
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง 
พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) กฎกระทรวง  ฉบับที่  9  (พ.ศ.  2511)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง   

พุทธศักราช  2481 
(2) กฎกระทรวง  ฉบับที่  10  (พ.ศ.  2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง   

พุทธศักราช  2481 
(3) กฎกระทรวง  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2527)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง   

พุทธศักราช  2481 
(4) กฎกระทรวง  ฉบับที่  12  (พ.ศ.  2536)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง   

พุทธศักราช  2481 

หมวด  ๑ 
การน าเขา้มาในหรือสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งต้นยาง  ดอก  เมล็ด  หรือตาของตน้ยาง 

หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของตน้ยางที่อาจใช้เพาะพันธุไ์ด้ 
 

 

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้นยาง  ดอก  เมล็ด  
หรือตาของต้นยาง  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้   ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ต่อผู้อนุญาต   

ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  
เอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าถูกต้องและครบถ้วนให้ออกใบรับค าขอรับใบอนุญาต  
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  แต่หากค าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานใด  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น   ให้แจ้ง 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  
แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ อนุญาตก าหนด   ในกรณีที่การยื่นค าขอรับใบอนุญาตมิ ได้กระท าโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้อนุญาตและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้น  และมอบส าเนาให้ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งข้อมูลเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  และมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้อนุญาตตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารและหลักฐานแล้วเห็นว่า   
มีความถูกต้องและครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งอนุญาตหรือ  
ไม่อนุญาต  ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งอนุญาต  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ผู้อนุญาต 
ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ช าระค่าธรรมเนียม   

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด   ให้ถือว่า   
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ   

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไมอ่นุญาต  ให้แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ใหผู้้ขอรบัใบอนญุาต
ทราบด้วย 

ข้อ 5 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตน าเข้าซึ่งต้นยาง  ดอก  เมล็ด  หรือตาของต้นยาง   
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ตามข้อ  2  ได้เฉพาะการน าเข้าที่มีวัตถุประสงค์   
เพื่อการศึกษา  วิจัย  หรือทดลอง   

ให้ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  รายงานผลการศึกษา  วิจัย  หรือทดลองต่อกรมวิชาการเกษตร   
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
การน ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 
 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะน ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ 7 ให้น าความในข้อ  3  และข้อ  4  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาต  และ 
การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ 8 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตเป็นผู้น ายางเข้ามาในราชอาณาจักรได้  เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ยางที่จะน าเข้าต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานยางที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า 

ของคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  (10) 
(๒) เป็นการน าเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป 
(๓) การน าเข้าจะต้องไม่มีผลกระทบต่อราคาหรือสถานการณ์ยางในประเทศ 
ข้อ 9 ผู้ อ นุ ญ าตจะออก ใบอนุญาต เป็ น ผู้ น า ย า ง เ ข้ า ม า ในหรื อส่ ง ย า ง ออก ไป 

นอกราชอาณาจักรได้  เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตค้ายาง 
ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้น ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  ต้องยื่น 

ค าขอรับใบผ่านด่านศุลกากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการน ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไป   
นอกราชอาณาจักร 

การน ายางเข้ามาในราชอาณาจักร  จะต้องมีใบแสดงแหล่งก าเนิดซึ่งออกโดยประเทศที่เป็น 
แหล่งผลิตก ากับมาด้วย   

การส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  จะต้องยื่นค าขอรับใบผ่านด่านศุลกากรก่อน  การส่งยาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าสามวันท าการ  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด 
และปริมาณยางที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามค าขอ  และใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบผ่านด่านศุลกากร  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบผ่านด่านศุลกากรให้แก่ผู้รับใบอนุญาต   
ตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวน ายางเข้าหรือส่งยางออกทางด่านศุลกากรที่ระบุไว้ใน  
ใบผ่านด่านศุลกากร 

ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  จะต้องด าเนินการส่งยางออกไป   
นอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากร 

หมวด  ๓ 
การขนย้ายยางเข้าใน  ผ่าน  หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง 

 
 

ข้อ ๑1 ผู้ใดประสงค์จะขนย้ายยางเข้าใน  ผ่าน  หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง   
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   

ข้อ ๑2 ให้น าความในข้อ  3  และข้อ  4  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาต  และ 
การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๔ 
การขยายพันธุต์้นยางเพ่ือการค้า 

 
 

ข้อ ๑3 ผู้ใดประสงค์จะขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   
การขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้าตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเป็นการขยายพันธุ์ต้นยางโดยวิธีการ  

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิตกิ่งตายาง 
(๒) การผลิตต้นตอตายาง 
(๓) การผลิตต้นยางช าถุง 
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เป็นการผลิตกิ่งตายาง  ให้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตเมื่อได้สร้างแปลงกิ่งตายางเสร็จแล้ว  และต้นกิ่งตายางเจริญเติบโตไม่น้อยกว่าสองฉัตรใบ 
ข้อ ๑4 ให้น าความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้อนุญาตตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารและหลักฐานแล้ว  เห็นว่า  

มีความถูกต้องและครบถ้วน  ให้ด าเนินการตรวจสอบสถานที่  และจัดท ารายงานการตรวจสอบดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต  
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไ ด้รับแจ้งค าสั่งอนุญาต   
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
เจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่า   
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไมอ่นุญาต  ให้แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ใหผู้้ขอรบัใบอนญุาต
ทราบด้วย 

ข้อ ๑6 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าได้  เมื่อปรากฏว่า 
(๑) พันธุ์ต้นยางที่จะขออนุญาตต้องเป็นต้นยางพันธุ์ดีตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า    

ของคณะกรรมการประกาศก าหนดมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  (2)  โดยต้นแม่พันธุ์ต้องผ่านการตรวจจ าแนก  
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๒) ในกรณีการผลิตกิ่งตายาง  มีการขยายพันธุ์ต้นยางโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) พันธุ์ต้นยางที่ใช้ในการขยายพันธุ์ต้องได้มาจากแปลงกิ่งตายางของกรมวิชาการเกษตร  

หรือที่ ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร   โดยต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มา 
ของพันธุ์ต้นยางได้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



 (ข) ต้องมีแปลงกิ่งตายางที่มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าศูนย์จุดห้าไร่   และมีจ านวนต้นพันธุ์ 
ไม่น้อยกว่าห้าร้อยต้นต่อหนึ่งไร่  แต่ไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยต้นต่อหนึ่งไร่ 

 (ค) แปลงกิ่งตายางต้องตั้งอยู่เป็นเอกเทศ  และไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นในแปลงนั้น 
 (ง) ต้องได้รับการบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 (จ) พันธุ์ต้นยางแต่ละพันธุ์ต้องมีการจัดแบ่งเป็นแปลงย่อยอย่างเด่นชัด   ไม่ปะปนกัน  

และมีป้ายแสดงชื่อพันธุ์ไว้หน้าแปลงทุกแปลงอย่างชัดเจน 
(๓) ในกรณีการผลิตต้นตอตายาง  มีการขยายพันธุ์ต้นยางโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) พันธุ์ต้นยางที่ใช้ในการติดตาเปลี่ยนพันธุ์ต้องได้มาจากแปลงกิ่งตายางของกรมวิชาการเกษตร  

หรือที่ ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร   โดยต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มา 
ของพันธุ์ต้นยางได้ 

 (ข) ต้องมีแปลงกล้ายางที่มีขนาดไม่น้อยกว่าสี่ร้อยตารางเมตร 
 (ค) ต้องมีก าลังการผลิตต้นตอตายางไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นต้นต่อปี 
 (ง) ต้องได้รับการบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 (จ) ต้องแบ่งแยกพันธุ์แต่ละพันธุ์อย่างเด่นชัด  ไม่ปะปนกัน  และมีป้ายแสดงชื่อพันธุ์    

ไว้ในแต่ละแถวอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งแสดงวันที่ที่มีการติดตายาง   
(๔) ในกรณีการผลิตต้นยางช าถุง  มีการขยายพันธุ์ต้นยางโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) พันธุ์ต้นยางที่ใช้ในการช าถุงต้องผลิตจากแปลงกิ่งตายางของกรมวิชาการเกษตร  หรือ

ที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร  โดยต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของพันธุ์ต้นยางได้ 
 (ข) ต้องมีแปลงเพาะช าที่มีขนาดไม่น้อยกว่าสี่ร้อยตารางเมตร 
 (ค) ต้องมีก าลังการผลิตต้นยางช าถุงไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นต้นต่อปี 
 (ง) ต้องใช้วัสดุในการผลิตและได้รับการบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 (จ) ต้องจัดวางแถวต้นยางช าถุงให้เป็นระเบียบและเป็นแถว   โดยจัดแบ่งแยกพันธุ์    

แต่ละพันธุ์อย่างเด่นชัด  ไม่ปะปนกัน  และมีป้ายแสดงชื่อพันธุ์ไว้ในแต่ละแถวอย่างชัดเจน  พร้อมทั้ง 
แสดงวันที่ที่มีการปักช าหรือตัดต้นให้ตายางงอก   

ข้อ ๑7 ผู้รับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัด ให้ มีป้ ายแสดงข้ อความว่ า   “แปลงขยายพันธุ์ ต้ นยาง เ พ่ือการค้ าอนุญาต   

โดยกรมวิชาการเกษตร”  ณ  สถานที่ปลูกสร้างแปลงขยายพันธุ์ 
(๒) จัดท าบัญชีการซื้อพันธุ์ต้นยาง  บัญชีการจ าหน่ายพันธุ์ต้นยาง  และบัญชีปริมาณ 

พันธุ์ต้นยางคงเหลือทุกครั้งที่มีการซื้อขาย  เพ่ือแสดงบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เข้าตรวจแปลง 

(๓) ในกรณีการผลิตกิ่งตายาง  ต้องปฏิบัติตามข้อ  16  (2)  (ง)  และ  (จ)  ตลอดระยะเวลา  
ที่ได้รับอนุญาต 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) ในกรณีการผลิตต้นตอตายาง   ต้องปฏิบัติตามข้อ   16  (3)   ( ง )   และ  (จ)   
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

(๕) ในกรณีการผลิตต้นยางช าถงุ  ต้องปฏิบัติตามข้อ  16  (4)  (ง)  และ  (จ)  ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาต 

(6) ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต  พันธุ์ต้นยาง  และจ านวนพันธุ์ต้นยางให้กับ
ผู้ซื้อทุกครั้ง   

หมวด  ๕ 
การค้ายางและตั้งโรงท ายาง 

 
 

ข้อ ๑8 ผู้ใดประสงค์จะค้ายางหรือตั้งโรงท ายาง  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   
ข้อ ๑9 ให้น าความในข้อ  3  และข้อ  15  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาต  และ 

การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในการตรวจสอบสถานที่  ให้มีการตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง  
เครื่องจักร  หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ข้อ 20 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตตั้งโรงท ายางได้  เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตค้ายาง 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
ข้อ ๒1 ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงท ายางประเภทยางแท่ง  ต้องด าเนินการผลิตยางแท่งให้ได้    

ตามมาตรฐานยางที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา   6   
วรรคหนี่ง  (10)   

หมวด  ๖ 
การเป็นผู้จดัให้มกีารวิเคราะห์หรือการทดสอบคณุภาพยาง 

 
 

ข้อ ๒2 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  ให้ยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   

ข้อ ๒3 ให้น าความในข้อ  19  มาใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  
ตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒4 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์   
ต้องจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบของกรมวิชาการเกษตร  และมีเครื่องมือเครื่องใช้ 
ส าหรับการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องบด  ๒  ลูกกลิ้ง 
(๒) เครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ 
(๓) ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่างอุณหภูมิห้องถึง  ๒๐๐  องศาเซลเซียส 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) เตาส าหรับต้มยางที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
(๕) เตาเผาอุณหภูมิสูง 
(๖) เครื่องวัดความหนา 
(๗) เครื่องตัดตัวอย่าง 
(๘) เครื่องย่อยสลายไนโตรเจน 
(๙) ชุดกลั่นไนโตรเจน 

(๑๐) อุปกรณ์เครื่องแก้ว 
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการวิ เคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางตามวรรคหนึ่ง   

ต้องได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือการทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
ข้อ ๒5 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  ต้องจัด   

ให้มีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าห้องปฏิบัติการซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   สาขาเคมีหรือสาขา

เทคโนโลยียาง  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ  ที่เรียนวิชาเคมี  ไม่ต่ ากว่า  ๑๖  หน่วยกิต  หรือปริญญาตรี
สาขาอื่น ๆ  ที่ ได้รับอนุปริญญา  สาขาเทคโนโลยียาง   หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค   
สาขาเทคโนโลยียาง  และผ่านการฝึกอบรมการทดสอบยางจากกรมวิชาการเกษตร 

(๒) ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า   

ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องแจ้งรายชื่อ  จ านวน  และภาพถ่ายของผู้ปฏิบัติงาน   
พร้อมกับการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๒6 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  ต้องปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางตามข้อ  24  
และผู้ปฏิบัติงานตามข้อ  25  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบ
คุณภาพยาง 

(๒) ปิดประกาศรายชื่อ  ภาพถ่าย  และหน้าที่ของพนักงานห้องปฏิบัติการทั้งหมดไว้ 
โดยเปิดเผยภายในห้องปฏิบัติการ 

(๓) สุ่มตัวอย่าง  ทดสอบ  วิเคราะห์ผล  จัดชั้น  และออกใบรับรองคุณภาพยาง  ตามประเภท
หรือชนิดของยางให้เป็นไปตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

(4) เก็บตัวอย่างยางที่เหลือจากการทดสอบไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
สิบสี่วันนับแต่วันที่การทดสอบเสร็จสมบูรณ์ 

(5) เก็บใบบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นเวลาหนึ่งปี   และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่    
เข้าตรวจสอบอยู่เสมอ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๔



(6) จัดส่งรายงานผลการทดสอบที่เกี่ยวกับการจัดชั้นยางหรือคุณภาพยางให้กรมวิชาการเกษตร
ภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันที่การทดสอบเสร็จสมบูรณ์   ในกรณีที่ เป็นยางแท่งเอสทีอาร์    
ให้ใส่สัญลักษณ์มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ในใบรายงานผลการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็นสาระส าคัญที่กระทบต่อ 
การได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  หรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน 
ตามข้อ  25  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
การขอต่ออายุใบอนญุาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า   ใบอนุญาตค้ายาง  ใบอนุญาต 
ตั้งโรงท ายาง  ใบอนุญาตเป็นผู้น ายางเข้ามาในราชอาณาจักร  ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  
หรือใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  
ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตนั้น   
หรือจะออกใบอนุญาตฉบับใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ให้น าความในข้อ  3  และข้อ  4  หรือข้อ  15  หรือข้อ  19  แล้วแต่กรณี   
มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพ่ือการค้า  ใบอนุญาตค้ายาง  ใบอนุญาต 
ตั้งโรงท ายาง  ใบอนุญาตเป็นผู้น ายางเข้ามาในราชอาณาจักร   ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไป 
นอกราชอาณาจักร  หรือใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางสูญหายหรือ  
ถูกท าลายในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว   
ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตแก่ผู้รับใบอนุญาตภายในวันนั้น 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิม  โดยให้ระบุค าว่า  “ใบแทน”  ด้วยตัวอักษร 
สีแดงก ากับไว้ที่กึ่งกลางด้านบนของใบอนุญาตนั้น 
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หมวด  ๙ 
แบบและสถานที่ยื่นค าขอ 

 
 

ข้อ ๓๑ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอรับใบผ่านด่านศุลกากร  ใบผ่านด่านศุลกากร  
ใบรับรองคุณภาพยาง  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการรายงาน   
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๒ การยื่นค าขอ  การแจ้ง  การรายงาน  และการอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้    
ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค าขอ  แจ้ง  หรือจัดส่งรายงาน  ณ  กรมวิชาการเกษตร  หรือสถานที่อื่น
ตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตหรือใบผ่านด่านศุลกากรที่ได้ออกตามกฎกระทรวง   ฉบับที่  9   
(พ.ศ.  2511)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง  พุทธศักราช  2481  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่   12  (พ.ศ.  2536)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง   
พุทธศักราช  2481  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตหรือใบผ่าน 
ด่านศุลกากรนั้นจะสิ้นอายุ  หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง   
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้   ให้ผู้อนุญาต 
มีอ านาจสั่ งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเ พ่ิมเติมค าขอได้ตามความจ าเป็น   เ พ่ือให้การเป็นไป 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึง่  
มาตรา  ๓๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก าหนดให ้
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในการน าเข้ามา 
ในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้นยาง  ดอก  เมล็ด  หรือตาของต้นยาง  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง 
ที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้  การขนย้ายยางเข้าใน  ผ่าน  หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง  การขยายพันธุ์ต้นยาง 
เพ่ือการค้า  การค้ายาง  การตั้งโรงท ายาง  การน ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร  และการเป็นผู้จัด 
ให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
รวมทั้งให้ก าหนดเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางในกฎกระทรวงด้วย  จึงจ าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี ้
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