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ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “เกษตรกรชาวสวนยาง”  ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

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

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

การยางแห่งประเทศไทยมอบหมายให้เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขตามประกาศนี้ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย 
“สวนยาง”  หมายความว่า  ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่  แต่ละไร่มีต้นยางปลูก   

ไม่น้อยกว่าสิบต้น  และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละย่ีสิบห้าต้น 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
  ๔.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิย่ืนขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  มีดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๔.๑.๒ มีสวนยาง 
    (ก) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย  (ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน  ๑  ท้ายประกาศ)  หรือ 
    (ข) ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  

(ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน  ๒  ท้ายประกาศ)  หรือ 
    (ค) ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีหนังสือรับรองของส่วนราชการท่ีที่ดินนั้น

ตั้งอยู่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของทางราชการ  หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  หรืออุทยานแห่งชาติ  หรือป่า 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้เป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัติของชาติ 

   ๔.๑.๓ เป็นเจ้าของ  ผู้เช่า  ผู้ทําสวนยาง  หรือคนกรีดยางซึ่งมีสิทธิได้รับ
ผลผลิตจากต้นยางในสวนยางตามข้อ  ๔.๑.๒   

   ๔.๑.๔ กรณีเป็นผู้ เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม   
(ตามแบบ  คบ.ก  ๕  ท้ายประกาศ) 
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   กรณีเป็นนิติบุคคล  จะต้องมีหลักฐานการมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยาง 

  ๔.๒ สถานที่รับขึ้นทะเบียน   
   ณ  ที่ทําการการยางแห่งประเทศไทย  หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนด   
ข้อ ๕ วิธีการข้ึนทะเบียน 
  ๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  

ย่ืนแบบคําขอขึ้นทะเบียน  (ตามแบบ  คบ.ก  ๑  ท้ายประกาศ)  ต่อพนักงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ 
ตามข้อ  ๔.๒ 

  ในกรณีคนกรีดยาง  ให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน  (ตามแบบ  คบ.ก  ๒  ท้ายประกาศ)  
ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔.๒  ที่สวนยางตั้งอยู่ 

  ๕.๒ ให้ เกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนต่อพนักงาน  และให้เป็นหน้าที่ 
ของเกษตรกรชาวสวนยางต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

  ๕.๓ ในกรณีเกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถแจ้งการข้ึนทะเบียนด้วยตนเองได้ 
ให้มอบอํานาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทนได้  (ตามแบบ  คบ.ก  ๔  ท้ายประกาศ) 

  กรณีคนกรีดยางต้องมาแจ้งด้วยตนเองพร้อมเจ้าของ  ผู้เช่า  หรือผู้ทําสวนยาง   
หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ 

ข้อ ๖ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้ย่ืนเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
(๒) สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย   

หรือสําเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง   
(ตามแบบ  คบ.ก  ๓  ท้ายประกาศ)  หรือสําเนาหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   
หรือสําเนาหนังสือรับรองของส่วนราชการที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของทางราชการหรืออยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้เป็นป่าถาวรอันเป็น 
สมบัติของชาติ   

(๓) หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีแทน)/อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(๔) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทํา
กิจกรรมปลูกยาง/กรีดยาง  โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคําขอครบถ้วน  กรณีเป็นคนกรีดยาง
ต้องให้เจ้าของสวนยางลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น 

ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอข้ึนทะเบียนแล้ว  ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
การแจ้งและออกหลักฐานการรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง 
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กรณีที่พนักงานปฏิเสธไม่รับคําขอข้ึนทะเบียนให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรายใดโดยเห็นว่าไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการขอข้ึนทะเบียนตามประกาศน้ี  ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธคําขอข้ึนทะเบียน 

ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ขอขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ 
ได้รับคําอุทธรณ์  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๘ ให้พนักงานเสนอคําขอข้ึนทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันย่ืนคําขอ   

ข้อ ๙ เม่ือผู้มีอํานาจได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้พนักงานแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียนให้ผู้ย่ืน  
คําขอทราบภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันรับขึ้นทะเบียน 

การนับระยะเวลาเร่ิมต้นเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับให้ขึ้นทะเบียนตามประกาศน้ี   
ให้นับแต่วันที่รับขึ้นทะเบียน   

ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงและมีหลักฐานโดยแน่ชัดแก่ผู้มีอํานาจว่าเกษตรกรชาวสวนยาง
ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔.๑  แห่งประกาศน้ี  ให้เพิกถอนทะเบียนเกษตรกร 
ชาวสวนยางรายนั้น ๆ  และให้ผู้มีอํานาจแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนยางรายนั้น ๆ  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่เพิกถอนทะเบียน   

ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ถูกเพิกถอนทะเบียน  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจ 
ที่เพิกถอนทะเบียนเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียน 

ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจตามวรรคสอง  พิจารณาคําอุทธรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สมชาย  ชาญณรงค์กุล 
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 



บัญชีเอกสารหลักฐานทีด่ิน 1 

 เอกสารแสดงกรรมสทิธิต์ามกฎหมายทีด่นิ  
  1. โฉนดที่ดิน จํานวน 6 แบบ  
  1.1)  น.ส.4   
 1.2)  น.ส.4 ก. 
 1.3)  น.ส.4 ข. 
 1.4)  น.ส.4 ค. 
 1.5)  น.ส.4 ง. 
 1.6)  น.ส.4 จ. 
 2. โฉนดแผนที่ 
  3. โฉนดตราจอง  
 4. ตราจองที่ตราไว้ว่าได้ทําประโยชน์แล้ว 

 เอกสารแสดงสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน 
 1. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ จํานวน 4 แบบ  
 1.1)  น.ส.3 
 1.2)  น.ส.3 ก.  
 1.3)  น.ส.3 ข. 
 1.4)  แบบหมายเลข 3 
 2. ใบจอง จํานวน 2 แบบ  
 2.1)  น.ส.2  
 2.2)  น.ส.2 ก. 
 3. ใบไต่สวน (น.ส.5) หรือใบนํา  
 4. ใบเหยียบยํ่า ตราจอง 
 5. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
 6. บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.2) 
 7. ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค.3) 



บัญชีเอกสารหลักฐานทีด่ิน 2 

 หนงัสืออนญุาตการใชป้ระโยชน์ในทีด่ินของรัฐ 

  1. กรมที่ดิน 
  1.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)  

 2. กรมธนารักษ์ 
  2.1 หนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพ่ือประกอบการเกษตร (ส.2/27) 

 3. กรมป่าไม้  
  3.1 หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินช่ัวคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
(ครั้งที่ 1) (สทก.1) 
  3.2 หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
(สทก.1 ข) 
  3.3 หนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ มี 2 แบบ 
(สทก.1 ก และ สทก.2 ก) 
  3.4 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) 
  3.5 หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ป.ส.31) 

  3.6 ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์จะขอแผ้วถางป่า เพ่ือดําเนินกิจการตามท่ีขออนุญาต 

 4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  4.1  หนังสืออนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
  4.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือ
การครองชีพ พ.ศ. 2511 
  4.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเอง 

 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  5.1 หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคม
สหกรณ์ (กสน.3) 
  5.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (กสน.5) 

 6. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  6.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีแบบพิมพ์จํานวน 4 แบบ                     
(ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01 ก, ส.ป.ก.4-01 ข และ ส.ป.ก.4-01 ค) 
  6.2 สัญญาเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-14 ก) 
  6.3 สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-18 ข) 
  6.4 หนังสือรับมอบที่ดิน จํานวน 2 แบบ (ส.ป.ก.4-28 ก และ ส.ป.ก.4-28 ข) 



  6.5 หนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.5-01) 
  6.6 หนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.5-02)  
  6.7 หนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.5-03)  
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แบบ คบ.ก ๑ 
                
 

การยางแห่งประเทศไทย 
                              แบบคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
ขอข้ึนทะเบียนในฐานะ     O  เจ้าของสวนยาง    O  ผู้เช่า   O  ผู้ทําสวนยาง 

สถานท่ีข้ึนทะเบียน การยางแห่งประเทศไทย .................................... 
วันท่ีรับข้ึนทะเบียน   วันท่ี □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□ 

เรียน  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้ขอรับการข้ึนทะเบียน 
     □ เป็นบุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อ่ืนๆ .......ชื่อ......................นามสกุล..................... ว/ด/ป เกิด□□ □□ □□□□ 
เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ เลขรหัสประจําบ้าน □□□□ □□□□□□ □ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ท่ี□□ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย....................... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail………………………………………………. 
ท่ีอยู่จริง เลขที่.............หมู่ท่ี□□ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.............................................ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail………………………………………………. 
     □ เป็นนิติบุคคล 
 เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................... จดทะเบียนเม่ือ ............................. เลขทะเบียน ................................  
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่.............หมู่ท่ี□□ ตรอก/ซอย ............................. ถนน .......................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................. 
E-mail……………………………………………….   
โดย .................................................. ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  อยู่บ้านเลขที่.............
หมู่ท่ี □□ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน....................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail………………………………………………. 
๒. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ขอรับการข้ึนทะเบียน  
 อาชีพหลัก O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจํา O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างท่ัวไป  O อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 
 อาชีพรอง O ประกอบอาชพีเกษตร O รับเงินเดือนประจํา O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างท่ัวไป  O อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 
   O ไม่มีอาชีพรอง 
 
 
 
 
 

เลขที่คําขอ 
□□□□ □□□□□ □

สําหรับพนักงาน  
   การยางแห่งประเทศไทย 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

เลขที่คําขอ 
□□□□ □□□□□ □ 

สําหรับพนักงาน 



  

 

- ๒ – 
 

๓. เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร      
□ ไม่เป็น    
□ เป็น   ๑. ชื่อ .......................................................  

                       ๒. ชื่อ ....................................................... 
                       ๓. ชื่อ ....................................................... 
 

๔. ข้อมูลสวนยาง ส่วนเอกสารสิทธิ์ 
 มีสวนยาง  จํานวน.....................แปลง ดังนี้ 
 แปลงท่ี.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจา้ของ □ เป็นผูเ้ช่า □ ผู้ทําสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ท่ี.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด............................... 
       ๒) เนื้อท่ี ................ไร่ ...............งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง............................... 
       ๔) จํานวนต้นยาง............ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก............................ 
       ๖) จํานวนต้นยางท่ีกรีด ................. ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วนั   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 

       ๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ํายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

         □ อ่ืนๆ ............... 
      ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง......................................กิโลกรัม/ปี 
      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จํานวน ............ คน 

   ๑. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ....................................................................................   
   ๒. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๓. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ....................................................................................         

   ๔. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๕. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 

 
 
        
 
 



 

 

 

- ๓ – 
 

 แปลงท่ี.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจา้ของ □ เป็นผูเ้ช่า □ ผู้ทําสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ท่ี.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด............................... 
       ๒) เนื้อท่ี ................ไร่ ...............งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง............................... 
       ๔) จํานวนต้นยาง............ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก............................ 
       ๖) จํานวนต้นยางท่ีกรีด ................. ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วนั   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 

       ๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ํายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

         □ อ่ืนๆ ............... 
             ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง......................................กิโลกรัม/ปี 

      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จํานวน ............ คน   
   ๑. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ....................................................................................   
   ๒. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๓. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 

 

   ๔. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๕. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
 

พร้อมคําขอนี้ได้แนบหลักฐาน 
 

□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
□ สําเนาทะเบียนบ้าน 
□ สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของท่ีดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง 
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อ่ืนๆ  ระบุ ......................................................... 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 
  
  
  

 
   



 
- ๔ – 

 
           ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ท้ังนี้ยินยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วม
โครงการภาครัฐ 
              
 
ลงชื่อ...................................... เกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 

 
ลงชื่อ...................................... พนักงานรับข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 

ลงชื่อ...................................... เจ้าของท่ีดินข้างเคียง/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.     
      (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 

ลงชื่อ...................................... พนักงานผูต้รวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 

 
 
คําสั่ง  □ รับข้ึนทะเบียน  □ ไม่รับข้ึนทะเบียน 
 
 
                                                      ลงชื่อ .........................................  
                                                             (.........................................)  
                                      ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขา/จังหวัด ........................... 

   



 

 

                                                                                                   เลขที่คําขอ 

                                                                          □□□□ □□□□□ □ 
 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

หลักฐานการยื่นขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
  

                                                                         วันท่ีรับข้ึนทะเบียน วันท่ี □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□ 
 

                     ได้รับคําขอข้ึนทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว  และให้นําเอกสารฉบับนี้มาติดต่อขอรับ
บัตรทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. ................ 
 
                                              ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับข้ึนทะเบียน 
                                                     (.........................................) 
                                          ตําแหน่ง .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 



 

                                                                                             ฉบับ กยท. 
 
 
 
 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ไม่รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
       ไม่รับข้ึนทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ 
 

□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา 
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
□ สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือ 

หนังสือรับรองจากเจ้าของท่ีดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง 
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อ่ืนๆ  ระบุ ......................................................... 
□ ลายมือชื่อเจ้าของท่ีดินข้างเคียงหรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ในพ้ืนท่ีท่ีสวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการทํากิจกรรมปลูกยาง/  
กรีดยาง 

□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 
 
 ท้ังนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  
ในการขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนต้องมายื่น  
ขอข้ึนทะเบียนใหม่อีกครั้ง 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 
                                         (.............................................) 
                                     วันท่ี ........ / ....................... / ............... 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอข้ึนทะเบียน 
                                        (...............................................) 
                                 ตําแหน่ง....................................................... 
                                     วันท่ี ........ / ....................... / ............... 
 

 
 

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□□ □
 



 

                                                                                       ฉบับ ผู้ขอข้ึนทะเบียน 
 
 
 
 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ไม่รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
       ไม่รับข้ึนทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ 
 

□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา 
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
□ สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือ 

หนังสือรับรองจากเจ้าของท่ีดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง 
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อ่ืนๆ  ระบุ ......................................................... 
□ ลายมือชื่อเจ้าของท่ีดินข้างเคียงหรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ในพ้ืนท่ีท่ีสวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการทํากิจกรรมปลูกยาง/  
กรีดยาง 

□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 
 
 ท้ังนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  
ในการขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนต้องมายื่น  
ขอข้ึนทะเบียนใหม่อีกครั้ง 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 
                                         (.............................................) 
                                     วันท่ี ........ / ....................... / ............... 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอข้ึนทะเบียน 
                                        (..............................................) 
                                 ตําแหน่ง....................................................... 
                                     วันท่ี ........ / ....................... / ............... 
 

 

 

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□□ □
 



 
เพ่ิมเติม 

 
แปลงท่ี.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจา้ของ □ เป็นผูเ้ช่า □ ผู้ทําสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ท่ี.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด............................... 
       ๒) เนื้อท่ี ................ไร่ ...............งาน ...............ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง............................... 
       ๔) จํานวนต้นยาง............ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก............................ 
       ๖) จํานวนต้นยางท่ีกรีด ................. ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วนั   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 

       ๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ํายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

         □ อ่ืนๆ ............... 
             ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง......................................กิโลกรัม/ปี 

      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จํานวน ............ คน   
                                                       ๑. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 

       ชื่อ....................................................................................   
   ๒. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๓. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 

 

   ๔. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 
       ชื่อ.................................................................................... 
   ๕. เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ 

                                                                     ชื่อ....................................................................................    

 



แc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่คําขอ 

□□□□ □□□□□ □
สําหรับพนักงาน  

รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

แบบ คบ.ก ๒
                                                                  
 

 
การยางแห่งประเทศไทย 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง 
สถานท่ีข้ึนทะเบียน การยางแห่งประเทศไทย .................................... 
วันท่ีรับข้ึนทะเบียน   วันท่ี □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□

เรียน  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเจ้าของสวนยาง 
    O นาย O นาง O นางสาว O อ่ืนๆ .......ชื่อ........................ นามสกุล ...........................................  เลขประจําตัวประชาชน 
    □ □□□□ □□□□□ □□□   หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง □□□□ □□□□□ □ 
 

๒. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้ขอรับการข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง 
ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อ่ืนๆ .........ชื่อ....................นามสกุล..................... ว/ด/ป เกิด□□ □□ □□□□ 

เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ เลขรหัสประจําบ้าน □□□□ □□□□□□ □ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ท่ี□□ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย....................... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail………………………………………………. 
ท่ีอยู่จริง เลขที่.............หมู่ท่ี□□ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.............................................ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….  

๓.ข้อมูลการกรีดยาง  
   ๑) เนื้อท่ีสวนยางท่ีกรีด ........ ไร่  ........ งาน  ........... ตารางวา 
   ๒) จํานวนต้นยางท่ีกรีด ................. ต้น 
   ๓) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ...................  

   ๔) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ํายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

  □ อ่ืนๆ ............... 
   ๕) การแบ่งผลผลิตยาง   คนกรีดยางได้ .......... % 
   ๖) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง......................................กิโลกรัม/ปี 
๔.ข้อมูลอ่ืนๆ 
   ๑) อาชีพเสริม   □ รับจ้าง   □ เกษตรกร   □ เลี้ยงสัตว์   □ ค้าขาย   □ อ่ืนๆ ...........   □ ไม่ประกอบอาชีพเสริม 
   ๒) รายได้จากอาชีพเสริม  เฉลี่ยเดือนละ ................ บาท 
 
 
      
 
 

เลขที่คําขอ 
□□□□ □□□□□ □ 

สําหรับพนักงาน

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๒ – 
 

   ๓) รวมรายได้ท้ังหมดใน ๑ ปี  ประมาณ .................... บาท 
   ๔) ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวข้องกับยาง    

□ ไม่ผ่าน    
□ ผ่าน ระบุ  ๑. ......................................   
                  ๒. ......................................   

  ๓. .......................................   
  ๔. .......................................   
 

พร้อมคําขอนี้ได้แนบหลักฐาน 
 

□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
□ สําเนาทะเบียนบ้าน 
□ หนังสือมอบอํานาจเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

  
  ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ท้ังนี้ยินยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และ    
การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 
 

ลงชื่อ...................................... คนกรีดยาง 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 

ลงชื่อ...................................... พนักงานรับข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 

ลงชื่อ...................................... เจ้าของสวนยาง                  
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
. 

ลงชื่อ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบแบบ  
                                    รับข้ึนทะเบียน 
     (.......................................) 
วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 

     คําสั่ง  □ รับข้ึนทะเบียน   □ ไม่รับข้ึนทะเบียน 
 
                                                  ลงชื่อ .........................................  

                                                         (.........................................)  

                                     ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขา/จังหวัด.................. 



 
                                                                              เลขที่คําขอ 

                                                           □□□□ □□□□□ □
 

การยางแห่งประเทศไทย 
หลักฐานการย่ืนขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง 

  
                                                     วันท่ีรับข้ึนทะเบียน วันท่ี □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□ 
 
                   ได้รับข้ึนทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว  และให้นํา
เอกสารฉบับนี้มาติดต่อขอรับบัตรทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ................
 
                                              ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับข้ึนทะเบียน 
                                                    (...........................................) 
                                              ตําแหน่ง ......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 



 

                                                                                                        ฉบับ กยท. 
 

 
 

 
การยางแห่งประเทศไทย 

ไม่รับคําขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง 
 

       ไม่รับข้ึนทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ 
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา 
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
□ หนังสือมอบอํานาจเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 
□ เจ้าของสวนยางไม่มาลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

 
  

       ท้ังนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ 
ในการขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนต้องมายื่นขอข้ึนทะเบียนใหม่ 
อีกครั้ง 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 
                                          (...........................................) 
                                   วันท่ี ........ / ....................... / ............... 

 
 ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอข้ึนทะเบียน 

                                          (............................................) 
                                 ตําแหน่ง..................................................... 
                                   วันท่ี ........ / ....................... / ............... 

 

 

 

 

เลขท่ีคําขอ 

□□□□ □□□□□ □



 

                                                                                         ฉบับ ผู้ขอข้ึนทะเบียน 
 

 
 

 
การยางแห่งประเทศไทย 

ไม่รับคําขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง 
 

       ไม่รับข้ึนทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ 
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา 
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
□ หนังสือมอบอํานาจเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 
□ เจ้าของสวนยางไม่มาลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

 
  

       ท้ังนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพ่ิมเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ 
ในการขอข้ึนทะเบียนคนกรีดยาง  หากท่านยังมีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนต้องมายื่นขอข้ึนทะเบียนใหม่ 
อีกครั้ง 
 

 ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 
                                          (...........................................) 
                                   วันท่ี ........ / ....................... / ............... 

 
 ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอข้ึนทะเบียน 

                                          (............................................) 
                                 ตําแหน่ง..................................................... 
                                   วันท่ี ........ / ....................... / ............... 

 

 
 

เลขท่ีคําขอ 

□□□□ □□□□□ □



แบบ คบ.ก 3  
                      

การยางแห่งประเทศไทย 
 

หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดนิ 
(กรณีรับรองผู้ทาํสวนยางในที่ดนิที่อาศัยบุคคลอ่ืน) 

 
               เขียนท่ี......................................................... 

                         วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ................... 
 
 ข้าพเจ้า.....................................................................ตัง้บ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี...................หมู่ท่ี................... 
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ............................ 
จงัหวดั............................................... เบอร์โทรศพัท์................................... 

ถือเอกสารสทิธ์ิในท่ีดนิประเภท.............................................................. เลขท่ี........................................ 
ซึง่ตัง้อยู ่ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................ตําบล................................
อําเภอ........................................................จงัหวดั.............................................................................................
ในเนือ้ท่ีประมาณ......................................................................................  
 

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว................................................ตัง้บ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี..............หมู่ท่ี.............. 
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ............................ 
จงัหวดั............................. เข้าทําสวนยางในท่ีดนิดงักลา่วและมีสทิธิได้รับผลผลติจากต้นยางในสวนยางนี ้
การยินยอมตามหนงัสือฉบบันีมี้กําหนดระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี..................................ถึงวนัท่ี...................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อความทัง้หมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดทางกฎหมายทกุประการ 
   
      ลงช่ือ .................................................ผู้ยินยอมให้ใช้ท่ีดนิ 
                 (                                               ) 
     
      ลงช่ือ .................................................คูส่มรสผู้ยินยอมให้ใช้ท่ีดนิ 
                 (                                               )  
 

 ลงช่ือ .................................................ผู้ขออนญุาต 
                 (                                               ) 
 
      ลงช่ือ ....................................................พยาน 
       (                                               ) 
 
      ลงช่ือ ....................................................พยาน 
       (                                               ) 

 



หนังสือมอบอํานาจ 
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 

ตามพระราชบญัญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เขียนท่ี............................................................................................ 
วันท่ี....................เดือน.....................................................พ.ศ. ...................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ผู้ร่วมกรรมสิทธ์ิและ/ข้าพเจ้า......................................................................................................................อายุ.............................ป ี
บัตรประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขท่ี......................................................................................................................................ออกให้ ณ            
อําเภอ/สถานีตํารวจ............................................................จังหวัด.....................................เชื้อชาติ.................................สัญชาติ................................          
           นาย.....................................................................................อยู่บ้าน.........................เลขท่ี................................ซอย..................................... 
           นาง...................................................................................... 
ถนน..........................................หมู่ท่ี....................ตําบล........................................อําเภอ.........................................จงัหวัด......................................... 
ได้มอบให้..............................................................................................อายุ......................................ปี บตัรประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
เลขท่ี....................................................................................ออกให้ ณ อําเภอ/สถานีตํารวจ........................................................................................ 
จังหวัด..............................เชื้อชาติ....................สญัชาติ........................      นาย............................................................................................. 
          นาง.............................................................................................. 
อยู่บ้าน.............................................เลขท่ี...............................................ซอย..............................................ถนน......................................................... 
หมู่ท่ี.................................................ตําบล..............................................อําเภอ...........................................จงัหวัด..................................................... 
เป็นผู้มีอํานาจจดัการแทนตัวในการย่ืนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท่ีดินต้ังอยู่หมู่ท่ี................ตําบล................................................ อําเภอ.................................................... จังหวัด........................................................ 
ตามหลักฐานท่ีดิน....................................................หมายเลข.............................................แทนผู้ร่วมกรรมสิทธ์ิและ/ข้าพเจา้ 
ได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานแล้ว 
ลงชื่อ................................................................ ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ................................................................. สามี/ภรรยาผู้มอบอํานาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอํานาจได้ 
ลงชื่อ................................................................ ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ................................................................. สามี/ภรรยาผู้มอบอํานาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอํานาจได้ 
ลงชื่อ................................................................ ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ................................................................. สามี/ภรรยาผู้มอบอํานาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอํานาจได้ 
ลงชื่อ................................................................ ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ................................................................. สามี/ภรรยาผู้มอบอํานาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอํานาจได้ 

ลงชื่อ................................................................  ผู้รับมอบอํานาจ   
             (.................................................................)        

ลงชื่อ................................................................  พยาน   
             (.................................................................) 

ลงชื่อ................................................................  พยาน   
             (.................................................................) 
ได้ตรวจสอบหลักฐานข้อความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจได้ 

ลงชื่อ................................................................  พนักงานการยางแห่งประเทศไทย..............................  
             (.................................................................) ตําแหน่ง...................................................................... 
คําเตือน   (๑) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออกทุกแห่ง 
  (๒) กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือให้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา และมีพยานรับรอง ๒ คน  

บุตร 

บุตร  

 

อากรแสตมป ์

แบบ คบ.ก 4



  
แบบ คบ.ก 5 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

หนังสือยนิยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 

 
ทําท่ี……………………………………….. 

วนัท่ี………..เดือน………………………พ.ศ…………. 
 
 ข้าพเจ้า………………..………………………….………อาย…ุ….……ปีอยูบ้่านเลขท่ี….……..……. 
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………..………ตําบล/แขวง……………………..……… 
อําเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั………………………..…….ซึง่เป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ของ……………………………………….….ทําหนงัสือฉบบันีข้ึน้ไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ข้าพเจ้าได้รับทราบ
และยินยอมให้…………………………..…………..…….บตุร/ผู้อยูใ่นความปกครองของข้าพเจ้าเป็นผู้ มีอํานาจ
ในการขึน้ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 

การใดท่ี………………………………………………….บตุร/ผู้อยูใ่นปกครองของข้าพเจ้าได้กระทําไป
ในขอบอํานาจของหนงัสือยินยอมนี ้ ให้มีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายทกุประการ 
  

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนี ้ ข้าพเจ้าจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน 
 

 

     ลงช่ือ…………………………………………ผู้ให้ความยินยอม 

             (………………………………………..) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ืออนัแท้จริงของผู้ให้ความยินยอมและผู้ให้ความยินยอมได้ลงลายมือ

ช่ือไว้ตอ่หน้าข้าพเจ้า 
 

 

     ลงช่ือ……………………………………………พยาน 

              (………………………………………….) 

     ลงช่ือ…………………………………………..พยาน 

               (…………………………………..…….) 


