
 
ใบอนุญาตตั้งโรงท ายาง 

 

การตั้งโรงท ายาง หมายถึง สถานที่ท่ีใช้น ้ายางสด ยางก้อน เศษยาง หรือยางแผ่นดิบ มาแปรรูป
เป็นน ้ายางข้น ยางผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ ยางดิบชนิดอื่นๆ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลาย
อย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงสถานที่ที่ผลิตยางผสม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ท้ายางแผ่นดิบ (มาตรา 25) 
 

ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตตั้งโรงท ายาง คือ ผู้ที่ตั งสถานที่แปรรูป น ้ายางข้น ยางผึ่งแห้ง ยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง ยางเครพ หรือ ยางดิบชนิดอื่นๆ 
 

 หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต มีดังนี  
1. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท้าลายในสาระส้าคัญ ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ และยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที่รับทราบถึงการสูญหาย 
หรือถูกท้าลาย 

2. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้
ง่าย 

3. ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตถึงแก่ความตาย 

4. ในกรณีโอนภารกิจให้บุคคลอื่น ต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
รับโอน 

5. ในกรณีประสงค์ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ ต้องแจ้งการย้ายเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที่ย้าย 

6. ในกรณียกเลิกกิจการ ต้องแจ้งเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่
เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ นอายุ 

 

บทลงโทษ 
1. ผู้ใดตั งโรงท้ายางโดยไม่มีใบอนุญาต โทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั ง

จ้าทั งปรับ (มาตรา 49) 
2. เมื่อมีการลงโทษให้ริบยาง เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั งภาชนะและหีบห่อบรรจุยางที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความผิดในคดี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการท้าลายเสีย หรือจัดการอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควร (มาตรา 57) 

3. ผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
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. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
 

ระยะเวลาให้บริการ  จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  
   ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

หลักเกณฑ์ ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางก่อน 
2. ได้รับใบอนุญาตให้ตั งโรงท้ายางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรณีเป็นประเภทนิติบุคคลและ

ประเภทบุคคลธรรมดาต้องได้การอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี  
บุคคลธรรมดา  

และ  
สหกรณ์การเกษตร 

1. ค้าขอรับใบอนุญาตตั งโรงท้ายาง 
2. ข้อมูลโรงท้ายาง (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี ) 
3. ส้าเนาใบอนุญาตค้ายาง 

4. หนังสืออนุญาตให้ตั งโรงท้ายางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

5.ส้าเนาหนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยื่น
ขอรับใบอนุญาตค้ายาง 

 
นิติบุคคล 

 
1. ค้าขอรับใบอนุญาตตั งโรงท้ายาง 

2. ข้อมูลโรงท้ายาง (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี ) 
3. ส้าเนาใบอนุญาตค้ายาง 

4. หนังสืออนุญาตให้ตั งโรงท้ายางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5.ส้าเนาหนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยื่น
ขอรับใบอนุญาตค้ายาง 

 
 
 
 
 
 



 
ค่าธรรมเนียม   50 บาท 
 
อายุใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี  
 

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความในใบอนุญาตฯ 
- ให้ส่งค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกใบอนุญาตฯ พร้อมหลักฐานที่เปลี่ยนแปลง มายัง
เจ้าหน้าที่  
 

กระบวนการออกใบอนุญาตตั้งโรงท ายาง 
ผู้ขอใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาให้บริการ 

1. ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตพร้อม
เอกสารหลักฐาน 

 
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และ
หลักฐาน ลงทะเบียน รับค้าขอ 
และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสถานที่ประกอบการ 

3 ชั่วโมง 
(นับจากผู้ยื่น ยื่นเอกสารที่

ถูกต้องครบถ้วน) 

 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
สถานที่ตั งสถานประกอบการ 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
รายงานผลการตรวจสอบ 

1 วันท้าการ 

 5. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบ 
- บันทึกข้อมูล 
- ก้าหนดเลขที่ใบอนุญาต 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาต 
- เสนอให้ผู้มีอ้านาจลงนามใน

ใบอนุญาต 

1 ชั่วโมง 

7. รับใบอนุญาต 6. ผู้มีอ้านาจลงนามในใบอนุญาต 
(ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยยาง) 

3 ชั่วโมง 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 2  วันท้าการ 
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