เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้มีอํานาจ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือพนักงานผู้ซึ่งผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทยมอบหมายให้รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามประกาศนี้
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย
“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
๔.๑ นิติบุคคลซึ่งมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามประกาศนี้
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ต่อไปนี้
๔.๑.๑ มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิก
๔.๑.๒ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
และมีการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
๔.๒ สถานที่รับขึ้นทะเบียน
ณ ที่ทําการการยางแห่งประเทศไทย หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนด
ข้อ ๕ วิธีการขึ้นทะเบียน
๕.๑ ให้ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นสถาบั น เกษตรกรชาวสวนยาง
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน (ตามแบบ คบ.ส ๑ ท้ายประกาศ) ต่อพนักงาน
ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔.๒
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นยื่ น คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหลั ก ฐานประกอบ
การขอขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(๒) สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา
(๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด (ตามแบบ คบ.ส ๒ ท้ายประกาศ)
(๖) สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง
ข้อ ๗ เมื่อได้รับคําขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
การแจ้งและออกหลักฐานการรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง
กรณี ที่ พ นั ก งานปฏิ เ สธไม่ รั บ คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นให้ แ ก่ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นรายใดโดยเห็ น ว่ า ไม่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการขอขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธคําขอขึ้นทะเบียน
ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ขอขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับคําอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๘ ให้พนักงานเสนอคําขอขึ้นทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันยื่นคําขอ
ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอํานาจได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้พนักงานแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน ให้ผู้ยื่น
คําขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันรับขึ้นทะเบียน
การนับระยะเวลาเริ่มต้นเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับให้ขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้
ให้นับแต่วันที่รับขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและมีหลักฐานโดยแน่ชัดแก่ผู้มีอํานาจว่าสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ แห่งประกาศนี้ ให้เพิกถอนทะเบียน
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนั้น และให้ผู้มีอํานาจแจ้งให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนั้นทราบภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่เพิกถอนทะเบียน
ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ถูกเพิกถอนทะเบียน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของ
ผู้มีอํานาจที่เพิกถอนทะเบียนเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียน
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจตามวรรคสอง พิจารณาคําอุทธรณ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สมชาย ชาญณรงค์กุล
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

แบบ คบ.ส ๑
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□
การยางแห่งประเทศไทย

สําหรับพนักงาน

แบบคําขอขึน้ ทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
การยางแห่งประเทศไทย...............................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ...............
ขอให้เติมข้อความลงในช่องว่างและทําเครื่องหมาย √ ใน □ ตามความเป็นจริง
๑. ชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง.......................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล .....................................
๒. ลักษณะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
□ [๐๑] สมาคม
□ [๐๒] สหกรณ์
□ [๐๓] กลุม่ เกษตรกรชาวสวนยาง
๓. ที่ตั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
เลขที่........................หมู่ที่............ถนน............................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์..................................... โทรสาร...................................... E-mail …………………………………..………..
๔. วัตถุประสงค์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
๔.๑..................................................................................
๔.๒..................................................................................
๔.๓..................................................................................
๔.๔..................................................................................
๔.๕..................................................................................
๕. จํานวนสมาชิกทั้งหมด ............... คน มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ............... คน
คิดเป็นร้อยละ ............. ของสมาชิกทั้งหมด มีเนื้อทีส่ วนยางทั้งหมด ....................... ไร่
๖. กิจกรรมหลักของสถาบันเกษตรกร ...................................................

-๒–
๗. ข้อมูลผลการดําเนินงาน
๗.๑ จัดตั้งเมื่อ.......................................................................
๗.๒ ปัจจุบันจํานวนสมาชิก...............คน จํานวนคณะกรรมการ................คน พนักงาน................คน
๗.๓ พื้นที่ดําเนินงาน (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)........................................................................
๗.๔ ผลประกอบการธุรกิจปีบัญชีล่าสุด (กรอกข้อมูลผลการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน)
๗.๔.๑ ทรัพย์สิน
.......................................... บาท
๗.๔.๒ หนี้สนิ
.......................................... บาท
๗.๔.๓ ทุนเรือนหุ้น
.......................................... บาท
๗.๔.๔ เงินสํารอง
.......................................... บาท
๗.๔.๕ เงินรับฝาก
.......................................... บาท
๗.๔.๖ ธุรกิจสินเชื่อ
.......................................... บาท
๗.๔.๗ ธุรกิจซื้อ
.......................................... บาท
๗.๔.๘ ธุรกิจขาย
.......................................... บาท
๗.๔.๙ ธุรกิจแปรรูป
.......................................... บาท
๗.๔.๑๐ ธุรกิจส่งเสริม/บริการ .......................................... บาท
๗.๔.๑๑ รายได้
.......................................... บาท
๗.๔.๑๒ รายจ่าย
.......................................... บาท
๗.๔.๑๓ กําไร
.......................................... บาท
ขาดทุน
.......................................... บาท
๘. ผลงานที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับรางวัลยกย่อง
ปี
ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๙. พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง

-๓–
(๓) สําเนาการจดทะเบียน
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบันเกษตรกร
(๖) สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง
(๗) รายงานประจําปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี)
๑๐. ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ในด้านการผลิต การตลาด และ การเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐ
ลงชื่อ...................................... ผู้แทนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง

(.......................................)
ตําแหน่ง.............................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................

ลงชื่อ...................................... พนักงานรับขึ้นทะเบียน
(.......................................)
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................

ลงชื่อ...................................... พยาน
ลงชื่อ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบ
แบบรับขึ้นทะเบียน
(.......................................)
(.......................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...............
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................

คําสั่ง

□ รับขึ้นทะเบียน □ ไม่รับขึ้นทะเบียน
ลงชื่อ .........................................
(.........................................)
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยอําเภอ/จังหวัด.....................

เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□
การยางแห่งประเทศไทย
หลักฐานการยื่นขอขึน้ ทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□
ได้รับขึ้นทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้ นทะเบียนสถาบั นเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
และให้ นํ า เอกสารฉบั บ นี้ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นสถาบั น เกษตรกรชาวสวนยาง
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ................
ลงชือ่ ......................................... พนักงานผู้รับขึ้นทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง ..........................................

ฉบับ กยท.
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน คือ
□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
□ สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา
□ สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
□ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
□ บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
□ สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้งนี้ ให้ นํ าเอกสารดังกล่ าวข้ างต้ นมายื่ นเพิ่ มเติ มภายใน ๗ วั นทํ าการ มิ ฉะนั้ นจะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ในการขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นขอขึ้น
ทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(.........................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

ฉบับ ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน คือ
□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
□ สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา
□ สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
□ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
□ บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
□ สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้งนี้ ให้ นํ าเอกสารดังกล่ าวข้ างต้ นมายื่ นเพิ่ มเติ มภายใน ๗ วั นทํ าการ มิ ฉะนั้ นจะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ในการขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นขอขึ้น
ทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(.........................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

แบบ คบ.ส ๒

เลขทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

□□ □□□□ □□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า.............(ระบุชื่อสถาบันเกษตรกร)............. ตั้งอยู่...................
.......................(ระบุที่ตั้ง)..............................ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ
การเงิน การผลิ ต การแปรรู ป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิ จ และการดําเนินการอื่ นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............

ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด...................

แบบ คบ.ส ๒
แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกร......................................
ที่ยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

เลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
หรือเลขที่คําขอขึ้นทะเบียน

ที่อยู่

ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง...........................................

