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ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง แบบและวิธีการยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบและวิธีการ
ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า เจ้าของ ผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยาง ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิต
จากต้นยางในสวนยางและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
“สวนยาง” หมายความว่า ที่ดินปลูกต้นยางเนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไร่มีต้นยางปลูก
ไม่น้อยกว่าสิบต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
๔.๑ เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
๔.๒ เป็นผู้มีสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย
หรือต้นยางได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๓ มีสวนยาง
(ก) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
(ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน ๑ ท้ายประกาศ) หรือ
(ข) ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ที่ มี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ
(ตามบัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน ๒ ท้ายประกาศ) หรือ
(ค) ตั้งอยู่บนที่ดินตาม (ก) หรือ (ข) ที่ผู้ทําสวนยางเช่าหรืออาศัยบุคคลอื่น
และได้รับคํายินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้อาศัยในการที่ตนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ข้อ ๕ สถานที่ยื่นคําขอ และระยะเวลายื่นคําขอ
ณ ที่ทําการการยางแห่งประเทศไทยท้องที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีถัดไป
ข้อ ๖ เกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ให้ยื่นคําขอตามแบบ กยท.1 ท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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๖.๒ สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
๖.๓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทน ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน)
๖.๔ สําเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน)
๖.๕ สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๔.๓ (ก) และ/หรือ (ข)
๖.๖ หนังสือให้ความยินยอมในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
(กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ทําสวนยางในที่ดินที่ตนเช่าหรืออาศัยบุคคลอื่น
ตามข้อ ๔.๓ (ค) ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือตามแบบ กยท.3 ท้ายประกาศฉบับนี้)
ข้อ ๗ การพิจารณาคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
พิจารณาจากรายงานสํารวจตรวจสอบ ตามแบบ กยท.2 ท้ายประกาศฉบับนี้
ให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการปลูกแทนทราบเป็นหนังสือ
ข้อ ๘ เมื่อผู้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้รับแจ้งผลการอนุมัติตามข้อ ๗ แล้ว
ให้ผู้ยื่นคําขอติดต่อทําสัญญาการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สมชาย ชาญณรงค์กุล
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

บัญชีเอกสารหลักฐานที่ดนิ 1
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน
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. โฉนดตรำจอง
4. ตรำจองที่ตรำไว้ว่ำได้ทำประโยชน์แล้ว
เอกสารแสดงสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน
1. หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ จำนวน 4 แบบ
1.1) น.ส.3
1.2) น.ส.3 ก.
1.3) น.ส.3 ข.
1.4) แบบหมำยเลข 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 ตรำจอง
5. แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
6. บัญชีรับแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.2)
7. ใบรับแจ้งควำมประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค.3)

บัญชีเอกสารหลักฐานที่ดนิ 2
หนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
1. กรมที่ดิน
1.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
2. กรมธนารักษ์
2.1 หนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการเกษตร (ส.2/27)
3. กรมป่าไม้
3.1 หนังสืออนุญาตให้ ได้รับการผ่ อนผันให้ มีสิ ทธิทากินชั่ว คราวในเขตป่าสงวนแห่ งชาติ
(ครั้งที่ 1) (สทก.1)
3.2 หนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่ งชาติ
(สทก.1 ข)
3.3 หนังสืออนุญาตให้ทาประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุ งป่าสงวนแห่งชาติ มี 2
แบบ (สทก.1 ก และ สทก.2 ก)
3.4 หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23)
3.5 หนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ป.ส.31)
3.6 ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์จะขอแผ้วถางป่า เพื่อดาเนินกิจการตามที่ขออนุญาต
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
4.2 หนังสือแสดงการทาประโยชน์ (น.ค.3) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ พ.ศ. 2511
4.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเอง
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5.1 หนั งสื อรั บ รองการอนุญาตให้ส มาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของนิคม
สหกรณ์ (กสน.3)
5.2 หนังสือแสดงการทาประโยชน์ (กสน.5)
6. สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.1 หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รูป ที่ ดิ น มี แ บบพิ ม พ์ จ านวน 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 จานวน 2 แบบ (ส.ป.ก.4-28 ก และ ส.ป.ก.4-28 ข)
6.5 หนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.5-01)
6.6 หนังสือรับรองผู้ทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.5-02)
6.7 หนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.5-03)

แบบ กยท.1

คำขอรับกำรส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ำรปลูกแทน
ตำมมำตรำ 36 แห่ งพระรำชบัญญัติกำรยำงแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558
.

เลขทีค่ ำขอ

.

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่)

เขียนที่
วันที่

เดือน

.
.

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวเกษตรกรชาวสวนยาง……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
ผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
เป็ นนิติบุคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
โดย
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
ขอยืน่ คาขอรับการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ต่อ กยท. สาขา
จังหวัด
ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามคาขอนี้ ตั้งอยูบ่ า้ น................................................................................
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
เป็ นของข้าพเจ้าเอง
เป็ นผูเ้ ช่าที่ดิน จาก
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
เป็ นผูท้ าสวนยางในที่ดิน ของ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
2. ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในที่ดินตามข้อ 1. ดังนี้
ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
ปลูกแทนด้วยไม้ยนื ต้น
เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
(ชนิด)
3. สภาพสวนยางที่ขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เป็ นดังนี้
เป็ นต้นยางอายุกว่า 25 ปี ขึ้นไป จานวนประมาณ
ต้น เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
เป็ นต้นยางทรุ ดโทรมเสี ยหาย จานวนประมาณ
ต้น เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
เป็ นต้นยางให้ผลผลิตน้อย จานวนประมาณ
ต้น เนื้อที่ประมาณ
ไร่
งาน
ตารางวา
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยคือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน
(กรณี ที่นิติบุคคล เป็ นผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุน)
สาเนาหนังสื อแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณี ที่นิติบุคคล เป็ นผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุน)
สาเนาหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดิน
เลขที่
เนื้อที่

.

(ประเภท)

เลขที่

เนื้อที่

.

(ประเภท)

หนังสื อให้ความยินยอมในการขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (แบบ กยท.3)
(กรณี ผขู ้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุนเป็ นผูท้ าสวนยางในที่ดินที่ตนเช่าหรื ออาศัยบุคคลอื่น)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
.
5. ข้าพเจ้าขอรับรองดังต่อไปนี้
( 1 ) จะไม่โค่นต้นยางก่อนได้รับอนุญาต หากโค่นก่อนได้รับอนุญาตให้ถือว่าข้าพเจ้าหมดสิทธิได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้มีการปลูกแทน
( 2 ) จะถางสวนยางให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถสารวจ ตรวจสอบและรังวัดได้
( 3 ) จะใช้เงินหรื อสิ่ งของที่ได้รับจาก กยท. เฉพาะเพื่อการปลูกแทนภายในเนื้อที่ที่ได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มี
การปลูกแทน
( 4 ) จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ กยท. เกี่ยวกับการปลูกแทนทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ระบุขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ

.

.

ผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ

(

)

.

หมายเหตุ ( 1 ) ใส่เครื่ องหมาย  ในช่อง
หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
( 2 ) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคาขอและหลักฐานต่าง ๆ ของผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนรายนี้แล้วรับรองว่าถูกต้องครบถ้วน
2. ได้นดั ประชุม
ได้นดั สารวจตรวจสอบและรังวัดที่ดิน ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลา
น. สถานที่

ลงชื่อ

ผู้รับคำขอ

(
ตาแหน่ง

)
รหัส
วันที่

/

/

.

ได้ ตรวจสอบและลงทะเบียนแล้ว
ลงชื่อ

ผู้ตรวจและบันทึกข้ อมูล

(
ตาแหน่ง

.

วันที่

/

.

/

)
รหัส

.

.

.

.

แบบ กยท.2
รายงานการสารวจตรวจสอบเพือ่ การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทน
ตามมาตรา 36 แห่ งพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558
แบบการปลูกแทน

1

2

3

4

5

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

เลขที่คำขอ........................................................................................ชื่อผูข้ อรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุน.......................................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้สำรวจตรวจสอบและรังวัดที่ดินรำยนี้แล้ว ปรำกฏผลดังนี้

ก. การสารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยาง
1. กำรรังวัด
2. สภำพต้นยำง

3. ระยะปลูก
4. ลักษณะของดิน
5. สภำพของพื้นที่

6. วัชพืช

 รังวัดหมดทั้งแปลง
 ต้นยำงอำยุกว่ำ 25 ปี ขึ้นไป
 ต้นยำงทรุ ดโทรมเสี ยหำยโดย

 รังวัดเพียงบำงส่ วน

 ถูกกรี ดเสี ยหำย เป็ นต้นยำงอำยุ.......................................... ปี หน้ำกรี ดเสี ยหำยประมำณ..........................................%
มีอยูป่ ระมำณ.........................................% ของจำนวนต้นยำงทั้งหมด
 ถูกไฟไหม้ เป็ นต้นยำงอำยุ.............................. ปี เปิ ดกรี ดมำแล้ว......................เดือน เส้นรอบต้น .................... ซม.
มีอยูป่ ระมำณ.............................% ของจำนวนต้นยำงทั้งหมด ไฟไหม้มำแล้ว..........................เดือน
 ประสบวำตภัย เป็ นต้นยำงอำยุ.............. ปี เปิ ดกรี ดมำแล้ว..................... เดือน เส้นรอบต้น..................... ซม.
มีอยูป่ ระมำณ………….. % ของจำนวนต้นยำงทั้งหมด
ประสบวำตภัยมำแล้ว.................เดือน เสี ยสภำพสวน
่ ….. % ของจำนวนต้นยำงทั้งหมด
คงเหลือต้นยำงอยู…
 อื่นๆ ..............................................................................................................................................................................
 ต้นยำงที่ให้ผลน้อย .............................................อำยุ...........................ปี เปิ ดกรี ดมำแล้ว....................................เดือน เส้นรอบต้น..............................ซม.
มีอยูป่ ระมำณ.........................................% ของจำนวนต้นยำงทั้งหมด และในจำนวนนี้เปิ ดกรี ดมำแล้วประมำณ..........................................%
 อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
 ...............X................เมตร
 ไม่แน่นอน
อัตรำเฉลี่ย.....................................................ต้น/ไร่
 ดินเหนี ยว
 ดินร่ วน
 ดินทรำย
 ดินลูกรัง
 อื่น ๆ..................................................................
 ที่รำบ
 ที่ควนเขำ
 ที่ลุ่ม
 อื่น ๆ..............................................................................................................
 ระบำยน้ ำได้
 ระบำยน้ ำไม่ได้
 แก้ไขได้ โดย............................................................................................................................................
 แก้ไขไม่ได้ เพรำะ....................................................................................................................................
 หนำแน่นทัว่ ไป
 หนำแน่นเป็ นหย่อม ๆ
 มีจำนวนน้อย
 ไม่มี

ข. ความต้ องการของผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ารปลูกแทน
1. กำรโค่นต้นยำง
2. กำรปลูกยำงพันธุ์ดี
(1) วัสดุปลูก
(2) กำรจัดหำพันธุ์ยำง
(3) พันธุ์ยำงที่ใช้ปลูก
3. กำรปลูกไม้ยนื ต้น
(1) กำรจัดหำพันธุ์
4. ควำมต้องกำรอื่น ๆ

 โค่นเหลือตอ
 โค่นขุดรำก
ขอปลูกแทน
 แบบ 1
 แบบ 2
 อื่น ๆ ............................................................................................................
 เมล็ด/กล้ำ
 ต้นตอตำ
 ต้นติดตำ
 ยำงชำถุง
 อื่น ๆ ................................................................
 จัดหำพันธุ์ยำง/กิ่งตำเอง
 ให้ กยท. จัดหำพันธุ์ยำง/กิ่งตำให้
 อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................................................................................
………………………….………...
ขอปลูกแทนด้วยไม้ยนื ต้น (ชนิด) ...................................................................................................................................... พันธุ์ ........................................................
 จัดหำพันธุ์เอง
 ให้ กยท. จัดหำพันธุ์ให้
 อื่น ๆ ......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

ค. ความเห็นพนักงาน กยท. ผู้ทาการสารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยาง
1. ควำมเหมำะสมของทีด่ ินในกำรปลูกแทน

 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เพรำะ...............................................................................................................................................................................
2.ทำงระบำยน้ ำ
ไม่จำเป็ น
 จำเป็ นต้องทำ
3. รั้ว
ไม่จำเป็ น
 จำเป็ นต้องทำ
4. กำรป้ องกันกำรชะล้ำงดิน
 ปลูกตำมแนวระดับ
 ปลูกบนชั้นระดับ
 ทำชำนเฉพำะต้น
 ทำคันคูดกั น้ ำ
 ปลูกพืชคลุม
 อื่น ๆ .................................................................
5. กำรปลูกยำงหรื อไม้ยนื ต้นตำมควำมต้องกำรของผูข้ อรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยเพรำะเหตุผลดังนี้ คือ
 วัสดุปลูก ควรใช้………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 พันธุ์ควรใช้พนั ธุ์ยำง…………………………………………..………….......................พันธุไ์ ม้ยนื ต้น.........................................................................................
 กำรจัดหำพันธุ์ ควรจะ................................................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. กำรอนุมตั ิเพื่อกำรปลูกแทน

 เข้ำเกณฑ์ได้รับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนทั้งแปลง
 เข้ำเกณฑ์ได้รับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนบำงส่ วน
ให้ปลูกแทนด้วย
 ยำงพันธุ์ดี แบบ 1
 ยำงพันธุ์ดี แบบ 2
 ไม้ยนื ต้น แบบ 3 (ชนิด) .........................................................  ปำล์มน้ ำมัน แบบ 4
 เกษตรผสมผสำน แบบ 5 โดยปลูก
 ยำงพันธุ์ดีเป็ นพืชหลัก
 ไม้ยนื ต้นเป็ นพืชหลัก (ชนิด)..............................................................................................
 ไม่เข้ำเกณฑ์ได้รับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุน เพรำะ .......................................................................................................................................................................
 สมควรยกเลิกกำรขอรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนรำยนี้ เพรำะ.....................................................................................................................................................
7. อื่น ๆ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................................................................................. พนักงาน กยท.
(............................................................................................................................)
ตาแหน่ ง ............................................................................................................................... รหัส ..........................
วันที่......................................../......................................./.....................................

ความเห็นของผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ารปลูกแทน
ตำมทีพ่ นักงำน กยท. ทำกำรสำรวจรังวัดและตรวจสอบสภำพของสวนยำงและทำควำมเห็นข้ำงต้น นั้น ข้ำพเจ้ำได้ทรำบโดยตลอดแล้ว ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่ า ตำม
ข้อ ข. ควำมต้องกำรของผูข้ อรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนนั้นตรงตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งไว้จริ ง และสำหรับข้อ ค. ควำมเห็นพนักงำน กยท. ผูท้ ำกำรสำรวจรังวัดและตรวจสอบสภำพของสวนยำงนั้น ข้ำพเจ้ำ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย เพรำะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ........................................................................................ ผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุน/ผู้รับมอบอานาจ
(........................................................................................)
วันที่....................../................................/..........................

ความเห็นเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
.

พนักงานผู้สารวจรังวัด
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแผนที่สังเขปแล้ว มีควำมเห็นว่ำ
 เข้ำเกณฑ์ ตำมแผนที่หมำยเลข ..................................................................
 ไม่เข้ำเกณฑ์

(ลายมือชื่อ) ..................................................................................... พนักงานผู้สารวจรังวัด
(...................................................................................)
ตาแหน่ ง........................................................................................... รหัส ............................
วันที่.........................../.................................../.................................

หัวหน้ าแผนกปฏิบัตกิ าร
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจคำขอรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนและรำยงำนกำรสำรวจตรวจสอบ
เพื่อกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ปลูกแทนด้วย.......................................
ตำมแผนที่หมำยเลข ...........................................เนื้อที่อนุมตั ิ...........................................................
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำไม่อนุมตั ิเพรำะ ..................................................
.........................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ...........................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................................................ หผ.ปฏิบัติการ
(.....................................................................................)
ตาแหน่ ง.............................................................................................. รหัส .......................
วันที่............................./................................/.......................................

ผลการพิจารณา
ได้พิจำรณำคำขอรับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นและรำยงำนกำรสำรวจตรวจสอบเพื่อกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนข้ำงต้นแล้ว มีมติวำ่
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ ................................................................................................................
(...............................................................................................................)
ตาแหน่ ง...............................................................................................................
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทน
วันที่.............................../................................./.....................................

หมำยเหตุ

(1) ใส่ เครื่ องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ตอ้ งกำร
(2) ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ตอ้ งกำรออก

แบบ กยท. 3
หนังสือให้ความยินยอมในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
เขียนที่................................................
วันที่...........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..........................................................อายุ..............ปี เชื้อชาติ.......................
สัญชาติ ..............อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท.ี่ ..........ถนน ................................. ตรอก/ซอย.............................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์.....................
ได้ยินยอมให้...............................................................................อายุ..............ปี เชื้อชาติ........................
สัญชาติ ..............อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........ถนน ................................. ตรอก/ซอย.............................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต ................................จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์.....................
เลขประจาตัวเกษตรกรชาวสวนยาง ..........................................................ในฐานะ ผู้เช่า / ผู้อาศัย ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทนในที่ดินตามเอกสารสิทธิประเภท.................................................................................................
ระวาง........................................................................เลขที่ .........................................................ในท้องที่หมู่ที่.....................
ตาบล....................................................อาเภอ.......................................................จังหวัด.....................................................
เนื้อที่ ...................................................ไร่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดทาง
กฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ .................................................... ผู้ให้ ความยินยอม
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... คู่สมรสของผู้ให้ความยินยอม
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้รับ ความยินยอม
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(..................................................)
หมายเหตุ

ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ให้ความยินยอมด้วย

