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คู่มือสำ�หรับประช�ชนคู่มือสำ�หรับประช�ชน
ก�รขอรับใบอนุญ�ตต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมย�ง

พ.ศ. 2542

เจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติควบคุมย�ง

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มีหลักการเพื่อควบคุมและกำากับ 
ดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบ ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า  
และการแปรรูปยาง ตลอดจนการตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ 
เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 การประกอบกิจการยางที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง  
มีดังนี้

 1. การนำาเข้าหรือส่งออกซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้

 2. การนำายางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง

 3. การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

 4. การค้ายาง หมายถึง ผู้ที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยาง และหมายความ 
รวมถึงการซ้ือยาง ขายยาง ตามตราสารท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออกตราสารน้ัน  
หรือโดยประการอื่นแต่ไม่รวมถึงผู้ทำาสวนยาง ขายน้ำายางสด ยางก้อน เศษยาง 
หรือยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นผลิตผลจากสวนยางของตน

 5. การตั้งโรงทำายาง หมายถึง สถานที่ที่ใช้น้ำายางสด ยางก้อน เศษยาง  
หรือยางแผ่นดิบ มาแปรรูปเป็นน้ำายางข้น ยางผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
ยางดิบชนิดอ่ืน ๆ อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึง
สถานที่ที่ผลิตยางผสม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ท่ี่ทำายางแผ่นดิบ

 6. การนำาเข้ามาในหรือส่งยางไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นเพ่ือเป็น
ตัวอย่าง และมีน้ำาหนักไม่เกินห้ากิโลกรัม

 7. การจัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง
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ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้ส่งออก ซึ่งต้นย�ง ดอก เมล็ด หรือต�ของต้นย�ง
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นย�งที่อ�จใช้เพ�ะพันธุ์ได้

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ใบอนุญาตมีอายุ 30 วัน

2. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

Online 24 ชั่วโมง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ

สำาเนาใบกำากับสินค้า (Invoice)

สำาเนาหนังสือสัญญาร่วมทุน หรือสัมปทาน หรือสัญญาซื้อขายในสัญญาต้องระบุ

สถานที่ปลูก จำานวนพื้นที่ ชนิดของพันธุ์ยาง จำานวนพันธุ์ยางที่ใช้ปลูก และด่าน

ศุลกากรที่ขอส่งออกให้ชัดเจน

ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

1

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

50 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร
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Online 24 ชั่วโมง

ก�รออกใบอนุญ�ตขย�ยพันธุ์ต้นย�งเพื่อก�รค้�

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ต้องขยายพันธุ์ต้นยางจากต้นยางพันธุ์ดี ตาม 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556

2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

3. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ

สำาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและข้อบังคับ (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจำากัด)

สำาเนาใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำากัด หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด

สำาเนาหนังสือรับรองของสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า 

(ไม่เกิน	6	เดือน)

สำาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	(กรณีนิติบุคคล)

สำาเนาหรือหนังสือมอบอำานาจ (ถ้ามีการมอบอำานาจ)

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	 หรือ

ผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือใช้หนังสือเดินทางหรือ 

ใบอนุญาตต่างด้าว)

สำาเนาทะเบียนบ้าน (ท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	หรือของผู้มอบอำานาจ 

และผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคล)

สำาเนาหนังสือแสดงหลักฐานการแต่งต้ังผู้จัดการ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

แต่งตั้งผู้จัดการ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

สำาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	 (กรณีที่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ของผู้ยื่นคำาขอรับ 

ใบอนุญาต	ต้องมีหนังสือมอบอำานาจด้วย)

หมายเหตุ.- หากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิต้องมีหนังสือยินยอมการทำาประโยชน์ 

 จากเจ้าพนักงานประจำาท้องที่ เช่น อบต. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ดูแล 

 พื้นที่นั้น ๆ

ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

1

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

รายละเอียด 

50 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร
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ก�รออกใบอนุญ�ตค้�ย�ง

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตค้ายาง คือ

 1) ค้ายางเพื่อ ซื้อมา ขายไปภายในประเทศ

 2) ค้ายางเพื่อตั้งโรงทำายาง

 3) ค้ายางเพื่อการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

 4) ค้ายางเพื่อนำายางเข้ามาในราชอาณาจักร

 5) ค้ายางเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง

2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

3. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ

Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

• สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  

 (บางแห่ง)

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (บางแห่ง)

• ด่านตรวจพืช (บางแห่ง)

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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1

2

3

4

5

6

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ

สำาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและข้อบังคับ (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจำากัด)

สำาเนาใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำากัด หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด

สำาเนาหนังสือรับรองของสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า 

(ไม่เกิน	6	เดือน)

สำาเนาหนังสือแสดงหลักฐานการแต่งต้ังผู้จัดการ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

แต่งตั้งผู้จัดการ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

สำาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	(กรณีนิติบุคคล)

สำาเนาหรือหนังสือมอบอำานาจ (ถ้ามีการมอบอำานาจ)

ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

1

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

50 บาท
(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 
 เงินค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 
	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 
	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 
3 วัน

หลังการชำาระ
เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร
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ก�รออกใบอนุญ�ตตั้งโรงทำ�ย�ง

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางก่อน

2. ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงทำายางจากกรมโรงงานกรณีเป็นประเภทนิติบุคคล  

 และประเภทบุคคลธรรมดาต้องได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานหรือ 

 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

4. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว
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Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

• สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  

 (บางแห่ง)

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (บางแห่ง)

• ด่านตรวจพืช (บางแห่ง)

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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1

2

3

สำาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. 4) หรือสำาเนาหนังสือจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรณีนิติบุคคล)

สำาเนาหนังสืออนุญาตให้ตั้งโรงทำายางจากหน่วยงานในท้องถิ่น (กรณีบุคคลธรรมดา)

สำาเนา หรือ หนังสือหรือเอกสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยย่ืนขอรับใบอนุญาตค้ายาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

50 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้นำ�ย�งเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. พืชสกุลฮีเวีย	Hevea	spp.	และพาหะ ได้แก่ น้ำายางสด ยางก้อน ยางเน่า และ 

 ขี้ยาง เป็นสิ่งต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. กักพืช การนำาเข้าต้องได้รับการพิจารณาตาม  

 พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 3  

 พ.ศ. 2551 http://it.doa.go.th/reg/qua07/, http://www.doa.go.th/ 

 ard/images/stories/prb/prb_123.pdf, http://www.doa.go.th/ard/ 

 images/stories/prb/prb_115.pdf

2. การนำายางเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างน้ำาหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ไม่ต้องขออนุญาต  

 แต่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ  

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

3. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

4. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว
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Online 24 ชั่วโมง

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

2

3

4

5

หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำายางเข้ามาในราชอาณาจักร	(ฉบับจริง)

หนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตค้ายาง (ถ้ามี)

หนังสือรับรองคุณภาพยาง	(ฉบับจริง)

ใบแสดงแหล่งกำาเนิดสินค้า	(ฉบับจริง)	

ใบสุขอนามัยพืช	(ฉบับจริง)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

250 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้ส่งย�งออกไปนอกร�ชอ�ณ�จักร

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างน้ำาหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม  

 ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุมการอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

3. เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ก่อนการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรต้องได้รับ 

 ใบผ่านด่านศุลกากร และส่งยางออกทางด่านศุลกากรที่ระบุในใบผ่านด่าน 

 ศุลกากรเท่านั้น

4. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว
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Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

• สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  

 (บางแห่ง)

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (บางแห่ง)

• ด่านตรวจพืช (บางแห่ง)

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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1 สำาเนา หรือ หนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตค้ายาง 

(ถ้ามี)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

250 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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ก�รออกใบผ่�นด่�นศุลก�กรในก�รนำ�ย�งเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตเป็นผู้นำายางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน 

 จึงจะขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้

2. มีการตรวจปล่อยสินค้าก่อนการนำาเข้าเพ่ือตรวจสอบยางตามคำาขอ โดยพนักงาน 

 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมศุลกากร หากไม่ถูกต้องตรงกับการ 

 อนุญาตต้องยกเลิกใบขนสินค้าของกรมศุลกากรและใบผ่านด่านศุลกากรต่อไป

3. ใบผ่านด่านศุลกากรมีอายุ 30 วัน

4. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว

5. การนำายางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างน้ำาหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม  

 ไม่ต้องขอรับใบผ่านด่านศุลกากร แต่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุม 

 การอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
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Online 24 ชั่วโมง

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

2

3

4

สำาเนาใบกำากับสินค้า (Invoice)

สำาเนาหนังสือรับรองคุณภาพยาง

สำาเนาใบแสดงแหล่งกำาเนิดสินค้า

สำาเนาใบสุขอนามัยพืช	(ถ้ามี)	

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

กิโลกรัมละ 0.002 บาท 

หรือตันละ 2 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร
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ก�รออกใบผ่�นด่�นศุลก�กรในก�รส่งย�งออกไปนอกร�ชอ�ณ�จักร

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายาง และใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร 

 ก่อน จึงจะขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้

2. ยื่นคำาขอรับใบผ่านด่านศุลกากรก่อนการส่งยางออกอย่างน้อย 3 วันทำาการ 

 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยางตามคำาขอ ณ สถานที่เก็บยาง

3. ใบผ่านด่านศุลกากรมีอายุ 30 วัน

4. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว

5. การส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างน้ำาหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม  

 ไม่ต้องขอรับใบผ่านด่านศุลกากร แต่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุม 

 การอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
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1

2

3

สำาเนาใบกำากับสินค้า (Invoice)

สำาเนาหนังสือรับรองคุณภาพยาง เฉพาะยางแท่งเอสทีอาร์

สำาเนาหนังสือรับรองปริมาณเนื้อยางธรรมชาติของยางผสม (compounds)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

• สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  

 (บางแห่ง)

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (บางแห่ง)

• ด่านตรวจพืช (บางแห่ง)

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

กิโลกรัมละ 0.002 บาท 

หรือตันละ 2 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)



กองการยาง กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th/rubber โทร. 0-2940-6407, 0-2579-3667

26

ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้ผลิตย�งแท่งเอสทีอ�ร์

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ และใช้เครื่องหมายเอสทีอาร์ ในการ 

 จำาหน่ายยางที่ผลิตขึ้น จะต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงทำายาง ประเภทยางแท่งก่อน

2. การอนุญาตต้องเป็นไปตาม ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 

 อนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวงเกษตร 

 และสหกรณ์ เรื่อง การกำาหนดมาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจ ุ

 หีบห่อยางเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2548

3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตรวจสถานประกอบการอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ช่วงเวลา 

 การติดตั้งเครื่องจักร ช่วงการดำาเนินการผลิต และการทดสอบคุณภาพยางแท่ง 

 เอสทีอาร์

4. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

5. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 

 เรียบร้อยแล้ว
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Online 24 ชั่วโมง

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2940 6407 

 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 

 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  

 สงขลา

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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1

2

3

4

5

รายชื่อเครื่องจักร/กำาลังแรงม้า/กำาลังการผลิต (กก./ชม.) แผนผังการวางเครื่องจักร

สำาเนา หรือ หนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตค้ายาง 

และใบอนุญาตตั้งโรงทำายางประเภทยางแท่ง (ถ้ามี)

สำาเนาหนังสือมอบอำานาจ	(ถ้ามีการมอบอำานาจ)

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	 หรือ

ผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือใช้หนังสือเดินทางหรือ 

ใบอนุญาตต่างด้าว)

สำาเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	 หรือของผู้มอบ

อำานาจและผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคล)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

50 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 
 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  
 หรือ https://96.30.117.33:50311
  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0 2940 6407 
 โทรสาร 0 2579 3667

• ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย / หนองคาย / 
 บุรีรัมย์ / ฉะเชิงเทรา / สุราษฎร์ธานี /  
 สงขลา

ก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้จัดให้มีก�รวิเคร�ะห์หรือทดสอบคุณภ�พย�ง

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิ เคราะห์หรือทดสอบ 
 คุณภาพยาง ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ ์
 การอนุญาตห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ. 2542 และเพิ ่มเติม  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

3. ขั้นตอนการดำาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน 
 เรียบร้อยแล้ว

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบอนุญาต : Download ได้ทันทีจากระบบ หลังการชำาระ 

 เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ.- หากพ้นกำาหนด	 ประสงค์จะ	 Download	 

	 ให้ติดต่อหน่วยงาน	 และชำาระค่าใบแทน 

	 ใบอนุญาต	ฉบับละ	10	บาท

ต้องดำาเนินการภายใน 

3 วัน

หลังการชำาระ

เงินค่าธรรมเนียม

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

50 บาท

(ราคาต่อ 1 ฉบับ)

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

สำาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและข้อบังคับ

หนังสือรับรองของสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า

รายชื่อและหลักฐานแสดงคุณวุฒิของบุคลากร

รายชื่ออุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบ

หนังสือรับรองการฝึกอบรมของกรมวิชาการเกษตร

แผนผังการวางอุปกรณ์ หรือเครื่องมือทดสอบ

สำาเนาหนังสือมอบอำานาจ (ถ้ามีการมอบอำานาจ)

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	 หรือ
ผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือใช้หนังสือเดินทางหรือใบ
อนุญาตต่างด้าว)

สำาเนาทะเบียนบ้าน (ท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและของผู้จัดการ	หรือของผู้มอบอำานาจ 
และผู้รับมอบอำานาจกรณีเป็นนิติบุคคล)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 
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Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง 

 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์  0 2579 4184

  0 2579 0151-8 ต่อ 276

 โทรสาร 0 2579 4184

• ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย / ฉะเชิงเทรา /  

 สงขลา

ก�รออกใบรับรองคุณภ�พย�งแท่งเอสทีอ�ร์

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ส่งเอกสารคำาขอด้วยตัวเองพร้อมตัวอย่าง และชำาระค่าบริการ

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับคำาขอต่อเมื่อมีการชำาระค่าบริการแล้วเท่านั้น

3. ระยะเวลาดำาเนินงาน เน่ืองจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 

 ของหน่วยงานสามารถรับได้ 54 ตัวอย่าง (3 Lot) หากมีผู้ให้บริการมาก การนับ 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก็ขยายออกไปตามลำาดับ

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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1 คำาขอส่งตัวอย่างทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด 

1

ใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์

ลำาดับ

ใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสที่อาร์

: 1 ชุด มีใบรับรองภาษาไทย 1 ฉบับ 

 และใบรับรองภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

หมายเหตุ.- ใบรับรองภาษาอังกฤษ

  มีแบบฟอร์มตามชนิดของยางแท่งเอสทีอาร์

หลังการชำาระเงิน

ค่าธรรมเนียม

และการทดสอบเสร็จสิ้น

รายละเอียด Download เอกสาร

1

ลำาดับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

ตามประกาศ

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1 

2 

3

ค่าบริการทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก (dirt content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบปริมาณเถ้า (ash content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบปริมาณไนโตรเจน (nitrogen content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

ค่าธรรมเนียม 80 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)



กองการยาง กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th/rubber โทร. 0-2940-6407, 0-2579-3667

33

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11

ค่าบริการทดสอบสิ่งระเหย (volatile mater content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบดัชนีความอ่อนตัวของยาง 

(plasticity retention index)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบสี (color)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบความหนืดของยาง 

(mooney viscosity)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบปริมาณที่ถูกสกัดด้วยอะซิโตน 

(acetone extract content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5, 10, 20

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5L, XL 

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 5CV, 10CV, 20CV 

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 120 บาท

ค่าธรรมเนียม 150 บาท

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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Online 24 ชั่วโมง

• ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ B2G ผ่านเว็บไซต์ 

 กรมวิชาการเกษตร หรือเว็บไซต์กองการยาง  

 หรือ https://96.30.117.33:50311

  https://1.179.221.94:50311

• ศูนย์ควบคุมยางสงขลา / ฉะเชิงเทรา

ก�รออกใบรับรองคุณภ�พน้ำ�ย�งข้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ยื่นคำาขอทดสอบคุณภาพน้ำายางข้นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและตัวอย่างยาง 

 ที่ขอทดสอบ และชำาระค่าบริการ

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับคำาขอเมื่อมีการชำาระค่าบริการแล้วเท่านั้น

3. ระยะเวลาการดำาเนินงาน : ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำายางข้นของ 

 หน่วยงานสามารถรับได้ 7 ตัวอย่างต่อ 1 วันทำาการ หากมีผู้ใช้บริการมาก  

 การนับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานต้องขยายออกไปตามลำาดับ

ช่่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

	 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด)

   ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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รายละเอียด 

1

ใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน/ใบรับรอง

ลำาดับ

ใบรายงานผลการทดสอบ  หลังชำาระเงินค่าธรรมเนียม

และการทดสอบเสร็จสิ้น

รายละเอียด Download เอกสาร

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

: ชำาระเงินผ่านระบบ e-payment

ตามประกาศ

กรมวิชาการเกษตร

ค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1 คำาขอส่งตัวอย่างน้ำายาง 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำาดับ ชื่อเอกสาร จำานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 

2 

3

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางสด ทดสอบปริมาณ

ของแข็ง (total solids contentent)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางสด ทดสอบปริมาณ 

เนื้อยางแห้ง (dry rubber content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางสด ทดสอบปริมาณ 

แอมโมเนีย (akalinity as NH3 content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 25 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางสด ทดสอบจำานวน 

กรดไขมันระเหย (volatile fatty acid number)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ

ของแข็ง (total solids content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))		

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ 

เนื้อยางแห้ง (dry rubber content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ 

แอมโมเนีย (akalinity as NH3 content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))	

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบกรดไขมันระเหย 

(volatile fatty acid number)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบจำานวน 

โพแทสเซียม ไฮดรอไซด์ (potassium hydroxide number)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบความคงตัว 

ต่อเครื่องมือกล (mechanical stability time)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 110 บาท

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

ค่าธรรมเนียม 180 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 110 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 190 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
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11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ 

แมกนีเซียม (magnesium content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ 

ยางจับเป็นก้อน (coagulum content)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบปริมาณ 

สลัดจ์ (slugee)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบความถ่วง 

จำาเพาะ (specific gravity)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบความเป็น 

กรด-ด่าง (pH)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ทดสอบความหนืด 

ของน้ำายาง (viscosity)

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ที่ต้องการผลการ

ทดสอบหลายการทดสอบ คือตั้งแต่ ข้อ 5-10

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าบริการทดสอบประเภทน้ำายางข้น ที่ต้องการผลการ

ทดสอบหลายการทดสอบ คือตั้งแต่ ข้อ 5-11

(หมายเหตุ:	(ราคาต่อ	1	ตัวอย่าง))

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 60 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 60 บาท

ค่าธรรมเนียม 130 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ลำาดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มนีาคม   ๒๕๕๓ 
 

  
 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการยาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๑)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมยาง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงตนยาง  ดอก  เมล็ด  หรือตา 
 ของตนยาง  หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยาง 
 ที่อาจใชเพาะพันธุได ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตสงออกซ่ึงตนยาง  ดอก  เมล็ด  หรือตา 
 ของตนยาง  หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยาง 
 ที่อาจใชเพาะพันธุได ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตขยายพันธุตนยางเพื่อการคา ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตคายาง ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตต้ังโรงทํายาง ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเปนผูนํายางเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๕๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตเปนผูสงยางออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๕๐ บาท 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มนีาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๘) ใบผานดานศุลกากร  (เก็บตามน้ําหนัก 
 ของยางที่นําเขาหรือสงออก) กิโลกรัมละ   ๐.๐๐๒ บาท 
(๙) ใบอนุญาตเปนผูจัดใหมีการวิเคราะห 
 หรือการทดสอบคุณภาพยาง ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตนํายางเขาใน  ผาน 
 หรือออกจากเขตควบคุมการขนยายยาง ฉบับละ ๒๕ บาท 
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาตตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)   
 และ  (๙) ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  ๙ 

 คร้ังละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้นแตละฉบับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศุภชัย  โพธิ์สุ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มนีาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 










