
 
หลักเกณฑการสรางแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคา 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
 

การสรางแปลงกิ่งตายาง ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
1. พันธุยางที่ใชในการขยายพันธุในแปลงผลิตกิ่งตายาง    แปลงผลิตตนตอตายาง   

และแปลงผลิตตนยางชําถุง ตองเปนยางพันธุดีที่แนะนําในปจจุบันไดมาจากแปลงขยายพันธุตนยางของ
สถาบันวิจัยยางหรือแปลงของผูรับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเทานั้น  

2. แปลงขยายพันธุยาง ตองมีแปลงกิ่งตายาง  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                         2.1   แปลงผลิตกิ่งตายางมีเนื้อที่ไมนอยกวา 1/2 ไร 
                                         2.2   จํานวนตนกิ่งตายางที่ปลูกในแปลงมีไมนอยกวา  500 ตนตอไร และไมมากกวา  
1,600  ตนตอไร  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดกิ่งตาที่ตองการผลิต 

2.3   แปลงกิ่งตายาง จะตองเปนแปลงตั้งอยูเอกเทศไมมีไมยืนตนอ่ืนขึ้นปะปน 
                           2.4   แปลงกิ่งตายางทุกแปลงตองไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
                          2.5   พันธุยางแตละพันธุจัดแบงเปนแปลงยอยใหเดนชัด ไมปะปนกันและมีปายแสดง
ช่ือพันธุไวหนาแปลงผลิตแตละพันธุอยางชัดเจน 
                                         2.6  เม่ือแปลงกิ่งตายางแปลงใดตองการเปลีย่นพันธุยาง ขยายเนื้อที่ หรือลดเนื้อที่ปลกู 
เปลี่ยนแปลงจากที่ไดรับอนญุาต  จะตองแจงใหศูนยวิจยัยาง  กรมวิชาการเกษตร ทราบ 
 

การสรางแปลงผลติตนตอตายาง  ตองมีคณุสมบัติดังนี ้
1. จํานวนตนปลูกในแปลงมีไมนอยกวา  10,000  ตนตอไร  และไมมากกวา  35,000  ตนตอไร 
2.  แปลงผลิตตนตอตายาง     ตองไดรับการดแูลรกัษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

                           3.   แปลงผลิตตนตอตายางแตละพันธุ  ตองจัดแบงเปนแปลงยอย ๆ ไมปะปนกันและมีปายแสดง
ช่ือพันธุ  และวันท่ีติดตายางไวหนาแปลงแตละแปลงอยางชัดเจน 

4. ตองจําหนายตนตอตายาง ที่ผลิตไดจากแปลงที่ไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น 
                   5. การผลิตตนตอตายางตองแจงแผนการผลิตลวงหนาแกศูนยวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
 

การสรางแปลงผลติตนยางชาํถุง  ตองมีคณุสมบัติดังนี ้
1. พันธุยางที่ใชในการชําถุง ตองผลติจากแปลงขยายพันธุยางที่ไดรับอนญุาตจากกรมวชิาการเกษตร  

โดยตองมีหลกัฐานสามารถพิสูจนแหลงทีม่าของพันธุยางได 
                  2. มีการจัดทําปะรําโรงเพาะชํายางถุง มีอายุคงทนอยูไดไมต่ํากวา 1 ป 

3. ขนาดของแปลงผลิตตนยางชําถุง มีเนื้อท่ีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร   
4.  มีกําลังผลติตนยางชําถุงไมนอยกวา 10,000 ตนตอป 
5.  ตองจําหนายเฉพาะตนยางชําถุงท่ีผลิตไดจากแปลงทีไ่ดรับใบอนญุาตเทานั้น 
6.  ตองจัดวางตนยางชําถุงใหเปนแถวอยางมีระเบียบ  และจัดแยกพันธุใหเดนชัด  มปีายแสดงชื่อ 

พันธุและวันทีป่กชํา 
                 7. การผลิตตนยางชําถุง การใชวัสดุปลกูและการดแูลรักษา ตองเปนไปตามหลักวิชาการ 



 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  การจดทะเบยีนแปลงขยายพนัธุยางและจาํหนายพนัธุยาง 

 
 

 เพื่อใหการใชพันธุยางปลูกของประเทศไทยเปนไปอยางมีระบบถูกตองตามหลักวิชาการ พนัธุยางทกุพันธุ
ที่เกษตรกรใชปลูกในประเทศจะตองไดรับคํารับรองจากทางราชการกอน วาเปนพันธุยางท่ีทางราชการแนะนําให
ปลูก และถูกตองตรงตามพันธุ เพราะการใชพันธุยางผิด ทําใหเจาของสวนไดผลผลิตต่ํา กระทบกระเทือนตอ
รายไดของเจาของสวนยางและเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดออกกฎเกณฑในการควบคุมแปลงขยายพันธุยางและ
จําหนายพันธุยางใหม ใหเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการและความตองการพันธุยางปลูกของประเทศไทยใน
ปจจุบัน โดยใหยกเลิกประกาศของกรมวิชาการเกษตรเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนสรางแปลงขยายพันธุยาง ลงวันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2519 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน   ดังตอไปนี้ 

1. พันธุยาง 
พันธุยางที่ใชในการขยายพันธุและจําหนาย ตองเปนพันธุยางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําอยูในปจจุบัน 

และตนแมพันธุในแปลงขยายพันธุ กิ่งตายาง ตองผานการตรวจจําแนกพันธุพรอมทั้งมีหนังสือรับรองจากกรม
วิชาการเกษตรแลวเทานั้น จึงสามารถนําพันธุยางมาขยายพันธุยางเพื่อจําหนายได 

2. การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุยางและจําหนายพนัธุยาง มี 2 ประเภท คือ 
2.1 “ แปลงขยายพันธุยาง  ” 
2.2 แปลงเพาะชํายางชําถุงเพื่อการจําหนาย 

3. หลักเกณฑในการสรางแปลงขยายพันธุยางท่ีจะขอจดทะเบียน มีดังนี้ 
3.1 พันธุยางที่ใชในการขยายพันธุในแปลงกิ่งตายางการผลิตตนตอตายางพันธุดีและผลิตตนติด 

ตายางตองเปนพันธุยางที่ไดมาจากแปลงกิง่ตายางของสถาบันวิจยัยางหรือแปลงขยายพันธุยางทีไ่ดรับการ           
จดทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรเทานัน้ 

3.2 แปลงขยายพันธุยางจดทะเบียน ตองมีแปลงกิ่งตายางจึงสามารถจดทะเบียนไดโดยจะตองมี 
คุณสมบัติ ดังนี้ 

3.2.1 แปลงกิ่งตายางมีเนื้อที่ไมต่ํากวา  2 ไร 
3.2.2 จํานวนตนกิ่งตายางที่ปลูกในแปลงเฉลี่ยมีไมนอยกวา 500 ตนตอไรและไมมากกวา 

1,600 ตนตอไร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดกิ่งตาที่ตองการผลิต 
3.2.3 แปลงกิ่งตายางจะตองเปนแปลงตั้งอยูเอกเทศไมมีพืชอ่ืนขึ้นปะปน 
3.2.4 แปลงกิ่งตายางทุกแปลงตองไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 
 



 
 

3.2.5 พันธุยางแตละพันธุจัดแบงแปลงยอยใหเดนชัดไมปะปนกันกันและมีปายแสดงชื่อพันธุ
ไวหนาแปลงแตละแปลงอยางชัดเจน 

3.2.6 เมื่อแปลงกิ่งตายางแปลงใดตองการเปลี่ยนพันธุยาง ขยายเนื้อที่ หรือลดเนื้อที่ปลูก
เปลี่ยนแปลงจากที่ขดจดทะเบียนไวเดิมจะตองแจงใหศูนยวิจัยยาง สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตรทราบกอน 

3.3 การปลูกสรางแปลงกลายางเพื่อผลิตตนตอตายางและตนติดตายางตองมีรายละเอียดความ 
ตองการผลิตของแตละปลวงหนา โดยแยกจํานวนพันธุแตละพันธุไว 

4. หลักเกณฑในการขอจดทะเบียนแปลงเพาะชํายางชําถุงเพื่อการจําหนาย มีดังนี้ 
4.1 พันธุยางที่ใชในการชําถุงตองผลิตจากแปลงขยายพันธุยางจดทะเบียน หรือแปลงของสถาบัน 

วิจัยยาง โดยตองมีหลักฐานสามารถพิสูจนแหลงที่มาของพนัธุยางได 
4.2 มีการจัดทําปะรําโรงเพาะชํายางถุง มีอายุคงทนอยูไดไมต่ํากวา 1 ป 
4.3 ขนาดของแปลงเพาะชําไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
4.4 มีกําลังผลิตตนติดตายางชําถุงไมนอยกวา 10,000 ถุงตอป 
4.5 ตองจําหนายเฉพาะตนยางชําถุงท่ีผลิตไดจากแปลงจดทะเบียนแลว เทานั้น 
4.6 ตองจัดวางแถวตนยางชําถุงใหเปนระเบียบ เปนแถว และจัดแบงแยกพันธุแตละพันธุใหเดน 

ชัดไมปะปนกนั มีปายแสดงบอกชื่อพันธในแตละแถวใหเดนชัด พรอมทั้งแสดงวนัท่ีปกชําหรือตัดตนใหตางอก 
เพ่ือทราบอายขุองตนติดตายาง 

4.7 การใชวัสดุในการผลิตและการบํารุงรักษาจะตองเปนไปตามหลักวิชาการและคําแนะนําของ 
สถาบันวจิัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

5. การขอจดทะเบียน “แปลงขยายพันธุยาง” หรือ “แปลงเพาะชํายางชําถุงเพื่อการจําหนาย”  
มีดังนี้คือ 

5.1 เอกชน หรือองคการรัฐวสิาหกิจหรือหนวยงานราชการอื่นท่ีมีความประสงคจอขดจดทะเบียน 
แปลงขยายพนัธุยางหรือแปลงเพาะชํายางชาํถุงเพื่อการจําหนายหรือจายแจกแกเกษตรกรจะตองยื่นคาํขอจด
ทะเบียนแบบ กย. 80 ตอสถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ 

5.2 ย่ืนคําขอจดทะเบียนโดยตรงตอศูนยวิจัยยางในเขตที่แปลงขยายพันธุยางที่ขอจดทะเบียน 
ตั้งอยู กลาวคอื 

- เขตภาคใตตอนลาง 8 จังหวัด ไดแก สงขลา ตรัง สตูล กระบี่ พัทลุง ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ย่ืนตอศูนยวิจัยยางสงขลา 

- เขตภาคใตตอนบน 6 จังหวัด ไดแก นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต ระนอง และ
ชุมพร รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ย่ืนตอศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี 

- พ้ืนที่นอกจากนั้น ใหยื่นตอศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา 
 
 
 



 
 

5.3 หรือย่ืนผานหนวยงาน ดังตอไปนี้ 
- สถานีทดลองยาง 
- สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง 
- สํานักงานเกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด 

ซึ่งหนวยงานดังกลาวนีจ้ะรวบรวมคําขอจดทะเบยีนสงไปใหศูนยวจิัยยางเพื่อดําเนนิการตอไป 
 

5.4 การยื่นคําขอสามารถยื่นไดตลอดท้ังป ถาเปนแปลงขยายพันธุยางใหย่ืนเมื่อไดสรางแปลงกิ่ง 
ตายางเสรจ็เรียบรอยแลว และตนกิ่งตายางเจรญิเติบโตไมนอยกวา 2 ฉัตรใบ 

6. หลังจากสถาบันวิจัยยาง หรือศูนยวิจัยยาง หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายไดรับคําขอ 
แลวศูนยวจิัยยางจะสงเจาหนาท่ีไปตรวจแปลงขยายพันธุยางที่ขอจดทะเบียนแลวรายงานผลการตรวจสอบแปลง
ขยายพันธุยาง ดังกลาวไปใหสถาบันวิจยัยาง เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรพิจารณาอนุมัตจิดทะเบยีนตอไป ซึ่งเมื่อ
ไดอนุมตัิจดทะเบียนแลวจะออกหนังสือรบัรองการจดทะเบียนพรอมกับสมุดและแบบฟอรมท่ีจะตองรายงาน
ประจําทุกเดอืนใหศูนยวิจยัยางทราบตามแบบ กย.82 หรอื กย.83 แลวแตกรณ ี

7. ภายหลังไดรับการจดทะเบียนเรียบรอยแลว ใหเจาของแปลงติดปาย “แปลงขยายพันธุ 
ยางจดทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตร” หรอื “แปลงเพาะชํายางชําถุงจดทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตร” แลวแต
กรณ ี

8. การตรวจสอบแปลงจดทะเบียน 
8.1 ศูนยวิจัยยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จะจัดสงเจาหนาที่ตรวจจําแนกพันธุยาง 

ออกไปตรวจสอบพันธุยางและการปฏิบัติบํารุงรักษาแปลง อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
8.2 เจาหนาที่ตรวจแปลงของศูนยวิจัยยาง มีอํานาจสั่งทําลาย หรือชุดถอนพันธุยางปลอมปนใน 

แปลงได ซึ่งเจาของแปลงยินยอมและไมเรยีกรองคาเสียหายจากการนัน้ 
8.3  เจาหนาที่ตรวจแปลง สามารถเรียกตรวจสอบรายงานบันทึกตาง ๆ ของแปลงได และแนะนํา 

ใหเจาของแปลงปรบัปรุง แกไข ไดตามทีเ่ห็นสมควร ซ่ึงเจาของแปลงจะตองปฏิบัตติามโดยเครงครดั 
9. หนังสือรับรองจดทะเบียน 

9.1 หลังจากจดทะเบียนแลว หนังสือรับรองจดทะเบียนมีอายุ 1 ป 
9.2 การตออายุหนังสือรับรองจดทะเบียน ศูนยวิจัยยางจะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบแปลงเพื่อตอ 

อายุ แลวรายงานเสนอผูอํานวยการศนูยวิจัยยาง พิจารณาตออายุใหเปนประจําทุกป 
9.3 การเพิกถอนหนังสือรับรองจดทะเบียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

มีสิทธิยับยั้งหรือเพิกถอนหนังสือรับรองจดทะเบยีนหรือลดจํานวนการผลิตพันธุยางของแปลงขยายพันธุยางได 
ดวยเหตุผลดังตอไปนี ้
 
 
 
 



 
 

- แปลงเพาะขยายพันธุยาง ไมไดดําเนินการตอ 
- แปลงเพาะขยายพันธุยาง ขาดการบํารุงรักษาโดยเจาหนาที่ตรวจแปลงไดเตือนเปนลายลกัษณ

อักษรแลว 3 ครั้ง 
- ผลิตกิ่งตายาง ตนตอตายาง หรือตนยางชําถุงมีคุณภาพต่ํา ไมปรับปรุงคุณภาพตามคําแนะนํา 
- นําพันธุยางจากแปลงไมไดจดทะเบยีนโดยกรมวิชาการเกษตรมาจําหนาย 
- ปลูกและจําหนายพันธุยางท่ีนอกเหนือจากคําแนะนําพันธุยางของกรมวิชาการเกษตรใน

ปจจุบัน 
- ปฏิบัติสอไปในทางทุจริต เชน เอาตายางไมทราบสกลุมาติดจําหนาย นําตนตอตายางคัดท้ิง 

รากคดงอ มาชาํถุงจําหนาย ลกัลอบนําพันธุยางออกนอกประเทศ ฯลฯ และพิสูจนไดวา
กระทําความผดิจรงิ 

- มีการผลิตพันธุยางมากจนเกนิความตองการภายในประเทศกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
การผลิตพันธุยาง เมื่อไดรับคําเตือนแลวยังละเมดิและฝาฝน 

9.4 เมื่อเพิกถอนหนังสือรับรองการจดทะเบียนแปลงแลว กรมวิชาการเกษตรจะแจงใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของและเกษตรกรทราบ 
  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2532 เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วนัที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 
 

     ลงนาม ศรโีบ  ไชยประสิทธิ ์
       (นายศรโีบ  ไชยประสิทธิ)์ 
     รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
                 อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การจดทะเบยีนแปลงขยายพนัธุยางและจาํหนายพนัธุยาง (ฉบบัที่ 2) 

 
 
  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ืองการจดทะเบียนแปลงขยายพันธุยางและ 
จําหนายพันธุยาง ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2532 ออกกฎเกณฑในการควบคุมแปลงขยาย 
พันธุยางและจาํหนายพันธุยางใหมใหเหมาะสมถกูตองตามหลกัวิชาการและความตองการพันธุยาง 
ปลูกของประเทศไทยในปจจุบัน นั้น 
  เพื่อเปนการสนับสนนุใหเกษตรกรรายยอยสามารถทาํแปลงขยายพันธุยางและจําหนายพนัธุ
ยางได จึงใหยกเลิกความในขอ 3.2.1 ของประกาศกรมวชิาการเกษตรดังกลาวและให 
ใชขอความตอไปนีแ้ทน 
  “3.2.1 แปลงกิ่งตายางมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา ½  ไร   (คร่ึงไร)” 
   

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
       ลงนาม ฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
       (นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ) 
          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


