีดให้
สมาชิกฯ กรีดเอง
สวนป่าจัดคนกรีดให้

ส่วนแบ่ง ( % )
สมาชิกฯ
อ.อ.ป.
65
35
22
78
70
30
20
80
70
30
20
80

-7ข้ อ 35. สวนป่ า ปลูก ยางพาราเอง แบ่ง รายได้สุ ท ธิห ลั ง จ่า ยค่า ภาคหลวง ให้ผู้กรีดยาง
ดังตารางข้างล่าง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ผลผลิต
น้ํายางสด
น้ํายางสด
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นดิบ
เศษยาง
เศษยาง

ข้อกําหนด
พื้นที่ราบ
พื้นที่สูงชันขนส่งไม่สะดวก
พื้นที่ราบ
พื้นที่สูงชันขนส่งไม่สะดวก
พื้นที่ราบ
พื้นที่สูงชันขนส่งไม่สะดวก

ส่วนแบ่ง ( % )
ผู้กรีด
อ.อ.ป.
35
65
40
60
40
60
45
55
40
60
45
55

ข้อ 36. ในการปฏิบัติตามข้อ 35. ลําดับ 2, 4 และ 6 ให้งานสวนป่ารายงานความจําเป็นต่อ
ส่วนงานต้นสังกัด เสนอความเห็นให้สํานักงานภาคพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 37. อั ตราส่วนแบ่งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใ ห้ สวนป่ารายงานขออนุมัติองค์ การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาได้ตามความจําเป็น
ข้อ 38. ให้สวนป่าเบิกเงินทดรองค่าจ้างกรีดยางและส่วนแบ่งสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้มาจ่าย
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลส่วนงานต้นสังกัดทราบ ตามแบบ พร.4 หรือ พร.4/1 และ นย. 3
หรือ นย.3/1 ภายในเวลา 15 วัน
หมวดที่ 8 อื่นๆ
ข้อ 39. ในกรณีที่ผู้กรีดยางไม่สามารถกรีดยางได้ จะต้องปฏิบัติดังนี้
39.1 หยุดไม่เกิน 3 วัน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
39.2 หยุดเกิน 3 วัน แจ้งให้หัวหน้าสวนป่าทราบ
ข้อ 40. กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน ให้ผู้อื่นแจ้งให้ทราบภายในวันนั้น หากแจ้งไม่ทันให้แจ้งใน
วันถัดไป
ข้อ 41. ผู้กรีดยางพาราที่มีผลงานดีเด่น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นยาง มีความขยัน
ขันแข็งซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้กรีดยางรายอื่น ให้สํานักภาคกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายรางวัลให้
โดยให้รายงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบ
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ข้ อ 42. หากมี ปั ญ หาข้ อขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขนี้ป ระการใด ให้
รายงานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบ คําวินิจฉัยสั่งการของผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะ
เป็นข้อยุติ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เดือนกรกฎาคม 2554
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