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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอคืนเงินสงเครำะห์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอคืนเงินสงเคราะห์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอคืนเงินสงเคราะห์ 20/05/2558 12:37  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการเงินและบัญชี 67/25 

ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 433 2222 /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช าระเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 
ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะส่งยางออกนอกราชอาณาจักร จะต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้กับส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง และถ้าได้ช าระเงินสงเคราะห์ไว้แล้ว หากมีเหตุขัดข้องหรือจ าเป็นอื่นใดท าให้ไม่สามารถส่งยางออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ส านักงานจ าต้องคืนเงินจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ส่งออกยางออก ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์
คืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด ซึ่งส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน ข้อบังคับ
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางว่าด้วยวิธีการรับช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 
2556ให้ผู้ส่งยางออกจะต้องใช้ใบรับเงินสงเคราะห์ประกอบการส่งออกภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกใบรับเงินสงเคราะห์ 
หากไม่สามารถใช้ใบรับเงินสงเคราะห์ได้ภายในก าหนด ต้องขอคืนเงินสงเคราะห์ต่อส านักงานภายใน 30 วันแต่วันที่ออกใบ
รับเงินสงเคราะห์นั้น ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถหรือไม่อาจส่งยางออกราชอาณาจักรได้อันมิใช่เนื่องจากความผิดของผู้ส่งยางออก 
ผู้ส่งยางออกต้องยื่นขอคืนเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน นับแต่วันออกใบรับเงินสงเคราะห์นั้น 
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เงื่อนไขกำรคืนเงินสงเครำะห์ 
 ผู้ประสงค์จะขอคืนเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ณ 
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) กรุงเทพมหานครฝ่ายการเงินและบัญชี หลังจากท่ี สกย. พิจารณาค าขอ
และได้รับเอกสารยืนยันจากกรมศุลกากรแล้ว จะด าเนินการอนุมัติค าขอ และจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ส่งยางออก ภายใน 5 วันท า
การต่อไป 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 
 

1 ชั่วโมง ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอคืนเงิน
สงเคราะห์และส่งให้
ผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางอนุมัติ 
 

55 วันท า
การ 

ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

อนุมัติให้คืนเงินสงเคราะห์ 
 

5 วันท าการ ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   61 วันท าการ 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หลักฐานการท า
รายการช าระเงิน
สงเคราะห์ 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
หนังสือชี้แจง
เหตุผลที่ไม่

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สามารถส่งยาง
ออกนอก
ราชอาณาจักร 

3) 

หลักฐานการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับการผ่าน
พิธีการศุลกากร
(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ - 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน

ยาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02433 2222 ต่อ 144,145 หรือ E-mail ที่ orraf2030@rubber.co.th 
หมายเหตุ - 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 
 

ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางว่าด้วยวิธีการรับช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงิน
สงเคราะห์ พ.ศ. 2556 

19. หมำยเหตุ 
ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางว่าด้วยวิธีการรับช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงิน

สงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
 
 
 

 
 

 










