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คู ่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ ต้นยางเพือการค้า 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยยาง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตขยายพันธุ ์ต้นยางเพือการค้า 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบันวิจัยยาง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

 

2) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือง การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุ ์ยางและการจําหน่ายพันธุ ์ยาง (ฉบบัที 1 และ 

2) 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 วันทําการ  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 150  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 150  

 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 20  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตขยายพันธุ ์ต้นยางเพือการค้า 

22/05/2558 11:37  

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. การขยายพันธุ ์ต้นยางเพือการค้า ต้องขยายพันธุ ์ต้นยางจากต้นยางพันธุ ์ดี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรือง กําหนดต้นยางพันธุ ์ดี พ.ศ.2556 

 

2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 

 

3. ขั นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนบัระยะเวลาตั 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 และแจ้งพนักงาน

เจ้าหน้าทีออกตรวจสอบ

พันธุ ์ยาง 
 

3 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าทีออก

ตรวจสอบความถูกต้องของ

พันธุ ์ยาง ณ สถานทีตั ง

ประกอบการ และรายงาน

ผลการตรวจสอบ 
 

13 วันทําการ สถาบันวิจัยยาง (การออก

ตรวจสอบของ

พนักงานเจ้าหน้าที

จะรวบรวมคํา

ขอรับใบอนุญาต

ในเส้นทาง อําเภอ 

จังหวัดทีอยู่ใน

พื นทีเดียวกัน 

กําหนดและนัด

หมายวันออก

ตรวจในคราว
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ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เดียวกัน) 

3) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบรายงานผล 

กําหนดเลขทีใบอนุญาต 

จัดพิมพ์ เสนอผู ้มีอํานาจลง

นาม 
 

1 วันทําการ สถาบันวิจัยยาง - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู ้มีอํานาจลงนามใน

ใบอนุญาต 

 
 

4 ชัวโมง สถาบันวิจัยยาง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 วันทําการ 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผู ้ ยืนคําขอรับ

ใบอนุญาต หรือผู ้

มอบอํานาจและ

ผู ้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี)) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผู ้ ยืนคําขอรับ

ใบอนุญาต หรือผู ้

มอบอํานาจ และ

ผู ้ รับมอบอํานาจ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(ถ้ามี)) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ

ใบอนุญาต

ขยายพันธุ ์ต้น

ยางเพือการค้า 

ตาม

พระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง 

พ.ศ.2542 

สถาบันวิจัยยาง 1 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนาหนังสือ

บริคณห์สนธิของ

บริษัทและ

ข้อบังคับ 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ

บุคคล) 

3) 

สําเนาใบสําคัญ

การจดทะเบียน

บริษัทจํากัด หรือ

ห้างหุ ้นส่วน

จํากัด 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ

บุคคล) 

4) 

สําเนาหนังสือ

รับรองของ

สํานักงาน

ทะเบียนหุ ้นส่วน

บริษัท กรม

ทะเบียนการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

5) ใบ กรมพัฒนาธุรกิจ 0 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภาษีมูลค่าเพิม 

(ภพ.20) 

การค้า บุคคล) 

6) 

หนังสือแสดง

หลักฐานการ

แต่งตั งผู ้จัดการ 

หรือรายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

แต่งตั งผู ้จัดการ 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ

บุคคล) 

7) 

เอกสารแสดง

กรรมสิทธิ ในทีดิน 

ในกรณีทีเอกสาร

สิทธิ ไม่ใช่ของผู ้

ยืนคําขอรับ

ใบอนุญาต ต้อง

มีหนังสือมอบ

อํานาจด้วย 

กรมทีดิน 0 1 ฉบับ (หากเป็นพื นทีทีไม่

มีเอกสารสิทธิ ต้อง

มีหนังสือยินยอม

การทําประโยนช์

จากเจ้าพนกังาน

ประจําท้องทีเช่น 

อบต. กํานัน 

ผู ้ใหญ่บ้าน หรือ

ผู ้ดูแลพื นทีนั นๆ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อ 1 ฉบับ)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ ์ต้นยางเพือการค้า 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทําโดย ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 

อนุมัติโดย เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 

เผยแพร่โดย มัตติกา เทพหสัดิน ณ อยุธยา 

 

 

 
 


