เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสํารวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสํารวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การปลูกแทน” หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด แทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วน
“พนัก งาน” หมายความว่า พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ข้อ ๔ ผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปลู ก แทนต้ อ งอํ า นวยความสะดวก
และปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๔.๑ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
๔.๒ ถางแนวเขตโดยรอบสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ความกว้างประมาณ ๒ เมตร เพื่อให้สะดวกพอที่จะทําการสํารวจ ตรวจสอบ หรือรังวัด
๔.๓ ปราบวัชพืชในสวนยาง เพื่อให้สะดวกพอที่จะเข้าสํารวจ ตรวจสอบสภาพสวนยาง
ต้นยาง สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
๔.๔ ปักหลักไม้เนื้อแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร หรือ ๓ นิ้ว
ความยาว ๑ เมตร เป็นเครื่องหมายทุกมุมหักของสวน หรือจะใช้หลักชนิดอื่นที่มีความคงทนไม่น้อยกว่า
๓ ปีแทนก็ได้ และให้เตรียมสีน้ํามัน (สีแดง) เพื่อใช้เขียนหมายเลขบนหลักในวันเข้าสํารวจ ตรวจสอบ
หรือรังวัด
๔.๕ ในวันเข้าสํารวจ ตรวจสอบ หรือรังวัดต้องอํานวยความสะดวกและให้ข้อมูล
ตามความเป็นจริงต่อพนักงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานการสํารวจ ตรวจสอบ
หรือรังวัด ตามแบบ กยท.2 ท้ายประกาศ
๔.๖ ห้ามเคลื่อ นย้า ยหลัก ที่ปั กไว้ ตามข้ อ ๔.๔ และต้ อ งดูแ ลรั กษาไว้ เพื่ อ ให้
พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของการโค่นต้นยางได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อ ๕ ผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ต้ อ งไม่ โ ค่ น ต้ น ยางก่ อ นพนั ก งานเข้ า สํ า รวจ
ตรวจสอบ หรือรังวัด และได้รับการอนุมัติให้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน มิฉะนั้นจะ
ถือว่าหมดสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้โค่นต้นยางได้
ก่อนการอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สมชาย ชาญณรงค์กุล
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

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

1

2

3

4

5

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

เลขที่คาํ ขอ........................................................................................ชื่อผูข้ อรับการส่ งเสริ มและสนับสนุน.......................................................................................................
ข้าพเจ้าได้สาํ รวจตรวจสอบและรังวัดที่ดินรายนี้ แล้ว ปรากฏผลดังนี้

ก. การสํ ารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยาง
1. การรังวัด
2. สภาพต้นยาง

3. ระยะปลูก
4. ลักษณะของดิน
5. สภาพของพื้นที่

6. วัชพืช

 รังวัดหมดทั้งแปลง
 ต้นยางอายุกว่า 25 ปี ขึ้นไป
 ต้นยางทรุ ดโทรมเสี ยหายโดย

 รังวัดเพียงบางส่วน

 ถูกกรี ดเสี ยหาย เป็ นต้นยางอายุ.......................................... ปี หน้ากรี ดเสี ยหายประมาณ..........................................%
มีอยูป่ ระมาณ.........................................% ของจํานวนต้นยางทั้งหมด
 ถูกไฟไหม้ เป็ นต้นยางอายุ.............................. ปี เปิ ดกรี ดมาแล้ว......................เดือน เส้นรอบต้น.................... ซม.
มีอยูป่ ระมาณ.............................% ของจํานวนต้นยางทั้งหมด ไฟไหม้มาแล้ว..........................เดือน
 ประสบวาตภัย เป็ นต้นยางอายุ.............. ปี เปิ ดกรี ดมาแล้ว..................... เดือน เส้นรอบต้น..................... ซม.
มีอยูป่ ระมาณ………….. % ของจํานวนต้นยางทั้งหมด ประสบวาตภัยมาแล้ว.................เดือน เสี ยสภาพสวน
่ ….. % ของจํานวนต้นยางทั้งหมด
คงเหลือต้นยางอยู…
 อื่นๆ ..............................................................................................................................................................................
 ต้นยางที่ให้ผลน้อย .............................................อายุ...........................ปี เปิ ดกรี ดมาแล้ว....................................เดือน เส้นรอบต้น..............................ซม.
มีอยูป่ ระมาณ.........................................% ของจํานวนต้นยางทั้งหมด และในจํานวนนี้เปิ ดกรี ดมาแล้วประมาณ..........................................%
 อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
 ...............X................เมตร
 ไม่แน่นอน
อัตราเฉลี่ย.....................................................ต้น/ไร่
 ดินเหนียว
 ดินร่ วน
 ดินทราย
 ดินลูกรัง
 อื่น ๆ..................................................................
 ที่ราบ
 ที่ควนเขา
 ที่ลุ่ม
 อื่น ๆ..............................................................................................................
 ระบายนํ้าได้
 ระบายนํ้าไม่ได้
 แก้ไขได้ โดย............................................................................................................................................
 แก้ไขไม่ได้ เพราะ....................................................................................................................................
 หนาแน่นทัว่ ไป
 หนาแน่นเป็ นหย่อม ๆ
 มีจาํ นวนน้อย
 ไม่มี

ข. ความต้ องการของผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทน
1. การโค่นต้นยาง
2. การปลูกยางพันธุ์ดี
(1) วัสดุปลูก
(2) การจัดหาพันธุ์ยาง
(3) พันธุ์ยางที่ใช้ปลูก
3. การปลูกไม้ยนื ต้น
(1) การจัดหาพันธุ์
4. ความต้องการอื่น ๆ

 โค่นเหลือตอ
 โค่นขุดราก
ขอปลูกแทน
 แบบ 1
 แบบ 2
 อื่น ๆ ............................................................................................................
 ต้นตอตา
 ต้นติดตา
 ยางชําถุง
 อื่น ๆ ................................................................
 เมล็ด/กล้า
 จัดหาพันธุ์ยาง/กิ่งตาเอง
 ให้ กยท. จัดหาพันธุ์ยาง/กิ่งตาให้
 อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................................................................................
………………………….………...
ขอปลูกแทนด้วยไม้ยนื ต้น (ชนิด) ...................................................................................................................................... พันธุ์ ........................................................
 จัดหาพันธุ์เอง
 ให้ กยท. จัดหาพันธุ์ให้
 อื่น ๆ ......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

ค. ความเห็นพนักงาน กยท. ผู้ทาํ การสํ ารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยาง
1. ความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกแทน

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เพราะ...............................................................................................................................................................................
2.ทางระบายนํ้า
ไม่จาํ เป็ น
 จําเป็ นต้องทํา
3. รั้ว
ไม่จาํ เป็ น
 จําเป็ นต้องทํา
4. การป้ องกันการชะล้างดิน
 ปลูกตามแนวระดับ
 ปลูกบนชั้นระดับ
 ทําชานเฉพาะต้น
 ทําคันคูดกั นํ้า
 ปลูกพืชคลุม
 อื่น ๆ .................................................................
5. การปลูกยางหรื อไม้ยนื ต้นตามความต้องการของผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลดังนี้ คือ
 วัสดุปลูก ควรใช้………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 พันธุ์ควรใช้พนั ธุ์ยาง…………………………………………..………….......................พันธุ์ไม้ยนื ต้น.........................................................................................
 การจัดหาพันธุ์ ควรจะ................................................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. การอนุมตั ิเพื่อการปลูกแทน

 เข้าเกณฑ์ได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนทั้งแปลง
 เข้าเกณฑ์ได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนบางส่วน
ให้ปลูกแทนด้วย
 ยางพันธุ์ดี แบบ 1
 ยางพันธุ์ดี แบบ 2
 ไม้ยนื ต้น แบบ 3 (ชนิด) .........................................................  ปาล์มนํ้ามัน แบบ 4
 เกษตรผสมผสาน แบบ 5 โดยปลูก
 ยางพันธุ์ดีเป็ นพืชหลัก
 ไม้ยนื ต้นเป็ นพืชหลัก (ชนิด)..............................................................................................
 ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุน เพราะ .......................................................................................................................................................................
 สมควรยกเลิกการขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนรายนี้ เพราะ.....................................................................................................................................................
7. อื่น ๆ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................................................................................. พนักงาน กยท.
(............................................................................................................................)
ตําแหน่ ง ............................................................................................................................... รหัส ..........................
วันที่......................................../......................................./.....................................

ความเห็นของผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ารปลูกแทน
ตามที่พนักงาน กยท. ทําการสํารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยางและทําความเห็นข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าได้ทราบโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ าขอยืนยันว่า ตาม
ข้อ ข. ความต้องการของผูข้ อรับการส่งเสริ มและสนับสนุนนั้นตรงตามที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งไว้จริ ง และสําหรับข้อ ค. ความเห็นพนักงาน กยท. ผูท้ าํ การสํารวจรังวัดและตรวจสอบสภาพของสวนยางนั้น ข้าพเจ้า
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ........................................................................................ ผู้ขอรับการส่ งเสริมและสนับสนุน/ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................................................)
วันที่....................../................................/..........................

ความเห็นเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
.

พนักงานผู้สํารวจรังวัด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแผนที่สงั เขปแล้ว มีความเห็นว่า
 เข้าเกณฑ์ ตามแผนที่หมายเลข ..................................................................
 ไม่เข้าเกณฑ์

(ลายมือชื่อ) ..................................................................................... พนักงานผู้สํารวจรังวัด
(...................................................................................)
ตําแหน่ ง........................................................................................... รหัส ............................
วันที่.........................../.................................../.................................

หัวหน้ าแผนกปฏิบัติการ
ข้าพเจ้าได้ตรวจคําขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนและรายงานการสํารวจตรวจสอบ
เพื่อการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า
 สมควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้ปลูกแทนด้วย.......................................
ตามแผนที่หมายเลข ...........................................เนื้อที่อนุมตั ิ...........................................................
 สมควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาไม่อนุมตั ิเพราะ ..................................................
.........................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ...........................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................................................ หผ.ปฏิบัตกิ าร
(.....................................................................................)
ตําแหน่ ง.............................................................................................. รหัส .......................
วันที่............................./................................/.......................................

ผลการพิจารณา
ได้พิจารณาคําขอรับการส่งเสริ มและสนับสนุนและรายงานการสํารวจตรวจสอบเพื่อการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนข้างต้นแล้ว มีมติวา่
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ ................................................................................................................
(...............................................................................................................)
ตําแหน่ ง...............................................................................................................
ผู้มีอาํ นาจพิจารณาอนุมัตใิ ห้ การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทน
วันที่.............................../................................./.....................................

หมายเหตุ

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

