
 

ใบอนุญาตค้ายาง 
 

 การค้ายาง หมายถึง ผู้ที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยาง และหมายความรวมถึงการซื้อยาง ขายยาง 
ตามตราสารที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออกตราสารนั้น หรือโดยประการอ่ืน แต่ไม่รวมถึงผู้ท าสวนยางของตน 
(มาตรา 22) 
 

ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตค้ายาง คือ ผู้ที่ซื้อยางเพ่ือมาขายไปในประเทศ ผู้ที่ซื้อยางเพ่ือตั้งโรงท า
ยาง ผู้ที่ซื้อยางเพ่ือการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร  ผู้ที่ซื้อยางเพ่ือน ายางเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้ที่ซื้อ
ยางเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

 

 หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตค้ายาง มีดังนี้ 
1. ผู้ค้ายางจะต้องท าบัญชีการซื้อยาง การจ าหน่ายยาง และปริมาณยางคงเหลือของทุกๆ เดือน และ

จัดส่งบัญชีดังกล่าวต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป บัญชีการซื้อขาย บัญชี
การจ าหน่ายยาง และบัญชีปริมาณยางคงเหลือ ให้เป็นไปตาม แบบยาง 5,6,7 และ 8 ตาม
ระเบียบทีอ่ธิบดีก าหนด (มาตร 23) 

2. ในการค้ายางแต่ละครั้ง ผู้ซื้อยาง ผู้ขายยาง หรือแลกเปลี่ยนยางต้องตรวจใบอนุญาตค้ายาง จด
เลขที่ใบอนุญาตค้ายางแต่ละฝ่ายและจดปริมาณยางที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันไว้ เพ่ือเป็น
หลักฐานในการท าบัญชี (มาตรา 24)  

3. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบถึงการสูญหาย 
หรือถูกท าลาย 

4. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

5. ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตถึงแก่ความตาย 

6. ในกรณีโอนภารกิจให้บุคคลอื่น ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
รับโอน 

7. ในกรณีประสงค์ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ ต้องแจ้งการย้ายเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย 

8. ในกรณียกเลิกกิจการ ต้องแจ้งเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่
เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 



 

 บทลงโทษ 

1. ผู้ใดค้ายางโดยไม่มีใบอนุญาต โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 50) 
2. เมื่อมีการลงโทษให้ริบต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งภาชนะ

และหีบห่อที่บรรจุยางที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการ
ท าลายเสีย หรือจัดการอย่างอ่ืน ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 57) 

3. ผู้ค้ายางผู้ใดไม่จัดส่งบัญชีการซื้อขาย บัญชีจ าหน่ายยาง และปริมาณยางคงเหลือตามที่ก าหนด 
โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 51) 

4. ผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 
บาท (มาตรา 53) 

 

ยื่นค าขอ ผ่านระบบ National Single Window : NSW หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
1. กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 
2. ศูนย์ควบคุมยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 
3. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  

 

ระยะเวลาให้บริการ  จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
บุคคลธรรมดา 1. ค าขอรับใบอนุญาตค้ายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

2. ข้อมูลร้าน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
5. ส าเนาทะเบียนร้าน (กรณีทะเบียนบ้านกับที่ตั้งร้านไม่ใช่สถานที่เดียวกัน) 
6. ส าเนาใบอนุญาตค้ายางฉบับเดิม (กรณีรายเก่า) 
7. ส าเนาใบทะเบียนพาณิช (ถ้ามี) 
8. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน 
 
 
 

 



 
สหกรณ์การเกษตร 

 
1. ค าขอรับใบอนุญาตค้ายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 
2. ข้อมูลร้าน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
3. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ 
4. ส าเนาแสดงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของสหกรณ์ 
5. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียน
การค้า 
6. ส าเนาหลักฐานการแต่งตั้งประธานและผู้จัดการ หรือรายงานการประชุม

คณะกรรมการแต่งตั้งประธานและผู้จัดการ  
7. ส าเนาบัตรประชาชน ของประธานและผู้จัดการ 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของประธานและผู้จัดการ 
9. ส าเนาใบอนุญาตค้ายางฉบับเดิม 
10. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน 

 
นิติบุคคล 

 
1. ค าขอรับใบอนุญาตค้ายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

 2. ข้อมูลร้าน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
3. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และข้อบังคับ (ยกเว้นห้างหุ้นส่วน

จ ากัด) 
 4. ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 5. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียน

การค้า 
 6. ส าเนาหลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการ หรือรายงานการประชุม

คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการ (ถ้าเป็นสาขาของบริษัท ต้องใช้หนังสือ
รับรองฉบับที่ระบุสถานที่ตั้งส านักงานสาขาด้วย) 

 7. ส าเนาใบภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
 8. ส าเนาบัตรประชาชน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ) หรือใช้หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตต่างด้าว 
 9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ) 
 10. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 11. ส าเนาใบอนุญาตค้ายางฉบับเดิม 
 12. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน 

 



 
ค่าธรรมเนียม    50 บาท 
 

อายุใบอนุญาต 

- ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี  
- กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ต้องขอใหม่   
- ท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ล่วงหน้า 30 วัน 
 

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความในใบอนุญาตฯ 
- ให้ส่งค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกใบอนุญาตฯ พร้อมหลักฐานที่เปลี่ยนแปลง มายัง
เจ้าหน้าที่  
 

กระบวนการออกใบอนุญาตค้ายาง 

ผู้ขอใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาให้บริการ 
1. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อม

เอกสารหลักฐาน 
 
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และ
หลักฐาน ลงทะเบียน รับค าขอ 
และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสถานที่ประกอบการ 

3 ชั่วโมง 
 (นับจากผู้ยื่น ยื่นเอกสารที่

ถูกต้องครบถ้วน) 

 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
สถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
รายงานผลการตรวจสอบ 

1 วันท าการ 

 5. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบ 
- บันทึกข้อมูล 
- ก าหนดเลขที่ใบอนุญาต 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาต 
- เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามใน

ใบอนุญาต 

3 ชั่วโมง 

7. ช าระค่าธรรมเนียม และ รับ
ใบอนุญาต 

6. ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต  
1 ชั่วโมง 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 2  วันท าการ 









ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำม/ยกเลิก ใบอนุญำต 
ตำมรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ.2542 

................................................. 
วันที.่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

1. ชื่อผู้ประกอบกำร...................................................................................................................  
2. ใบอนุญำตค้ำยำงเลขที.่........................................................ลงวันที.่....................................                                                                                                         
ขอยื่นค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมในใบอนุญำต................................................................. 

ล ำดับที่ ใบอนุญำต เลขทีใบอนุญำต วันที่ออกใบอนุญำต หัวข้อที่แก้ไข ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
       

       

       
       

       
 

ข้ำพเจ้ำขอส่งหลักฐำน คือ............................................................................................................................. ......................... 
ลำยมือชื่อ................................................ผู้ย่ืนค ำขอ 

                      (..............................................................) (ประทับตรำบริษัท) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............
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