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ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “เกษตรกรชาวสวนยาง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้มีอํานาจ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือพนักงานผู้ซึ่งผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทยมอบหมายให้เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามประกาศนี้
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย
“สวนยาง” หมายความว่า ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไร่มีต้นยางปลูก
ไม่น้อยกว่าสิบต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
๔.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง มีดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีสวนยาง
(ก) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน ๑ ท้ายประกาศ) หรือ
(ข) ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
(ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน ๒ ท้ายประกาศ) หรือ
(ค) ตั้ง อยู่ บ นที่ ดิน ที่ มี ห นั ง สื อ รั บ รองของส่ ว นราชการที่ ที่ ดิ น นั้ น
ตั้งอยู่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของทางราชการ หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ หรือป่า
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้เป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัติของชาติ
๔.๑.๓ เป็นเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ทําสวนยาง หรือคนกรีดยางซึ่งมีสิทธิได้รับ
ผลผลิตจากต้นยางในสวนยางตามข้อ ๔.๑.๒
๔.๑.๔ กรณี เ ป็ น ผู้ เ ยาว์ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมจากผู้ แ ทนโดยชอบธรรม
(ตามแบบ คบ.ก ๕ ท้ายประกาศ)
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กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยาง
๔.๒ สถานที่รับขึ้นทะเบียน
ณ ที่ทําการการยางแห่งประเทศไทย หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนด
ข้อ ๕ วิธีการขึ้นทะเบียน
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน (ตามแบบ คบ.ก ๑ ท้ายประกาศ) ต่อพนักงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้
ตามข้อ ๔.๒
ในกรณีคนกรีดยาง ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน (ตามแบบ คบ.ก ๒ ท้ายประกาศ)
ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔.๒ ที่สวนยางตั้งอยู่
๕.๒ ให้ เ กษตรกรชาวสวนยางขึ้ น ทะเบี ย นต่ อ พนั ก งาน และให้ เ ป็ น หน้ า ที่
ของเกษตรกรชาวสวนยางต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
๕.๓ ในกรณีเกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถแจ้งการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้
ให้มอบอํานาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทนได้ (ตามแบบ คบ.ก ๔ ท้ายประกาศ)
กรณี ค นกรี ด ยางต้ อ งมาแจ้ ง ด้ ว ยตนเองพร้ อ มเจ้ า ของ ผู้ เ ช่ า หรื อ ผู้ ทํ า สวนยาง
หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
ข้อ ๖ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
(๒) สํ า เนาหลั ก ฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
หรือสําเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือหนังสือ รับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง
(ตามแบบ คบ.ก ๓ ท้ า ยประกาศ) หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ อนุ ญ าตการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ
หรือสําเนาหนังสือรับรองของส่วนราชการที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของทางราชการหรืออยู่ใน
เขตป่า สงวนแห่ง ชาติห รื ออุ ท ยานแห่ง ชาติห รื อ ป่ า ที่ คณะรัฐ มนตรี มี มติ กํ าหนดให้ เ ป็ นป่ า ถาวรอัน เป็ น
สมบัติของชาติ
(๓) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อื่น ๆ (ถ้ามี)
(๔) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทํา
กิจกรรมปลูกยาง/กรีดยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบคําขอครบถ้วน กรณีเป็นคนกรีดยาง
ต้องให้เจ้าของสวนยางลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น
ข้อ ๗ เมื่อได้รับคําขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
การแจ้งและออกหลักฐานการรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง
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กรณีที่พนักงานปฏิเสธไม่รับคําขอขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรายใดโดยเห็นว่าไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการขอขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธคําขอขึ้นทะเบียน
ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ขอขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับคําอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๘ ให้พนักงานเสนอคําขอขึ้นทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นคําขอ
ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอํานาจได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้พนักงานแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียนให้ผู้ยื่น
คําขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับขึ้นทะเบียน
การนั บ ระยะเวลาเริ่ ม ต้ น เป็ น เกษตรกรชาวสวนยางที่ ไ ด้ รั บ ให้ ขึ้ น ทะเบี ย นตามประกาศนี้
ให้นับแต่วันที่รับขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและมีหลักฐานโดยแน่ชัดแก่ผู้มีอํานาจว่าเกษตรกรชาวสวนยาง
ผู้ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๔.๑ แห่ ง ประกาศนี้ ให้ เ พิ ก ถอนทะเบี ย นเกษตรกร
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

บัญชีเอกสารหลักฐานทีด่ ิน 1
เอกสารแสดงกรรมสิทธิต์ ามกฎหมายทีด่ นิ
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. ใบเหยียบย่ํา ตราจอง
5. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
6. บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.2)
7. ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค.3)

บัญชีเอกสารหลักฐานทีด่ ิน 2
หนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในทีด่ ินของรัฐ
1. กรมที่ดิน
1.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
2. กรมธนารักษ์
2.1 หนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการเกษตร (ส.2/27)
3. กรมป่าไม้
3.1 หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทํากินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(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 เพื่อดําเนินกิจการตามที่ขออนุญาต
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
4.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ พ.ศ. 2511
4.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเอง
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5.1 หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิค ม
สหกรณ์ (กสน.3)
5.2 หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (กสน.5)
6. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.1 หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทํ า ประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มี แ บบพิ ม พ์ จํ า นวน 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 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-14 ก)
6.3 สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (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)

แบบ คบ.ก ๑
รูปถ่าย
ขนาดแc
1 นิ ้ว

ขอขึ้นทะเบียนในฐานะ

เลขที
ําขอ
เลขที
่คํา่คขอ

□□□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□
การยางแห่งประเทศไทย
งประเทศไทย
การยางแห่
บพนั
กงาน
สําสํหรัาหรั
บพนั
กงาน
แบบคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
O เจ้าของสวนยาง O ผู้เช่า O ผู้ทําสวนยาง
สถานที่ขึ้นทะเบียน การยางแห่งประเทศไทย ....................................
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□

เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

□ เป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ .......ชื่อ......................นามสกุล..................... ว/ด/ป เกิด□□ □□ □□□□
เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ เลขรหัสประจําบ้าน □□□□ □□□□□□ □
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ท□
ี่ □ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย.......................
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….
ที่อยู่จริง เลขที่.............หมู่ที่□□ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.............................................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….

□ เป็นนิติบุคคล
เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................... จดทะเบียนเมื่อ ............................. เลขทะเบียน ................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ท□
ี่ □ ตรอก/ซอย ............................. ถนน .......................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์..................................
E-mail……………………………………………….
โดย .................................................. ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง อยู่บ้านเลขที่.............
หมู่ที่ □□ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน....................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….
๒. ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน
อาชีพหลัก
O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจํา O รับจ้างทางการเกษตร
O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทั่วไป
O อื่นๆ (ระบุ) ...................................
อาชีพรอง
O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจํา O รับจ้างทางการเกษตร
O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทั่วไป
O อื่นๆ (ระบุ) ...................................
O ไม่มีอาชีพรอง

-๒–
๓. เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
□ ไม่เป็น
□ เป็น ๑. ชื่อ .......................................................
๒. ชื่อ .......................................................
๓. ชื่อ .......................................................
๔. ข้อมูลสวนยาง ส่วนเอกสารสิทธิ์
มีสวนยาง จํานวน.....................แปลง ดังนี้
แปลงที่.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผูเ้ ช่า □ ผู้ทําสวนยาง
๑) สถานที่ตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ที่.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด...............................
๒) เนื้อที่ ................ไร่ ...............งาน ............... ตารางวา
๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง...............................
๔) จํานวนต้นยาง............ต้น
๕) ปีที่ปลูก............................
๖) จํานวนต้นยางที่กรีด ................. ต้น

□ ครึ่งต้น □ ⅓ ต้น กรีด ...... วัน เว้น ...... วัน □ อื่นๆ ...................
๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง □ น้ํายางสด □ ยางก้อนถ้วย □ ยางแผ่นดิบ □ ยางแผ่นรมควัน
□ อื่นๆ ...............
๗) ระบบกรีด

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–
แปลงที่.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผูเ้ ช่า □ ผู้ทําสวนยาง
๑) สถานที่ตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ที่.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด...............................
๒) เนื้อที่ ................ไร่ ...............งาน ............... ตารางวา
๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง...............................
๔) จํานวนต้นยาง............ต้น
๕) ปีที่ปลูก............................
๖) จํานวนต้นยางที่กรีด ................. ต้น

□ ครึ่งต้น □ ⅓ ต้น กรีด ...... วัน เว้น ...... วัน □ อื่นๆ ...................
๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง □ น้ํายางสด □ ยางก้อนถ้วย □ ยางแผ่นดิบ □ ยางแผ่นรมควัน
□ อื่นๆ ...............
๗) ระบบกรีด

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
□ สํ า เนาหลั กฐานแสดงสิ ทธิ ก ารถื อครองที่ ดิ น หรื อสํ า เนาสั ญ ญาเช่ าการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อื่นๆ ระบุ .........................................................
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................

-๔–
ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วม
โครงการภาครัฐ
ลงชื่อ...................................... เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน
(.......................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................

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

ลงชื่อ...................................... เจ้าของที่ดินข้างเคียง/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท. ลงชื่อ...................................... พนักงานผูต้ รวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน
(.......................................)
(.......................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................

คําสั่ง

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

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
หลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□

ได้รับคําขอขึ้นทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และให้นําเอกสารฉบับนี้มาติดต่อขอรับ
บัตรทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ................
ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับขึ้นทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง ..........................................

ฉบับ กยท.
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
□ สําเนาหลั กฐานแสดงสิ ทธิ การถือครองที่ดิน หรือสําเนาสัญญาเช่ าการใช้ประโยชน์ที่ดินหรื อ
หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อื่นๆ ระบุ .........................................................
□ ลายมื อชื่ อเจ้ าของที่ ดิ นข้ างเคียงหรื อกํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน สมาชิ กองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(อปท.) ในพื้ นที่ ที่ สวนยางตั้ งอยู่ รั บรองการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นและการทํ ากิ จกรรมปลู กยาง/
กรีดยาง
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้งนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพิ่มเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ในการขอขึ้ นทะเบี ย นเกษตรกรชาวสวนยาง หากท่ า นยั งมี ความประสงค์ จะขอขึ้ น ทะเบี ย นต้ องมายื่ น
ขอขึ้นทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(.............................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(...............................................)
ตําแหน่ง.......................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

ฉบับ ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
□ สําเนาหลั กฐานแสดงสิ ทธิ การถือครองที่ดิน หรือสําเนาสัญญาเช่ าการใช้ประโยชน์ที่ดินหรื อ
หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ทําสวนยาง
□ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีแทน)/อื่นๆ ระบุ .........................................................
□ ลายมื อชื่ อเจ้ าของที่ ดิ นข้ างเคียงหรื อกํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน สมาชิ กองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(อปท.) ในพื้ นที่ ที่ สวนยางตั้ งอยู่ รั บรองการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นและการทํ ากิ จกรรมปลู กยาง/
กรีดยาง
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้งนี้ให้นําเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นเพิ่มเติมภายใน ๗ วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ในการขอขึ้ นทะเบี ย นเกษตรกรชาวสวนยาง หากท่ า นยั งมี ความประสงค์ จะขอขึ้ น ทะเบี ย นต้ องมายื่ น
ขอขึ้นทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(.............................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(..............................................)
ตําแหน่ง.......................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

เพิ่มเติม
แปลงที่.............ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน...........................เลขที่................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผูเ้ ช่า □ ผู้ทําสวนยาง
๑) สถานที่ตั้งแปลงบ้าน..........หมู่ที่.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด...............................
๒) เนื้อที่ ................ไร่ ...............งาน ...............ตารางวา
๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง...............................
๔) จํานวนต้นยาง............ต้น
๕) ปีที่ปลูก............................
๖) จํานวนต้นยางที่กรีด ................. ต้น

□ ครึ่งต้น □ ⅓ ต้น กรีด ...... วัน เว้น ...... วัน □ อื่นๆ ...................
๘) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง □ น้ํายางสด □ ยางก้อนถ้วย □ ยางแผ่นดิบ □ ยางแผ่นรมควัน
□ อื่นๆ ...............
๗) ระบบกรีด

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....................................................................................

แบบ คบ.ก ๒
รูรูปปถ่ถ่าายย
แc
ขนาด
ขนาด11นินิ้ว้ว

่คําขอ
เลขทีเลขที
่คําขอ

□□□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□
การยางแห่งประเทศไทย

สําหรัสําบหรั
พนับกพนั
งานกงาน

แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง
สถานที่ขึ้นทะเบียน การยางแห่งประเทศไทย ....................................
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□
เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเจ้าของสวนยาง
O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ .......ชื่อ........................ นามสกุล ........................................... เลขประจําตัวประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□□

หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง □□□□ □□□□□ □
๒. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง
ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ .........ชื่อ....................นามสกุล..................... ว/ด/ป เกิด□□ □□ □□□□
เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□□ เลขรหัสประจําบ้าน □□□□ □□□□□□ □
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ท□
ี่ □ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย.......................
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….
ที่อยู่จริง เลขที่.............หมู่ที่□□ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.............................................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail……………………………………………….
๓.ข้อมูลการกรีดยาง
๑) เนื้อที่สวนยางที่กรีด ........ ไร่ ........ งาน ........... ตารางวา
๒) จํานวนต้นยางที่กรีด ................. ต้น

□ ครึ่งต้น □ ⅓ ต้น กรีด ...... วัน เว้น ...... วัน □ อื่นๆ ...................
๔) รูปแบบการจําหน่ายผลผลิตยาง □ น้ํายางสด □ ยางก้อนถ้วย □ ยางแผ่นดิบ □ ยางแผ่นรมควัน
□ อื่นๆ ...............
๓) ระบบกรีด

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

□ ค้าขาย □ อื่นๆ ........... □ ไม่ประกอบอาชีพเสริม

-๒–
๓) รวมรายได้ทั้งหมดใน ๑ ปี ประมาณ .................... บาท
๔) ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับยาง
□ ไม่ผ่าน
□ ผ่าน ระบุ ๑. ......................................
๒. ......................................
๓. .......................................
๔. .......................................
พร้อมคําขอนี้ได้แนบหลักฐาน
□
□
□
□

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอํานาจเพื่อขอขึ้นทะเบียน
อื่นๆ ระบุ ...........................................

ข้า พเจ้าได้ อ่า นหรื อเข้า ใจข้อความข้ างต้น แล้ ว ขอรั บรองว่าได้แจ้งข้อมูล เป็ น จริ ง ครบถ้ วน ทั้งนี้ยิ นยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และ
การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
ลงชื่อ...................................... คนกรีดยาง
(.......................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................

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

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

ลงชื่อ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบแบบ
รับขึ้นทะเบียน
(.......................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................

คําสั่ง

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

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
หลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□

ได้รับขึ้นทะเบียนของ................................................. ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และให้นํา
เอกสารฉบับนี้มาติดต่อขอรับบัตรทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ................
ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับขึ้นทะเบียน
(...........................................)
ตําแหน่ง .........................................

ฉบับ กยท.
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับคําขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
□ หนังสือมอบอํานาจเพื่อขอขึ้นทะเบียน
□ เจ้าของสวนยางไม่มาลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้ งนี้ ให้ นํ าเอกสารดั งกล่ าวข้ างต้ นมายื่ นเพิ่ มเติ มภายใน ๗ วั นทํ าการ มิ ฉะนั้ นจะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ในการขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่
อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(...........................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(............................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

ฉบับ ผูข้ อขึ้นทะเบียน
เลขที่คําขอ

□□□□ □□□□□ □
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับคําขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง
ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนคือ
□ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา
□ ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
□ หนังสือมอบอํานาจเพื่อขอขึ้นทะเบียน
□ เจ้าของสวนยางไม่มาลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น
□ อื่นๆ ระบุ ...........................................
ทั้ งนี้ ให้ นํ าเอกสารดั งกล่ าวข้ างต้ นมายื่ นเพิ่ มเติ มภายใน ๗ วั นทํ าการ มิ ฉะนั้ นจะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
ในการขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง หากท่านยังมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่
อีกครั้ง
ลงชื่อ ......................................... ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
(...........................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียน
(............................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

แบบ คบ.ก 3

การยางแห่ งประเทศไทย
หนังสือรั บรองจากเจ้ าของที่ดนิ
(กรณีรับรองผู้ทาํ สวนยางในที่ดนิ ที่อาศัยบุคคลอื่น)
เขียนที่.........................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ...................
ข้ าพเจ้ า.....................................................................ตั้งบ้ านเรื อนอยูเ่ ลขที่...................หมู่ที่...................
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ............................
จังหวัด............................................... เบอร์ โทรศัพท์...................................
ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ประเภท.............................................................. เลขที่........................................
ซึง่ ตั ้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................ตําบล................................
อําเภอ........................................................จังหวัด.............................................................................................
ในเนื ้อที่ประมาณ......................................................................................
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว................................................ตั้งบ้ านเรื อนอยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่..............
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ............................
จังหวัด............................. เข้ าทําสวนยางในที่ดนิ ดังกล่าวและมีสทิ ธิได้ รับผลผลิตจากต้ นยางในสวนยางนี ้
การยินยอมตามหนังสือฉบับนี ้มีกําหนดระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่..................................ถึงวันที่......................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรอง ข้ อความทั้งหมดข้ างต้ นเป็ นความจริ ง หากข้ อความเป็ นเท็จ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ .................................................ผู้ยินยอมให้ ใช้ ที่ดนิ
(
)
ลงชื่อ .................................................คูส่ มรสผู้ยินยอมให้ ใช้ ที่ดนิ
(
)
ลงชื่อ .................................................ผู้ขออนุญาต
(
)
ลงชื่อ ....................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ ....................................................พยาน
(
)

หนังสือมอบอํานาจ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ คบ.ก 4
อากรแสตมป์

เขียนที่............................................................................................
วันที่....................เดือน.....................................................พ.ศ. ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ผู้ร่วมกรรมสิทธิ์และ/ข้าพเจ้า......................................................................................................................อายุ.............................ปี
บัตรประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่......................................................................................................................................ออกให้ ณ
อําเภอ/สถานีตํารวจ............................................................จังหวัด.....................................เชื้อชาติ.................................สัญชาติ................................
นาย.....................................................................................อยู่บ้าน.........................เลขที่................................ซอย.....................................
บุตร
นาง......................................................................................
ถนน..........................................หมู่ที่....................ตําบล........................................อําเภอ.........................................จังหวัด.........................................
ได้มอบให้..............................................................................................อายุ......................................ปี บัตรประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
เลขที่....................................................................................ออกให้ ณ อําเภอ/สถานีตํารวจ........................................................................................
จังหวัด..............................เชื้อชาติ....................สัญชาติ........................
นาย.............................................................................................
บุตร
นาง..............................................................................................
อยู่บ้าน.............................................เลขที่...............................................ซอย..............................................ถนน.........................................................
หมู่ที่.................................................ตําบล..............................................อําเภอ...........................................จังหวัด.....................................................
เป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนตัวในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่................ตําบล................................................ อําเภอ.................................................... จังหวัด........................................................
ตามหลักฐานที่ดิน....................................................หมายเลข.............................................แทนผู้ร่วมกรรมสิทธิ์และ/ข้าพเจ้า
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

แบบ คบ.ก 5

การยางแห่ งประเทศไทย
หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ทําที่………………………………………..
วันที่………..เดือน………………………พ.ศ………….
ข้ าพเจ้ า………………..………………………….………อายุ…….……ปี อยูบ่ ้ านเลขที่….……..…….
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………..………ตําบล/แขวง……………………..………
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………..…….ซึง่ เป็ นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ของ……………………………………….….ทําหนังสือฉบับนี ้ขึ ้นไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ
และยินยอมให้ …………………………..…………..…….บุตร/ผู้อยูใ่ นความปกครองของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีอํานาจ
ในการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
การใดที่………………………………………………….บุตร/ผู้อยูใ่ นปกครองของข้ าพเจ้ าได้ กระทําไป
ในขอบอํานาจของหนังสือยินยอมนี ้ ให้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี ้ ข้ าพเจ้ าจึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ให้ ความยินยอม
(………………………………………..)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่ออันแท้ จริ งของผู้ให้ ความยินยอมและผู้ให้ ความยินยอมได้ ลงลายมือ
ชื่อไว้ ตอ่ หน้ าข้ าพเจ้ า

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

