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รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว เลขที่ค ำขอ 

□□□□ □□□□□ □ 
ส ำหรับพนักงำน  

 

   การยางแห่งประเทศไทย 

แบบ ขกม.1 
 
 

 
                                แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรทีป่ลูกยางในพืน้ทีท่ี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ขอแจ้งข้อมูลในฐานะ     O  เจ้าของสวนยาง    O  ผู้เช่า  O  ผู้ท าสวนยาง   

สถานทีแ่จ้งข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย .................................... 
วันที่รับแจ้งข้อมูล วันที่ ....... เดือน ............ พ.ศ............  

เรียน  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

     □ เป็นบุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อ่ืนๆ.... ชื่อ ......................นามสกุล ..................... ว/ด/ป เกิด ....../........./............ 
เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__เลขรหัสประจ าบ้าน__ __ __ __- __ __ __ __ __ __-__  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .............. หมู่ที.่........ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ................................. ตรอก/ซอย ............................ 
ถนน ........................ ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ................................ จงัหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ........................... E-mail ……………………………………….. 
ที่อยู่จริง เลขท่ี ........... หมู่ที.่........ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ........................................... ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน ........................ ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ .......................... โทรศัพท์มือถือ ......................... E-mail …………………………………………….. 

     □ เป็นนิติบุคคล 
           ชื่อนิติบุคคล .............................................................................. เลขทะเบียน ...................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท .............................................................................. จดทะเบียนเมื่อ .............................................................. 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี ........... หมู่ที่........ ตรอก/ซอย ............................. ถนน .......................... ต าบล/แขวง ................................
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ์......................... โทรศัพท ์.................................... 
E-mail …………………………………………………………..….   
โดย .................................................. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที.่........ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน 
...................................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ......................................... 
อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท ์................................... 
โทรศัพท์มือถือ ........................................... E-mail ………………………………………………………….……………… 

๒. ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
 อาชีพหลัก O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทั่วไป  O อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 
 อาชีพรอง O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทั่วไป  O อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 
   O ไม่มีอาชีพรอง 
 

 

 

 
รปูถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

เลขที่แบบแจ้งข้อมูล 

ม. __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ 

ส าหรับพนักงาน 



 
 

- ๒ - 
 

๓. เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร      
□ ไม่เป็น    

□ เป็น   ๑. ชื่อ .......................................................  
                       ๒. ชื่อ ....................................................... 
                       ๓. ชื่อ ....................................................... 
 

๔. ข้อมูลสวนยาง  
 มีสวนยาง  จ านวน ..................... แปลง ดังนี ้

 แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ......................... เลขที ่................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานที่ตั้งแปลง บ้าน ....................... หมู่ที ่...... ต าบล ................... อ าเภอ .......................จังหวัด ...................... 
       ๒) เนื้อท่ีปลูกยาง ................ ไร่ ...............งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีที่ปลูก .......................... 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 

       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 

       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

                □ อ่ืนๆ ................ 
      ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง ...................................... กิโลกรัม/ป ี
      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จ านวน ............. คน   □ ต่างด้าว  จ านวน ............. คน 
 

  ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................   
  ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  
  ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ .................................................................................... 
  ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  
  ๕. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  

 
 

        

 
 

 

 



 

 

 

 

- ๓ - 
 

 แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ......................... เลขที ่................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง
       ๑) สถานที่ตั้งแปลง บ้าน ................. หมู่ที ่...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด ...........................
       ๒) เนื้อท่ีปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีที่ปลูก ........................ 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 

       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 

       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

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

      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จ านวน ............ คน  □ ต่างด้าว  จ านวน ............. คน 
 

  ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................   
  ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  
  ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  
  ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__        
      ชื่อ .................................................................................... 
  ๕. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชื่อ ....................................................................................  

 
พร้อมแบบแจ้งข้อมูลนี้ได้แนบหลักฐาน 
 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
□ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
□ ส าเนาหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี)  
□ หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (กรณีรับรองผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง) 
□ หนังสือมอบอ านาจ (กรณีแทน) 
□ หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผู้เยาว์) 
□ หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพ่ือมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
□ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

   
 

 

 



 

- ๔ - 
 

           ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนหรือเข้ำใจข้อควำมข้ำงต้นแล้ว ขอรับรองว่ำได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยำงในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 
 
ลงชื่อ ...................................... เกษตรกรผู้แจ้งข้อมลู 
      (.......................................) 
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
 

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

ลงชื่อ ...................................... เจ้ำของที่ดินข้ำงเคียง/ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/อปท.       
      (.......................................) 
วันที่ ............เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
 

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

 
 

ค าสั่ง  □ รับแจ้งข้อมูล 
 
 
                                                      ลงชื่อ ..............................................  
                                                             (.........................................)  
                                      ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา ........................... 

 

 



 

 
 

เพิ่มเติม 
 

           แปลงที่ ....... ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ .............................. เลขที่ ................ □ เป็นเจา้ของ □ เปน็ผู้เชา่ □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานทีต่ั้งแปลง บา้น ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด .....................          
                 ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ตน้ยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ตน้ 
       ๕) ปีที่ปลูก ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ คร่ึงต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดบิ  □ ยางแผน่รมควัน    

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

      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จ านวน ............ คน  □ ต่างด้าว  จ านวน ............ คน 
 

                                                     ๑. เลขประจ าตวัประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                            ชื่อ ....................................................................................   
                                                         ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
                                                         ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
                                                         ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
                                                          
           แปลงที่ ....... ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ .............................. เลขที่ ................ □ เป็นเจา้ของ □ เปน็ผู้เชา่ □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานทีต่ั้งแปลง บา้น ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด .....................          
                 ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ตน้ยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ตน้ 
       ๕) ปีที่ปลูก ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ คร่ึงต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อ่ืนๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดบิ  □ ยางแผน่รมควัน    

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

      ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรีด  จ านวน ............ คน  □ ต่างด้าว  จ านวน ............ คน 
 

                                                     ๑. เลขประจ าตวัประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                            ชื่อ ....................................................................................   
                                                         ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
                                                         ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
                                                         ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ชื่อ .................................................................................... 
  


