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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 การปฏิบัติที่ดีส าหรับลานเททะลายปาล์มน  ามัน 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับลานเททะลายปาล์มน้ ามัน ตั้งแต่การรับ

ทะลายปาล์มน้ ามัน การเก็บรักษา รวมถึงกระบวนการขนส่งทะลายปาล์มน้ ามัน ไปยังโรงงานสกัดน้ ามัน 

เพื่อใหท้ะลายปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะแก่การใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ ามัน  

2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ดังต่อไปนี้ 

2.1  ปาล์มน้ ามัน (oil palm) หมายถึง พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elaeis guineensis Jacq. ชนิดที่ผลิต

ทะลายปาล์มน้ ามันเป็นการค้า เช่น ลูกผสมเทเนอรา (Tenera)  

2.2  ลานเท หรือ ศูนย์รวบรวมทะลายปาล์มน้ ามัน (oil palm bunch collection center
/1
) หมายถึง สถานที่รับซื้อ 

หรือขาย หรือน าส่งทะลายปาล์มน้ ามัน ไปยังโรงงานสกัดน้ ามัน ลานเททะลายปาล์มน้ ามัน ประกอบด้วย อาคาร

ส านักงาน บริเวณชั่งน้ าหนัก พื้นที่รับทะลายปาล์มน้ ามัน และพื้นที่เก็บรักษาเพื่อรอขนส่ง 

3 เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
/1 
หรือท่ีเรียกท่ัวไปว่า แรมป ์( ramp) 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ข้อ 3) 

รายการ เกณฑก์ าหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. ลานเททะลายปาล์มน้ ามัน  

1.1 ท าเลที่ต้ัง 

 

1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อ

คุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตผล และส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อม หากมีความเส่ียงต้อง

มีมาตรการป้องกัน 

 

 

1.1.1 ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม  

1.1.2 ตรวจมาตรการป้องกัน

การปนเปื้อน 

1.2  พื้นที่ปฏิบัติงาน 

 

1.2 ต้องมีพื้นที่พอเพียงส าหรับการปฏิบัติงาน

และจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน 

1.2 ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน 

1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์  
 1.3.1  มีเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน 

 

 

1.3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเครื่องชั่งและหลักฐานการ

รับรองของกระทรวงพาณิชย์ 

 1.3.2   รางเททะลายปาล์มน้ ามัน ต้องเป็นรางทึบ 

ไม่มีตะแกรงหรืออุปกรณ์ส าหรับแยกผลปาล์มร่วง 

1.3.2 ตรวจสอบรางเททะลาย

ปาล์มน้ ามัน 

1.3.3  มีจ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน            

1.3.3 ตรวจเครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

1.4  ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

 
1.4.1  มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

 

1.4.1 ตรวจพินิจความสว่าง  

1.4.2 มี อุ ป ก รณ์ ค ว า มปลอดภั ยส า ห รั บ

ผู้ปฏิบัติงาน  

1.4.2 ตรวจอุปกรณ์ความ

ปลอดภัย 

1.4.3  มีการระบายน้ า และการก าจัดของเสีย

อย่างเหมาะสม     

1.4.3 ตรวจการระบายน้ าและ

การก าจัดของเสีย 

1.4.4   มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการท าความ

สะอาด 

1.4.4 ตรวจอุปกรณ์การท า

ความสะอาด 

1.4.5 มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะ

ส่วนบุคคล และห้องสุขาที่ เพียงพอส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

1.4.5 ตรวจสิ่ งอ านวยความ

สะดวกของสุขลักษณะส่วนบุคคล 
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2. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

 

2.1 ต้องมีการติดประกาศราคารับซื้อทะลาย

ปาล์มน้ ามันที่เป็นปัจจุบันและเห็นได้ชัดเจน  

 

2.1 ตรวจป้ายประกาศราคา  

2.2  รับทะลายปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยตาม มกษ.5702  

2.2 ตรวจบันทึกการรับทะลาย

ปาล์มน้ ามัน 

2.3 มีวิธีการควบคุมการปฎิบัติต่อทะลายปาล์ม

น้ ามันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อน  

2.3 ตรวจการปฏิบัติงานและ/

หรือบันทึก 

2.4 ตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามันตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดใน มกษ.5702 

2.4 ตรวจบันทึกการตรวจสอบ 

2.5 ผู้ควบคุมการปฏิบัติ งานต้องมีความ

ช านาญและควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

2.5 ตรวจการปฏิบัติงานและ

สัมภาษณ์ 

3.  ก ารบ า รุ ง รั กษาและ 

การสุขาภิบาล 

3.1 การท าความสะอาด 

 

 

3.1 ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาสถานที่ 

เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

3.1 ตรวจสถานที่ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ 

3.2 การควบคุมสัตว์พาหะ 

น าโรค 

3.2 ต้องมีการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะ

น าโรค  

3 . 2  ตรวจการป้องกัน สัตว์

พาหะน าโรค 

3.3 การจัดการขยะ 3.3 มีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการขยะ  3.3 ตรวจการจัดการขยะ 

4. การเก็บรักษา 4. มีการเก็บรักษาที่เหมาะสมและมีการป้องกัน

การปนเปื้อนและเส่ือมคุณภาพของทะลาย

ปาล์มน้ ามันระหว่างเก็บรักษาเพื่อรอขนส่ง  

4. ตรวจพินิจสถานที่เก็บรักษา 

 

5. การขนส่ง 
 

5.1 บริเวณขนส่งและพาหนะในการขนส่งต้อง

เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อ

ทะลายปาล์มน้ ามัน  

 

5.1 ตรวจบริเวณขนส่งทะลาย

ปาล์มน้ ามันและพาหนะ  

   

5 .2  การปฏิ บั ติ ในการขนส่ งต้ องท าอย่ าง

ระมัดระวังไม่ให้ทะลายปาล์มน้ ามันเสียหายหรือ

เสื่อมคุณภาพ  

5.2 ตรวจการปฏิบัติในการ

ขนส่ง 

5.3 ขนส่งทะลายปาล์มน้ ามันถึงโรงงานสกัด

น้ ามันภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่รับทะลาย

ปาล์มน้ ามัน 

5.3 ตรวจบันทึกการขนส่ง 
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6. บุคลากร  

6 .1 ต้ อ งมี คว ามรู้ ค ว ามสามารถในกา ร

ปฏิบัติงาน  

 

6.1 ตรวจบันทึกประวัติการ

ฝึ ก อ บ ร ม ห รื อ สั ม ภ า ษ ณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 

6.2 ต้องดูแลสุขภาพและจัดการด้านสวัสดิการ

ของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

6.2 ตรวจการจัดการสวัสดิการ

หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 

7. การบันทึกข้อมูล 

 

 

7.1  มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

การขนส่งและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และ

สามารถตามสอบได้  

 

7.1 ตรวจบันทึกข้อมูล 

 

7.2 เก็บบันทึกไว้อย่างน้อย  2 ป ี 7.2 ตรวจการเก็บบันทึก 

4 ค าแนะน าการปฏิบัติท่ีดีส าหรับลานเททะลายปาล์มน  ามัน  

ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีส าหรับลานเททะลายปาล์มน้ ามัน มีไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติส าหรับลานเททะลายปาล์มน้ ามัน เพื่อให้ทะลายปาล์มน้ ามันมีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะ

ส าหรับการแปรรูป โดยรายละเอียดอธิบายไว้เป็นค าแนะน าในตามภาคผนวก ก  
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ภาคผนวก ก 

ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีส าหรับลานเททะลายปาล์มน  ามัน  

(ข้อ 4) 

ก.1 ลานเททะลายปาล์มน  ามัน 

ก.1.1 ท าเลที่ตั ง 

ก.1.1.1  สถานที่ตั้งของลานเททะลายปาล์มน้ ามันควรมีพื้นที่เพียงพอ มีการป้องกันมิให้สัตว์เล้ียงและ 

สัตว์พาหะน าโรคเข้าไปภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และอยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้ทะลายปาล์มน้ ามันเกิด 

การปนเปื้อน  หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค และ 

ส่ิงปนเปื้อนที่อาจมีผลต่อคุณภาพของทะลายปาล์มน้ ามัน  

ก.1.1.2  สภาพพื้นที่ควรมีความคงตัว ไม่ควรเป็นบริเวณที่น้ าท่วมขังที่น าไปสู่การปนเปื้อนของเศษดินที่มี

ผลต่อทะลายปาล์มน้ ามัน 

ก.1.1.3  การเลือกบริเวณหรือพื้นที่ตั้ง ควรเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสามารถแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจาก

ส านักงาน อาคารทีพ่ักอาศัย บริเวณที่จอดรถ บริเวณที่เก็บสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง 

ก.1.1.4  การคมนาคมสะดวกมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ  

ก.1.1.5  ลานเททะลายปาล์มน้ ามันควรมีรั้วกั้นรอบอาคารเพื่อป้องกันมิให้สัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรค 

เข้าไปภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน  

ก.1.2 พื นที่ปฏิบัติงาน 

ก.1.2.1  ต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการรับทะลายปาล์มน้ ามัน เก็บรักษา และขนส่งโดย

แบ่งพื้นที่ใช้งานให้ชัดเจน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หากผลิตผลมีความเส่ียงต่อความเสียหายที่จะกระทบ

ต่อคุณภาพ ควรมีแผนส ารองหรือมาตรการรองรับที่เหมาะสม 

ก.1.2.2  บริเวณปฏิบัติงานควรท าจากวัสดุที่คงทน แข็งแรง มีผิวหน้าเรียบ สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

สะดวกต่อการบ ารุงรักษา พื้นควรสร้างให้สามารถระบายน้ าได้เพียงพอ 

ก.1.2.3  ควรดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ มีการถ่ายเทอากาศดี ไม่เกิด

ความร้อนสะสม 
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ก.1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ก.1.3.1  เครื่องชั่ง ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และมีการตรวจสอบให้สามารถชั่งน้ าหนักได้ถูกต้องแม่นย า 

โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และต้องเก็บบันทึกไว้ 

ก.1.3.2  รางเททะลายปาล์มน้ ามัน ควรออกแบบให้เหมาะสม ต้องเป็นรางทึบ ไม่มีตะแกรงหรืออุปกรณ์อื่นๆ 

ส าหรับแยกผลปาล์มร่วง  

ก.1.3.3  เครื่องมือและอุปกรณ์มีอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง

การติดตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  

ก.1.3.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรท าจากวัสดุทีง่่ายต่อการท าความสะอาด บ ารุงรักษาและตรวจสอบ  

ก.1.4  สิ่งอ านวยความสะดวก 

ก.1.4.1  มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจุดตรวจรับทะลายปาล์มน้ ามัน  

ก.1.4.2  มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท รวมถึงสัญลักษณ์หรือป้าย

บ่งชี้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  

ก.1.4.3  มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการระบายน้ าและการก าจัดของเสีย  

ก.1.4.3.1 การระบายน้ าในอาคารและบริเวณโดยรอบต้องมีการระบายน้ าที่ดี ไม่ควรมีเศษวัสดุติดค้างในท่อ  

ก.1.4.3.2 ควรมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในจ านวนที่เพียงพอ  

ก.1.4.4  มีอุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดท่ีเพียงพอ อุปกรณ์ที่ท าความสะอาดควรเก็บให้เป็นสัดส่วน

ในสถานที่เหมาะสม  

ก.1.4.5  มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขาเพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ก.1.4.5.1 ที่ต้ังห้องสุขาควรแยกออกจากบริเวณปฏิบัติงานหรือไม่เปิดสู่บริเวณปฏิบัติงานโดยตรง 

ก.1.4.5.2 ลักษณะห้องสุขาต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และมีอ่างล้างมือหน้าห้องน้ า

พร้อมอุปกรณ์ในการล้างมือและท าให้มือแห้ง 

ก.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ก.2.1 ลานเทต้องมีการติดประกาศราคารับซื้อทะลายปาล์มน้ ามัน ท่ีเป็นปัจจุบันและเห็นได้ชัดเจน  

ก.2.2 ต้องรับซื้อและตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามันตามชั้นคุณภาพที่ก าหนดโดย มกษ. 5702 

เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มน้ ามันตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ และบันทึกข้อมูลไว้ตามตัวอย่างแบบบันทึกใน

ภาคผนวก ข  
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กรณีที่ลานเทเป็นผู้เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ ามันให้เกษตรกร ผู้เก็บเกี่ยวควรปฏิบัติตามข้อ ก.5 การเก็บเกี่ยว 

ของ มกษ. 5904 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน้ ามัน  

ก.2.3 ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานในลานเทเพื่อรักษาคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามันตลอดระยะเวลา  

การเก็บรักษาจนถึงขนส่งไปยังโรงงานสกัดน้ ามัน ระยะเวลาที่รับทะลายปาล์มน้ ามันและเก็บรักษาไว้จนถึงการ

ขนส่งไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง  

ก.2.4 ต้องตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามันตาม มกษ. 5702 และไม่กระท าการใดๆ ที่ท าให้ทะลาย

ปาล์มน้ ามันเกิดความเสียหาย เช่น รดน้ า ใช้ทรายเพื่อเพิ่มน้ าหนัก หรือมีการกระท า ที่เป็นการเร่งให้ผล

สุกหรือผลร่วง 

ก.2.5 ต้องมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความช านาญและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  

ก.3 การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ก.3.1 การท าความสะอาด 

ก.3.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น  พื้นที่รับทะลายปาล์มน้ ามัน พื้นที่เก็บรักษาและพื้นที่ส าหรับขนส่งทะลาย

ปาล์มน้ ามัน จัดให้มีการท าความสะอาด การบ ารุงรักษาซ่อมแซม ต้องมีแผนการท าความสะอาดโดยระบุวิธีการ

และความถี่ของการท าความสะอาด รวมถึงผู้รับผิดชอบ 

ก.3.1.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์ควรท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างดี 

อุปกรณ์ที่ท าความสะอาดแล้วควรเก็บให้เป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสม 

ก.3.2 การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 

ก.3.2.1 ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปื้อนจากสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรค 

หากมีการใช้สารเคมีก าจัดสัตว์พาหะน าโรคในบริเวณปฏิบัติงานต้องค านึงถึงโอกาสเส่ียงที่จะเกิดการปนเปือ้นใน

ทะลายปาล์มน้ ามัน   

ก.3.3 การจัดการขยะ 

ก.3.3.1 ขยะและสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ต้องแยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม  

ก.4 การเก็บรักษา 

ต้องเก็บรักษาทะลายปาล์มน้ ามันเพื่อรอการขนส่งไว้อย่างเหมาะสม และรักษาสภาพเดิม หากผลิตผลมีความเส่ียง

ต่อความเสียหายที่จะกระทบต่อคุณภาพ ควรมีแผนส ารองหรือมาตรการรองรับที่เหมาะสม 
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ก.5 การขนส่ง  

ก.5.1  บริเวณขนส่งและพาหนะที่ใช้บรรทุกทะลายปาล์มน้ ามัน ต้องเหมาะสม หากน าพาหนะที่ใช้บรรทุกดิน 

สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ส าหรับบรรทุกทะลายปาล์มน้ ามัน ต้องท าความสะอาด

อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้งาน 

ก.5.2  วิธีการปฏิบัติงานส าหรับการขนส่งต้องด าเนินงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ  

ก.5.3  ขนส่งทะลายปาล์มน้ ามันถึงโรงงานสกัดน้ ามันภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่รับทะลายปาล์มน้ ามัน 

ก.6 บุคลากร 

ก.6.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยได้รับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

เช่น ความรู้ด้านการคัดคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

ก.6.2  ต้องมีการดูแลสุขภาพและจัดการด้านสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น การจัดที่พัก 

น้ าดื่ม อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ก.7 การบันทึกข้อมูล 

ก.7.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน เช่น การรับและคัดคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามัน 

การขนส่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถตามสอบได้ 

ก.7.2 บันทึกต่างๆ ต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้อง มีการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม  

ก.7.3 เก็บบันทึกข้อมูล เป็นระบบอย่างมีระเบียบ ค้นหาง่าย และต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 2 ปี  
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ตัวอย่างแบบบันทึก 

การรับซื อ-ขายทะลายปาล์มน  ามัน  

(ข้อ ก.5) 

 

ชื่อลานเททะลายปาล์มน้ ามัน.......................................................... 

ช่ือเจ้าของลานเททะลายปาล์มน้ ามันนาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล........................................ 

 

ข้อมูลการซื อ ข้อมูลการขาย หมายเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 

และเวลาท่ีรับ 
   ชื่อผู้ส่ง 

(เกษตรกร) 
น้ าหนักผลิตผลรวม 

(กิโลกรัม หรือ ตัน) 
จ านวนทะลายท่ีเสียหาย  

(ร้อยละ) 

เกรด ราคารับซ้ือ 

(บาท/กิโลกรัม) 
วัน/เดือน/ปี

และเวลาท่ีส่ง 
ชื่อโรงงาน 

สกัดน้ ามัน 
น้ าหนักผลิตผลรวม 

(กิโลกรัม หรือ ตัน) 

เกรด ราคาขาย 

(บาท/กิโลกรัม) 
 

   ศัตรูพืช เน่าเสีย ดิบ อื่นๆ         
               
               
               
               
               
               

 

         ผู้ปฏิบัติงาน.........................................         ผู้ควบคุม......................................... 

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