
 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”  ตามมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  เร่ือง  หลักเกณฑ์
วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีอํานาจ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  หรือพนักงานผู้ซึ่งผู้ว่าการ   

การยางแห่งประเทศไทยมอบหมายให้รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขตามประกาศนี้ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย 
“สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”  หมายความว่า  สมาคม  สหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบริษัทจํากัด  ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
  ๔.๑ นิติบุคคลซึ่งมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามประกาศนี้  

ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ต่อไปนี้ 
   ๔.๑.๑ มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิก   
   ๔.๑.๒ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการที่เก่ียวข้องกับยางพารา

และมีการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  ๔.๒ สถานที่รับขึ้นทะเบียน   
  ณ  ที่ทําการการยางแห่งประเทศไทย  หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนด   
ข้อ ๕ วิธีการข้ึนทะเบียน 
  ๕.๑ ให้นิติ บุคคลซ่ึงประสงค์จะขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  ย่ืนแบบคําขอข้ึนทะเบียน  (ตามแบบ  คบ.ส  ๑  ท้ายประกาศ)  ต่อพนักงาน   
ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔.๒ 

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบ 
การขอข้ึนทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
(๒) สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เก่ียวกับยางพารา   
(๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน   
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  (ตามแบบ  คบ.ส  ๒  ท้ายประกาศ) 
(๖) สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง 
ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอข้ึนทะเบียนแล้ว  ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  

การแจ้งและออกหลักฐานการรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง 
กรณีที่พนักงานปฏิเสธไม่รับคําขอข้ึนทะเบียนให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรายใดโดยเห็นว่าไม่มี

คุณสมบัติครบถ้วนในการขอข้ึนทะเบียนตามประกาศนี้  ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจ
ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธคําขอข้ึนทะเบียน 

ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ขอขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ 
ได้รับคําอุทธรณ์  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๘ ให้พนักงานเสนอคําขอข้ึนทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันย่ืนคําขอ   

ข้อ ๙ เม่ือผู้มีอํานาจได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้พนักงานแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน  ให้ผู้ย่ืน  
คําขอทราบภายใน  ๗  วันนับแต่วันรับขึ้นทะเบียน 

การนับระยะเวลาเริ่มต้นเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับให้ขึ้นทะเบียนตามประกาศน้ี  
ให้นับแต่วันที่รับขึ้นทะเบียน 

ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงและมีหลักฐานโดยแน่ชัดแก่ผู้มีอํานาจว่าสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๑  แห่งประกาศนี้  ให้เพิกถอนทะเบียน
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางน้ัน  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
 
                                       
 
 

การยางแหง่ประเทศไทย 
แบบคําขอขึน้ทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 
 

                                                                 การยางแห่งประเทศไทย............................... 
          วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............... 

 
ขอให้เติมข้อความลงในช่องว่างและทาํเครื่องหมาย √ ใน □ ตามความเป็นจรงิ 
 

๑. ช่ือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง.......................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................... 
๒. ลักษณะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 □ [๐๑] สมาคม  
 □ [๐๒] สหกรณ์    
 □ [๐๓] กลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง   
 

๓. ที่ต้ังสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
    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  มสีมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ............... คน                  
คิดเป็นร้อยละ ............. ของสมาชิกทั้งหมด  มีเน้ือทีส่วนยางทั้งหมด ....................... ไร่ 

๖. กิจกรรมหลกัของสถาบันเกษตรกร ...................................................  
 

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□ 
สําหรับพนักงาน  



 
- ๒ – 

 

๗. ข้อมูลผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ จัดต้ังเมื่อ....................................................................... 
 ๗.๒ ปัจจุบันจาํนวนสมาชิก...............คน จํานวนคณะกรรมการ................คน พนักงาน................คน 
 ๗.๓ พ้ืนที่ดําเนินงาน (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)........................................................................ 
 ๗.๔ ผลประกอบการธุรกิจปีบัญชีล่าสุด (กรอกข้อมูลผลการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน) 
  ๗.๔.๑   ทรัพย์สิน  .......................................... บาท 
  ๗.๔.๒   หน้ีสนิ   .......................................... บาท 
  ๗.๔.๓   ทุนเรอืนหุ้น  .......................................... บาท 
  ๗.๔.๔   เงินสาํรอง  .......................................... บาท 
  ๗.๔.๕   เงินรับฝาก  .......................................... บาท 
  ๗.๔.๖   ธุรกิจสินเช่ือ  .......................................... 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 รายจา่ย   .......................................... บาท 
  ๗.๔.๑๓ กําไร   .......................................... บาท 
   ขาดทุน   .......................................... บาท 
 

๘. ผลงานที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับรางวัลยกย่อง 
ปี ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

   
   
   
   

 

๙. พร้อมน้ีได้แนบเอกสาร  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง 



 
- ๓ – 

 
    (๓) สําเนาการจดทะเบียน  
    (๔) บัญชีรายช่ือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  

            (๕) บัญชีรายช่ือสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบันเกษตรกร 
(๖) สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร    

ชาวสวนยาง 
(๗) รายงานประจําปีบัญชีล่าสุด (ถ้าม)ี  

 

๑๐. ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งน้ียินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์  
ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ในด้านการผลิต การตลาด และ การเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐ 

 
ลงช่ือ...................................... ผู้แทนสถาบันเกษตรกร

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

ลงช่ือ...................................... พนักงานรับข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................

 

ลงช่ือ...................................... พยาน                     
     (.......................................) 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...............

 

ลงช่ือ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบ
แบบรับข้ึนทะเบียน 

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

 
 
 
 

คําสั่ง  □ รับขึ้นทะเบียน   □ ไม่รับขึ้นทะเบียน 
                                                  ลงช่ือ .........................................  
                                                         (.........................................)  
                                      ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยอําเภอ/จังหวัด..................... 



 
                                                                                                       เลขที่คําขอ 

                                                 □□□□ □□□□   
การยางแหง่ประเทศไทย 

หลักฐานการย่ืนขอขึน้ทะเบียนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
    

                                                    วันที่รับขึ้นทะเบียน  วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□ 
 
                     ได้รับขึ้นทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว  
และให้นําเอกสารฉบับน้ีมาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ................ 
 
                                              ลงช่ือ ......................................... พนักงานผู้รับขึ้นทะเบียน 
                                                     (.........................................) 
                                              ตําแหน่ง .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                             ฉบับ กยท. 
 

 
 

การยางแหง่ประเทศไทย 
ไม่รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 
      ไม่รับขึ้นทะเบียน เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถ้วน คือ 

□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
□ สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เก่ียวกับยางพารา 

 □ สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 □ บัญชีรายช่ือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 
 □ บัญชีรายช่ือสมาชิกทั้งหมด 

□ สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 □ อ่ืนๆ ระบุ ...........................................  
 

ทั้งน้ีให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาย่ืนเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  
ในการขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมาย่ืนขอขึ้น
ทะเบียนใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน 
         (.........................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 
    วันที่ ........ / ....................... / ............... 

 ลงช่ือ ......................................... ผู้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน 
         (.........................................) 
    วันที่ ........ / ....................... / ............... 

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□
 



  
 

                                                                                              ฉบับ ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
 

 
 

การยางแหง่ประเทศไทย 
ไม่รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 
      ไม่รับขึ้นทะเบียน เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถ้วน คือ 

□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
□ สําเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่เก่ียวกับยางพารา 

 □ สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 □ บัญชีรายช่ือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 
 □ บัญชีรายช่ือสมาชิกทั้งหมด 

□ สําเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 □ อ่ืนๆ ระบุ ...........................................  
 

ทั้งน้ีให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาย่ืนเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  
ในการขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมาย่ืนขอขึ้น
ทะเบียนใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลงช่ือ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน 
         (.........................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 
    วันที่ ........ / ....................... / ............... 

 ลงช่ือ ......................................... ผู้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน 
         (.........................................) 
    วันที่ ........ / ....................... / ............... 

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□
 



 
 
 
 
 

การยางแหง่ประเทศไทย 
 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
     หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า.............(ระบุช่ือสถาบันเกษตรกร)............. ต้ังอยู่................... 
.......................(ระบุที่ต้ัง)..............................ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  มีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ 
การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
        

                                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ลงช่ือ.................................................. 
       (.................................................) 
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด................... 

แบบ คบ.ส ๒ เลขทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

□□ □□□□ □□□□ □ 



แบบ คบ.ส ๒ 
 

แบบบัญชรีายชื่อสมาชิกของสถาบนัเกษตรกร...................................... 
ที่ยื่นคาํขอขึน้ทะเบียนตามพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกลุ เลขประจําตัว

ประชาชน 
เลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  

หรือเลขที่คําขอขึ้นทะเบียน ที่อยู่ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

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


