
 
คู่มือ ส ำหรับประชำชน : การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน กรณีนิติบุคคล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทย 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและและสหกรณ ์
 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

สวนยางที่เข้าหลักเกณฑ์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่  
แต่ละไร่มีต้นยางปลูกไม่น้อยกว่า 10 ต้น  โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละ 25 ต้น และเป็นต้นยางอายุกว่า 25 ปีขึ้นไป 
หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ท่ี กยท. ก าหนด 
  สวนยางที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนจะต้องไม่เป็นที่ดินหวงห้าม
ของทางราชการ หรือยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตอุทยานแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดไว้ให้
เป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัติของชาติ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการผู้รับผิดชอบให้เป็นผู้มีสิทธิท ากิน 
หรือได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อการท าสวนยาง 
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน 
 ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

การให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนมีให้เลือก 5 แบบ 
แบบ 1  ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี (ต้นยางช าถุง)  
แบบ 2  ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี (ติดตาในแปลง) 
แบบ 3  ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
แบบ 4  ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ ามัน  
แบบ 5  ปลูกแทนแบบผสมผสาน  

 ในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ให้ยื่นแบบพิมพ์ค าขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (แบบ กยท.1) 
พร้อมเอกสารหลักฐาน  จากนั้นพนักงานการยางแห่งประเทศไทยจะท าการส ารวจรังวัดที่ดิน เมื่อการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) อนุมัติค าขอแล้ว  จะแจ้งผลให้ทราบ พร้อมทั้งนัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการปลูกแทน           
ท าสัญญา และรับหนังสือประจ าตัวผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนต่อไป   
 

3. ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
1. การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
67 /25  แขว งบา งขุ นนนท์  เ ขตบา งกอกน้ อ ย 
กรุงเทพมหานคร 10700  โทร 02 433 2222 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : - ) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

)ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด(  

ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น.  )มีพักเท่ียง(  
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สถานที่ให้บริการ 
2. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด / สาขาท่ีรับผิดชอบพื้นที่ที่
สวนยางตั้งอยู่  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : 
http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/ 
Article/article_20150625115920.pdf) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร ์ถึง วนัศุกร์ 

)ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด(  
ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น.  )มีพักเที่ยง(  

 
 

4. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
    ระยะเวลาในการด าเนินการ : 20 วัน 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1) การรับค าขอ 
 
 
 
(หมายเหตุ :-) 

- ตรวจสอบการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยาง 
- รับค าขอ ตามแบบ กยท. 1    
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

30 นาท ี การยางแห่งประเทศไทย 
จังหวัด/สาขา 

2) การพิจารณาส ารวจ
ตรวจสอบพื้นท่ีสวนยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ :-) 

- ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
ลงในระบบสารสนเทศ 
- ประชุมชี้แจงข้อก าหนดที่ผู้ยื่นขอ
ต้องปฏิบัติในการส ารวจรังวัด 
โดยให้ปักหมุดหลัก(หมุดถาวร) 
ณ จุดที่สามารถตรวจได้ง่ายใน
ภายหลัง และนัดหมายวัน เวลา 
และสถานที่ที่จะไปพบเพ่ือจะ
ไปส ารวจรังวัด  
- ด าเนินการส ารวจรังวัด 

14 วัน การยางแห่งประเทศไทย 
จังหวัด/สาขา 

3) การอนุมัติ 
 
(หมายเหตุ :-) 

- อนุมัติและลงนาม 
- แจ้งผลการพิจารณา 

5 วัน การยางแห่งประเทศไทย 
จังหวัด/สาขา 

 

http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/
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5. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 5.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

    ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าประชาชน 
 

กรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ กยท. : ถ่ายส าเนา 
ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงวันที่ในเอกสาร 

2) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินสวนยาง 

หน่วยงาน   
ที่ออก

หลักฐานที่ดิน 

1 1 ฉบับ กยท. : ถ่ายส าเนา 
ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงวันที่ในเอกสาร 
กรณีหลักฐานที่ดินติด
จ านองต้องให้ผู้รับจ านอง
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
และลงวันทีใ่นเอกสาร 

3) แบบ กยท. 1 การยางแห่ง 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ 
ในแบบ กยท.1 

4) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
บริษัท จ ากัด 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 1 ฉบับ กยท. : ถ่ายส าเนา 
ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงวันที่ในเอกสาร 

5) หนังสือแสดงฐานะว่า
เป็นผู้จัดการ  หรือ 
ผู้แทน 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ
ของนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถ่ายส าเนา 
ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ 
รับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงวันที่ในเอกสาร 
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5.2 เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม  
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

1) หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอ
อยู่ในฐานะตัวแทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
ผู้จัดการมรดก 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถ่ายส าเนา 
ผู้ยื่นขอฯ : ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องและ   
ลงวันที่ในเอกสาร 

2) หนังสือมอบอ านาจ
เพ่ือรับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี
การปลูกแทน ตาม
พระราชบัญญัติการ
ยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558  (ปท.2) 
 

การยางแห่ง 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ ผู้ยื่นขอฯ : มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็ นผู้ มี อ านาจในการ
ด าเนินการขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปลูก
แทน โดยต้ องปิ ดอากร
แสตมป์จ านวน 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

6. ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
    หมายเหตุ : - 
  

7. ช่องทางการร้องเรียน  แนะน าบริการ 
1) กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โทร. 02 433 2222 

ต่อ 144,145 หรือ E-mail ที่ orraf2030@rubber.co.th หรือ การยางแห่งประเทศไทยเขต/จังหวัด/สาขา 
(หมายเหตุ : (http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/arcle_20150625115920.pdf)) 
 2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 / สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)) 
 3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ : (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120                  
 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 
 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

mailto:orraf2030@rubber.co.th%20หรือ
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
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8. แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)  
   ชื่อเอกสาร 1) แบบ กยท.1  
      (หมายเหตุ : -) 
    2) ที่อยู่ของ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา 
      (หมายเหตุ : //www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20150625115920.pdf) 
9. ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
    1) ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน กรณีนิติบุคคล 
    2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทย 
    3) ประเภทของงานบริการ : กระบวนการงานบริการให้เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
    4) หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัต ิ
    5) กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
    6) ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
    7) พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
    8) กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา- 
       ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 20 วัน 
    9) ข้อมูลสถิต ิ
     จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0    
     จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
     จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
  10) ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : ส าเนาคู่มือประชาชน 18/12/2015  10:09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


