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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนเพื่อช ำระเงินสงเครำะห์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนเพื่อช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

19/05/2558 17:44  
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 
 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ.2503 ก าหนดให้บุคคลใดซึ่งส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ต้อง
เสียเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินสงเคราะห์ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช าระเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 
ก าหนดให้ผู้ใดซึ่งประสงค์จะส่งยางออกนอกราชอาณาจักร จะต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้กับส านักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ท าสวนยาง โดยผู้จะช าระเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้ายางและใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอก
ราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง และต้องลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิช าระเงินสงเคราะห์ ณ ส านักงาน ทั้ง
ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนข้อมูลใน Thai NSW ด้วย 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 
 

20 นาท ี ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-Cess และท าการ
ตรวจสอบข้อมูล Profile 
และ Registration ID ที่ได้
จาก Thai NSW เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน
แล้วจึงอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิ
ช าระเงินสงเคราะห์ 
 

30 นาท ี ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   50 นาท ี
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 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มี
อ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล 
และรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจในการ
รับรอง) 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หลักฐานที่แสดง
ว่าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ค้า
ยาง ตามกฎหมาย

กรมวิชาการเกษตร 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจในการ
รับรอง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ว่าด้วยการ
ควบคุมยาง 

2) 

หลักฐานที่แสดง
ว่าเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ส่ง
ยางออกนอก
ราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
ยาง 

กรมวิชาการเกษตร 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจในการ
รับรอง) 

3) 

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ (หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้ส่งยาง
ออก) 

4) 

หลักฐานที่แสดง
ถึงการเป็น
เจ้าของบัญชีเงิน
ฝากที่ออกโดย
ธนาคาร หรือ
ส าเนาสมุดบัญชี
เงินฝากของผู้ส่ง
ยางออก ที่
ประสงค์จะใช้เป็น
ธนาคารรับช าระ
เงินสงเคราะห์ 

- 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีผู้ส่ง
ยางออกเป็น
ผู้ด าเนินการในการ
ช าระเงิน
สงเคราะห์ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจในการ
รับรอง) 

5) 

แบบ ง.ส.1 - 1 0 ฉบับ (ให้ผู้ส่งยางออก
และ/หรือตัวแทน
ออกของ ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิช าระเงิน
สงเคราะห์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบ ง.ส.1) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) 

แบบ ง.ส.2 - 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ส่งยางออก
ได้มอบหมายให้
ตัวแทนออกของ
คนเดียวหรือหลาย
คน เป็น
ผู้ด าเนินการในการ
ช าระเงิน
สงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้
ระบุรายชื่อตัวแทน
ออกของให้
ครบถ้วนตามแบบ 
ง.ส.2) 

7) 

แบบ ง.ส.3 - 1 0 ฉบับ (กรณีตัวแทนออก
ของได้รับ
มอบหมายจากผู้ส่ง
ยางออกคนเดียว
หรือหลายคน ให้
เป็นผู้ด าเนินการใน
การช าระเงิน
สงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้
ระบุรายชื่อผู้ส่งยาง
ออกท่ีตนเป็น
ตัวแทนให้ครบถ้วน 
ตามแบบ ง.ส.3) 

8) 

แบบ ง.ส.4 - 1 0 ฉบับ (ให้ผู้ส่งยางออก
หรือตัวแทนออก
ของลงทะเบียน
การใช้บริการ
ซอฟต์แวร์/ผู้รับ-ส่ง
ข้อมูล/ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบ ง.ส.4) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

9) 

หนังสือสัญญาจ้าง
หรือหนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณี
มอบหมายหรือจ้าง
ตัวแทนออกของ
เป็นผู้ด าเนินการ
แทน) 

10) 

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคล ของ
ตัวแทนออกของ 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีมี
ตัวแทนออกของ) 

11) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี
อ านาจกระท า
การแทนตัวแทน
ออกของ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีมี
ตัวแทนออกของ
และต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจในการ
รับรอง) 

12) 

หลักฐานที่แสดง
ถึงการเป็น
เจ้าของบัญชีเงิน
ฝากที่ออกโดย
ธนาคาร หรือ
ส าเนาสมุดบัญชี
เงินฝากของ
ตัวแทนออกของ 
ที่ประสงค์จะใช้
เป็นธนาคารรับ
ช าระเงิน
สงเคราะห์ กรณี
ใช้บัญชีเงินฝาก
ของตัวแทนออก
ของในการช าระ
เงินสงเคราะห์ 

- 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณี
ตัวแทนออกของ
เป็นผู้ด าเนินการ
ช าระเงิน
สงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอ านาจในการ
รับรอง) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
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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) ง.ส. 1 
2) ง.ส.2 
3) ง.ส.3 
4) ง.ส.4 
5) ง.ส.5 
19. หมำยเหตุ 
 กรณีผู้ส่งยางออกหรือตัวแทนออกของ มีความประสงค์จะด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการอ่ืนใด เกี่ยบกับ
การช าระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นความประสงค์ตามแบบ ง.ส.5 
 

 
 




























