
 
ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า 

 
ผู้ใดจะขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และผู้รับอนุญาตต้อง

ขยายพันธุ์ต้นยางจากต้นยางพันธุ์ดี  
 

ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า คือ ผู้ที่ผลิตต้นกล้ายาง ผู้ที่ผลิตต้นตอ
ตา ผู้ที่ผลิตกิ่งตายาง ผู้ที่ผลิตยางช าถุง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่ใช้ขยายพันธุ์ได้ เพ่ือการค้า 
 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
1. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบถึงการสูญหาย 
หรือถูกท าลาย 

2. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

3. ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตถึงแก่ความตาย 

4. ในกรณีโอนภารกิจให้บุคคลอื่น ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
รับโอน 

5. ในกรณีประสงค์ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ ต้องแจ้งการย้ายเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย 

6. ในกรณียกเลิกกิจการ ต้องแจ้งเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่
เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
บทลงโทษ 
1. ผู้ใดขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า โดยไม่มีใบอนุญาต ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 50) 
2. เมื่อมีการลงโทษให้ริบต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่เก่ียวเนื่องกับความผิดในคดี และ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการท าลายเสีย หรือจัดการอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร (มาตรา 
57) 

3. ผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก 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) 
 
หลักเกณฑ์ ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การขยายพนัธุ์ต้นยางเพ่ือการค้าต้องขยายพนัธุ์ต้นยางจากต้นยางพนัธุ์ดีตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เร่ืองก าหนดต้นยางพนัธุ์ดี พ.ศ.2556 และต้องสร้างแปลงขยายพนัธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า 
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรืเร่ือง การจดทะเบียนแปลงขยายพนัธุ์ยางและจ าหนา่ยพนัธุ์ยาง พ.ศ. 2548 

 
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
บุคคลธรรมดา  1. ค าขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า 
 2. ส าเนาบัตรประชาขน (ของผู้ยื่น หรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ยื่น หรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

- ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ของผู้ยื่นค าขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 
หรือหนังสือสัญญาเช่า และแนบส าเนาบัตรผู้ให้เช่าหรือผู้มอบอ านาจ พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท (ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่ท าบนที่ดินนั้น) 

- ในกรณีเป็นที่ดินสาธารณะ ต้องมีหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับรอง  

 5. แผนที่แสดงที่ตั้งแปลง 
 

  



 
นิติบุคคล 1. ค าขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า 
 2. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และข้อบังคับ (ยกเว้นห้างหุ้นส่วน) 
 3. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 4. หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า 
 5. หลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้ง

ผู้จัดการ 
 6. ใบภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
 7. ส าเนาบัตรประชาชน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 8. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 9. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

- ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ของผู้ยื่นค าขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 
หรือหนังสือสัญญาเช่า และแนบส าเนาบัตรผู้ให้เช่าหรือผู้มอบอ านาจ พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท (ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่ท าบนที่ดินนั้น) 

- ในกรณีเป็นที่ดินสาธารณะ ต้องมีหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับรอง  

 10. แผนที่แสดงที่ตั้งแปลง 
 
รัฐวิสาหกิจ 1. ค าขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า 
 2. หนังสือ หรือ ค าสั่งแต่งตั้ง หัวหน้างานจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 3. ส าเนาบัตรประชาชน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
 5. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานนั้นๆ 
 6. หนังสือ หรือ ระเบียบและโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆ 

 7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่นโฉนด สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน จากเจ้าของที่ดิน 

 8. แผนที่แสดงที่ตั้งแปลง 
หมายเหตุ  

- ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องให้ ผู้ใหญ่  ก านัน อบต. ลงนามรับรองว่าผู้ขอมีสิทธิ์เข้าไปใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่นั้นๆ  

- ถ้าเป็นพ้ืนที่ในเขตทางหลวงต้องมีใบอนุญาตจากทางหลวง แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ถ้าเป็นพ้ืนที่ในเขตเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องมีใบอนุญาตจากการไฟฟ้า แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่อย่างไรก็ตามต้องใช้ประโยชน์ที่ดินได้ไม่เกิน 5 เมตรจากพ้ืนดิน  
- ถ้าท่ีดินเป็นของภรรยา ต้องมีใบทะเบียนสมรสประกอบ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมี

ใบมอบอ านาจจากภรรยาให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ 
- ที่ดินที่เป็น ภทบ.5 ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเอกสารแนบค าร้องได้ ให้ใช้เป็นหนังสือรับรองให้

ใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานปกครองในท้องที่แทน 
 



 
ค่าธรรมเนียม    50      บาท 
 

อายุใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี  
 

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความในใบอนุญาต 
- ให้ส่งค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกใบอนุญาตฯ พร้อมหลักฐานที่เปลี่ยนแปลง มายัง
เจ้าหน้าที่  
 

กระบวนการออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า 
 

ผู้ขอใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาให้บริการ 
1. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อม

เอกสารหลักฐาน 
 
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร และหลักฐาน 
ลงทะเบียน รับค าขอ และแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพันธุ์
ยาง 

3 ชั่วโมง 

 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพันธุ์
ยาง ออกตรวจสอบความถูกต้อง
ของพันธุ์ยางตามค าขอ ณ สถานที่
สถานที่ตั้งประกอบการ 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพันธุ์
ยางรายงานผลการตรวจสอบ 

13 วันท าการ 
 

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

ใบอนุญาต 

1 วันท าการ 

7. จ่ายค่าธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต 

6. ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต 
4 ชั่วโมง 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 15  วันท าการ 







หนังสือรับรอง 
เร่ืองการสรางแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคาในท่ีดิน 

 

เขียนที่....................................................... 
วันที่............เดือน..................พ.ศ. ............. 

 

 โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา....................................................................................อายุ..................ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่.........................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จงัหวัด.................................................. 
 

 ขอรับรองวา  นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อายุ..................ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่.........................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จงัหวัด.................................................. 
 

เปนผูมีอํานาจในการเขาทําประโยชนในที่ดิน  เลขที่.......................  หมูบาน............................ หมู................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จงัหวัด.................................................. 
จํานวนพื้นที่ .................................. ไร .............................. งาน......................................ตารางวา 

เน่ืองจากหนวยงานราชการยังไมไดออกหนังสือแสดงกรรมสทิธ์ิในที่ดิบ 

 
 

..........................................................................ผูรบัรอง 

(.................................................................) 
ตําแหนง.......................................................................... 

 
 
 

..........................................................................ผูรบัรอง 

(.................................................................) 
เจาหนาที่ตรวจแปลง 

 
 

 
..........................................................................พยาน 

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

..........................................................................พยาน 

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



หนังสือมอบอํานาจ 
เร่ือง ใหสรางแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคาในท่ีดิน 

 

เขียนที่....................................................... 
วันที่............เดือน..................พ.ศ. ............. 

 
 โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา....................................................................................อายุ..................ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่.........................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จงัหวัด.................................................. 
 
 ไดมอบอํานาจให  นาย/นาง/นางสาว ................................................................อายุ..................ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่.........................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จงัหวัด.................................................. 
 
เปนผูมีอํานาจจัดการปลูกสรางแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคาในที่ดิน ตามหนังสือที่ดิน 
 โฉนดที่ดิน        หนังสอืรบัรองการทําประโยชน              สปก.                ภบท.5 
 อื่นๆ ............................................................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่ ........................เลม...............................หนา.........................เลขที่ดิน.......................................... 
สถานที่ต้ัง  เลขที.่......................  หมูบาน............................ หมู.................................ตําบล.............................. 
อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................. 
จํานวนพื้นที่ .................................. ไร .............................. งาน......................................ตารางวา 
ประเภท         กิ่งตายาง        ยางชําถุง              ตนตอตา          ตนกลายาง 
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