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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1. ความเป็นมา   

  สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดท าแนวทางการส ารวจ
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกและพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ไม่มีในข้อมูลของส่วนราชการ (เกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่  
ไม่มีเอกสารสิทธิ์) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายด้านยางพารา (ตามหนังสือสภาเกษตรกร
แห่งชาติที่ สภช.0101/95 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559) 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ให้ปรับเปลี่ยน
วิธีการจากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร     
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยประกาศให้เกษตรกรมาแจ้ง ณ ที่ท าการของการยางแห่งประเทศไทย 
ในพ้ืนที่ที่สวนยางตั้งอยู่ จึงได้ออกประกาศ “ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์” เพ่ือให้เกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแจ้งข้อมูล     
การปลูกยางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

  จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
ในการก าหนดนโยบายด้านยางพารา 
 

3. เป้าหมาย 
 

  เกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

4.1 เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ กยท. บริหารจัดการด้านยางพารา  
4.2 เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยาง ในด้านการผลิต การตลาด และด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
4.3 เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ        

ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตลอดจน    
การจ าแนกเกษตรกรชาวสวนยางตามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐ 

4.4 เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม ของ กยท. และภาครัฐ ในมิติต่างๆ      
ได้อย่างแม่นย า ถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงานในปัจจุบัน 

4.5 เป็นฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 
ของ กยท. และภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

หลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมม่ีเอกสารสิทธิ์ 
 
1. หลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  

คุณสมบัติผู้มาแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
 

 1.1 มีสัญชาติไทย 
 1.2 มีสวนยาง ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 
 1.3 เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น 

  ๑.4 กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
  1.5 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล 
 

 สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
 

  ณ ที่ท าการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา หรือสถานที่ที่   
การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

 วิธีการแจ้งข้อมูล 
 

  1.1 ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบแจ้งข้อมูลต่อพนักงาน ณ สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
  1.2 กรณีไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองได้ ให้มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทนได้ 
  1.3 ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบแจ้งข้อมูลด้วย 
 

 เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง 
 

  1.1 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
  1.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
  1.3 หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 และภ.บ.ท.11 เป็นต้น  
  1.4 แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1  
  1.5 หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง 
  1.6 หนังสือมอบอ านาจ ขกม.3 (กรณีแทน) 
  1.7 หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4 
  1.8 หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
  1.9 ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
         และการท ากิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน 
  1.10 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รปู (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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แผนผังแสดงหลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณสมบัติผู้มาแจ้งข้อมูล 
        มีสัญชาติไทย 
      มีสวนยาง ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 
        เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น 
        กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

        กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล 
 

สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
ณ ที่ท าการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา หรือสถานที่ที่

การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

วิธีการแจ้งข้อมูล 
       ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบแจ้งข้อมูลต่อพนักงาน ณ สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
       กรณีไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองได้ ให้มอบอ านาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทนได้ 
       ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูลให้   
         ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบแจ้งข้อมูลด้วย 

เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง 
       บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
       ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
       หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น  
       แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1  
       หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง 
       หนังสือมอบอ านาจ ขกม.3 (กรณีแทน) 
       หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4 
       หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพ่ือมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
       ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร  
         ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
         และการท ากิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน 
       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

     
 

*** หมายเหตุ  การที่การยางแห่งประเทศไทยรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ มิใช่เป็นการรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง 
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๒. วิธีการและเอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

  2.๑ ผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมส าเนา และเอกสารประกอบการแจ้งข้อมูลแสดงต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งข้อมูล 
  ๒.2 ผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง 
พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเอง     
ในแบบแจ้งข้อมูลด้วย 
  2.๓ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูล จะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรอง
ข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลก่อนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
            2.๓.๑ ลงลายมือชื่อ ผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
             2.๓.๒ ลงลายมือชื่อ เจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  2.๔ ผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยื่นแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกร       
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต่อพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ณ ที่ท าการการยางแห่งประเทศไทย 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร        
ตัวจริงและส าเนาเอกสาร ดังนี้ 
         2.๔.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  
         2.๔.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
         2.4.3 แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1 
         2.4.4 หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 และภ.บ.ท.11 เป็นต้น 
         2.๔.5 หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง  
         2.๔.6 หนังสือมอบอ านาจ ขกม.3 (กรณีแทน) 
         2.๔.7 หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4 
         2.๔.8 หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
         2.๔.9 ผู ้แจ้งต้องให้พยานซึ ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
        สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท . ) ในพื้นที่ที ่สวนยางตั้งอยู่
        รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการท ากิจกรรมปลูกยางโดยต้องลง
        ลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน 
         2.4.10 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
  2.5 เมื่อได้รับแบบแจ้งข้อมูลแล้ว ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแจ้ง   
และออกหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง  
         กรณีแบบแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้ผู้แจ้งด าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 

หมายเหตุ  - การที่การยางแห่งประเทศไทยรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่
เป็นการรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
 

๑. การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

1.๑ ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรทราบถึงความส าคัญของการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยาง
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาจมีในหลายรูปแบบ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) เป็นต้น 

1.๒ เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(ในกรณีเป็นผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ตามแบบ ขกม. 2 แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนา กรณีเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ให้มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทนได้ ตามแบบ ขกม. 3 แนบส าเนา   
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนา และกรณี
เป็นผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม ตามแบบ ขกม. 4 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนา)  

    1.๓ พนักงานการยางแห่งประเทศไทย เตรียมแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ขกม.1) 

1.๓.๑ พนักงานน าแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
          ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปล่าที่มีการจัดท าไว้ 

   1.๓.๒ เกษตรกรกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง 
1.๓.๓ เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่

ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และมีเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหลักฐานแสดง       
การถือครองที่ดิน (ถ้ามี เช่น ภบท.5 ภบท.6 และ ภบท.11) ของเจ้าของสวนยาง   
และหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน กรณีเป็นผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง 

1.๓.๔ พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่      
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งเรื่องเอกสาร
หลักฐานการกรอกข้อมูลต้องครบถ้วน สมบูรณ์  และยืนยันข้อมูล  ติดรูป
เกษตรกรที่แบบแจ้งข้อมูลฯ ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง ผู้ตรวจสอบ และ ผอ.กยท.จ./สาขา 
ตามล าดับ 

   1.3.5 พนักงานบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ  
   1.๓.6 พิมพ์บัตรรับแจ้งเกษตรกรทีป่ลูกยางในพื้นทีท่ี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีชมพู) 
   1.3.7 ติดรูปที่บัตร ผู้มีอ านาจลงนามในบัตร 
   1.3.8 มอบบัตรให้เกษตรกร เกษตรกรลงชื่อในบัตร 

 1.3.9 กรณี ไม่สามารถมอบบัตรให้เกษตรกรได้ในวันที่มาแจ้ง ให้พนักงานออก
หลักฐานการยื่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานมาขอรับบัตร ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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๒. การตรวจสอบข้อมูล 
 

 2.๑ ผู้ด าเนินการตรวจสอบ 
       พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 
 ๒.2 วิธีการตรวจสอบ 
       2.๒.๑ การตรวจสอบเอกสาร 
                - ตรวจสอบตัวผู้แจ้งข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
                - ตรวจสอบตัวผู้แจ้งข้อมูลตามทะเบียนบ้าน 
                - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทน กรณีไม่มาแจ้งข้อมูล 

       ด้วยตนเอง  
               - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มาแจ้งข้อมูล 
        เป็นผู้เยาว์ 

                - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูล เช่น เอกสารแสดงตน เอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเป็นผู้ท าสวนยาง  
       ๒.๒.2 โปรแกรมระบบตรวจสอบความถูกต้อง  
                ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขประจ าตัวประชาชน ข้อมูลถือครอง
ที่ดินที่น ามาแจ้งข้อมูล เป็นต้น 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกแบบแจ้งข้อมูล 
  เจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง แบบ ขกม.1 
  แนบเอกสาร 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, 

ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น 
- หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า 

หรือผู้ท าสวนยาง 
- หนังสือมอบอ านาจ ขกม.3 (กรณีแทน) 
- หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ 

ขกม.4 
- หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพ่ือมาแจ้งข้อมูล 

กรณีเป็นนิติบุคคล 
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

     ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล 
 

เกษตรกร 

พนักงาน  

รับแบบแจ้งข้อมูล 
  กรอกเลขที่แบบแจ้งข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล 
     ตรวจสอบการกรอกข้อมูล 
     ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลต่างๆ
(กรณี แบบแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด 
ให้ผู้แจ้งด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้
ครบถว้น) 
     ตรวจสอบการลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล 
     พนักงานลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ และพิมพ์บัตรรับแจ้งเกษตรกรที่ปลูกยาง  
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีชมพู) กรณี ไม่สามารถมอบบัตร
ให้เกษตรกรได้ในวันที่มาแจ้ง ให้พนักงานออกหลักฐานการยื่นแจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ์  เพ่ือให้
เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานมาขอรับบัตร ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

การพิจารณารับแจ้งข้อมูล (ผอ.กยท.จ./สาขา) 
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บทที่ ๔ 
นิยามศัพท์ และกรอบการจัดเก็บข้อมูล 

 
๑. นิยามศัพท์ทั่วไป 
 

  1.๑. ผู้มีอ านาจ หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือพนักงานผู้ซึ่งผู้ว่าการ  
การยางแห่งประเทศไทย มอบหมายให้เป็นผู้รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  1.๒ เกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมายถึง เกษตรกร 
ที่ปลูกสร้างสวนยางบนพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  1.๓ เกษตรกรแปลงข้างเคียง หมายถึง เกษตรกรแปลงข้างเคียงที่รับทราบการประกอบ
การเกษตรของเกษตรกรผูแ้จ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  1.๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง หรือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รับทราบการประกอบการเกษตรของเกษตรกรผู้แจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง 
  1.5 พนักงาน หมายถึง พนักงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย  
  1.6 แปลงที่ ขนาดของผืนที่ดินสวนยางที่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน และหรือมีการปลูกยาง
หลายรุ่นปีหรือปลูกต่างพันธุ์กัน ให้จ าแนกที่ดินนั้นออกเป็นคนละแปลง 
  1.7 แบบ ขกม. ๑ หมายถึง แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  1.8 แบบ ขกม. ๒ หมายถึง หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน 
            1.9 แบบ ขกม. 3 หมายถึง หนังสือมอบอ านาจเพื่อด าเนินการแทนเจ้าของสวนยาง 
            1.10 แบบ ขกม. 4 หมายถึง หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม  
 

๒. นิยามศัพท์ในแบบ .......... 
 

  2.๑ อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีที่ผู้แจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจ า ให้ถือว่าอาชีพหลักคือ           
รับเงินเดือนประจ า 
  2.๒ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อย่างไรก็ตาม    
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรอง 
  2.๓ รับเงินเดือนประจ า หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจ้างที่รับเงินเดือนเป็นรายเดือน 
  2.๔ รับจ้างทางการเกษตร หมายถึง การรับจ้างด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กับกระบวน   
การผลิตสินค้าเกษตร เช่น ไถ พรวน ปลูก ดายหญ้า สูบน้ า ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็น  
เงินสดหรือไม่เป็นเงินสด 
  2.๕ ประกอบธุรกิจการค้า หมายถึง การด าเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและ  
มีรายรับรายจ่ายของตนเอง 
  2.๖ รับจ้างทั่วไป หมายถึง การรับจ้างด าเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขนส่ง เป็นต้น 

2.7 อ่ืนๆ (ระบุ) หมายถึง อาชีพนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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  2.๘ การถือครองที่ดิน หมายถึง การถือครองในสิทธิของผลประโยชน์บนแปลงที่ดินของบุคคล
เท่านั้น ทั้งนี้ แยกลักษณะการถือครองออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ของตนเอง เช่า และอ่ืนๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
        2.๘.๑ ของตนเอง หมายถึง เอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง  
            2.๘.๒ เช่า หมายถึง ที่ดินที่เช่าจากผู้อ่ืนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่   
จะตกลงหรือท าสัญญากับเจ้าของที่ดิน 
            2.๘.๓ อ่ืนๆ หมายถึง ที่ดินที่เข้าไปท าประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า 
  2.๙ กรณีผู้ยื่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในฐานะผู้ เช่า       
หรือผู้ท าสวนยาง จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสวนยาง (แบบ ขกม. 2) 
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บทท่ี ๕ 
การกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรทีป่ลูกยางในพ้ืนที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ์  มีขั้นตอนที่พนักงาน           

และเกษตรกรจะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ ขั้นตอนและวิธีการ
กรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก 
ฐานข้อมูลจะมีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นกับการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของประเด็นค าถามต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรและใช้เวลาน้อยลง พนักงานสามารถ
เป็นผู้กรอกข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร ซึ่งในแต่ละประเด็นค าถามของข้อมูลนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ดังนั้น พนักงานทุกระดับจึงต้องศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าใจชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. รายละเอียดแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
๑.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ขมก. ๑      

 
แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์

ขอแจ้งข้อมูลในฐานะ     O  เจ้าของสวนยาง    O  ผู้เช่า   O  ผูท้ าสวนยาง 

สถานที่รับแจ้งข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย .................................... 
วันทีร่ับแจ้งข้อมูล วนัที ่..…. เดือน ……..….  พ.ศ. …….….. 

เรียน  ผูว้่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผูแ้จง้ข้อมูลเกษตรกรทีป่ลกูยางในพื้นทีท่ี่ไม่มีเอกสารสทิธิ์ 
     □ เป็นบุคคลธรรมดา 
         ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ ...... ชื่อ ............................... นามสกุล ................................ ว/ด/ป เกิด ....../........./............ 
เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ เลขรหัสประจ าบ้าน __ __ __ __- __ __ __ __ __ __-__ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ............... หมู่ที่ ……... ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ................................................ ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ................................. โทรศัพท์มือถือ .................................... E-mail …………………………………………..……… 
ที่อยู่จริง เลขที่ ............. หมู่ที ่...... ชื่อหมู่บา้น/อาคาร/ชมุชน ....................................................... ตรอก/ซอย ....................................................... 
ถนน ............................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์มือถือ .................................... E-mail …………………………………………...... 
     □ เป็นนิติบุคคล 
         ชื่อนิติบุคคล ........................................................................................ เลขเบียน .......................................................................................... 
เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................ จดทะเบียนเมื่อ .........................................................................................  
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ............. หมู่ที่ ...... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ................. ......... ต าบล/แขวง ............................             
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ..................................          
E-mail ……………………………………………………………………………….….   
โดย ......................................................... เลขประจ าตวัประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลกูยางในพื้นทีท่ี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  อยู่บ้านเลขที่ ............ หมูท่ี่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ...............................................                           
ตรอก/ซอย .................................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ........................................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มอืถอื ............................................                       
E-mail …………………………………………………………………………………. 

 

เลขท่ีแบบแจ้งข้อมูล 
ม. _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ 

ส าหรับพนักงาน 
 

 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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1.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยาง
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.๓ เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 

      □ ไม่เป็น    
         □ เป็น  ๑. ชื่อ ..................................  
                  ๒. ชือ่ ..................................  
                  ๓. ชือ่ .................................. 

 

1.๔ ข้อมูลสวนยาง/คนกรีดยาง ส่วนเอกสารสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

อาชีพหลกั  O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า         O รับจา้งทางการเกษตร 
  O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทัว่ไป         O อื่นๆ (ระบุ) .............. 
อาชีพรอง  O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า         O รับจา้งทางการเกษตร 
  O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างทัว่ไป         O อื่นๆ (ระบุ) ..............  
                            O ไม่มีอาชีพรอง 
อาชีพหลกั หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาด าเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก 
 

 

มีสวนยาง  จ านวน ..................... แปลง ดังนี้ 
แปลงที่ ............. ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ................................ เลขที่ .................... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
      ๑) สถานที่ตั้งแปลง บา้น ..................... หมู่ที่ ............. ต าบล ................... อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................... 
      ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
      ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง ............................... 
      ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
      ๕) ปีที่ปลกู ......................... 
      ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 
      ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
      ๘) รูปแบบการจ าหนา่ยผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน 

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

  ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชือ่ ...........................................................................   
  ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชือ่ .......................................................................... 
  ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชือ่ .......................................................................... 
  ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชือ่ ........................................................................... 
  ๕. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
      ชือ่ .......................................................................... 
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1.๕ การแนบหลักฐาน 
 

 

พร้อมแบบแจ้งข้อมูลน้ีได้แนบหลักฐาน 
 

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

 

 

1.๖ การรับรองข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 ค าสั่ง 
 

 

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

 

 
 

 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจขอ้ความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบขอ้มูลและ
ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 
ลงชื่อ...................................... เกษตรกรผู้แจ้งข้อมูล 
     (.......................................) 
วันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................ 

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

 
ลงชื่อ...................................... เจ้าของที่ดินข้างเคียง/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.       
      (.......................................) 
วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 

ลงชื่อ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบแบบรับแจ้งข้อมูล 
      (.......................................) 
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
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1.8 เพิ่มเติม 
 

 
 

เพิ่มเติม 
 

           แปลงที ่....... ประเภทเอกสารสทิธิ์ในที่ดนิ .............................. เลขที่ ................ □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
  ๑) สถานทีต่ั้งแปลง บ้าน ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวดั .....................          
                ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
  ๓) ชื่อพันธุ์ตน้ยาง ............................... 
  ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ตน้ 
  ๕) ปีที่ปลูก ............................ 
  ๖) จ านวนต้นยางทีก่รีด .......................... ต้น 
  ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรดี ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
  ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควนั    
                                              □ อื่นๆ ............... 
        ๙) ปริมาณผลผลิต เนือ้ยางแห้ง ...................................... กิโลกรัม/ปี 
                ๑๐) แรงงาน  □ กรีดเอง   □ จ้างกรดี  จ านวน ............ คน  □ ต่างดา้ว  จ านวน ............ คน 
 

                                                       ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                           ชื่อ ....................................................................................   
                                                       ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                           ชื่อ .................................................................................... 
                                                       ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                           ชื่อ .................................................................................... 
                                                       ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                           ชื่อ .................................................................................... 
                                                          
           แปลงที่ ....... ประเภทเอกสารสทิธิใ์นที่ดนิ .............................. เลขที่ ................ □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
 ๑) สถานที่ตั้งแปลง บ้าน ..................... หมูท่ี่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด .....................          
               ๒) เนือ้ที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
 ๓) ชื่อพันธุ์ตน้ยาง ............................... 
 ๔) จ านวนตน้ยาง .......................... ตน้ 
 ๕) ปีที่ปลูก ............................ 
 ๖) จ านวนตน้ยางทีก่รีด .......................... ตน้ 
 ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งตน้   □ ⅓ ต้น   กรดี ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
 ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    
                                      □ อื่นๆ ............... 
       ๙) ปริมาณผลผลิต เนือ้ยางแห้ง ...................................... กิโลกรมั/ปี 
               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 .................................................................................... 
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1.9 หลักฐานการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 
 

 

                                                                                                                            

 
 

หลักฐานการยื่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรทีป่ลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
   

                                                                           วันที่รับแจ้งขอ้มูล วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ………. 
 

            ได้รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของ .................................................................... เรียบร้อยแล้ว 
แ ล ะ ส าม า รถ น า เอ ก ส า ร ฉ บั บ นี้ ม า ติ ด ต่ อ ข อ รั บ บั ต ร รั บ แ จ้ ง เก ษ ต รก รที่ ป ลู ก ย า ง ใน พื้ น ที่ ที่ ไม่ มี เอ ก ส า ร สิ ท ธิ์ ได้                                     
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................. 
 

                                              ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับแจ้งข้อมูล 
                           (.........................................) 

                                                                       ต าแหน่ง .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

เลขท่ีแบบแจ้งข้อมูล 

ม. _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _  
 

หมายเหตุ  การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒. การกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  ก าหนดให้พนักงานที่รับแจ้งข้อมูล ชี้แจงเกษตรกรชาวสวนยางผู้มาแจ้งข้อมูลด้วยว่า       
การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง       
ตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ จึงจ าเป็นต้องเน้นย้ าให้พนักงานทุกคนท าความ
เข้าใจรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูล และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกข้อ 
  ส าหรับการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
  2.๑.1 เลขที่แบบแจ้งข้อมูล เป็นเลขที่ใช้อ้างอิงการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของการยางแห่งประเทศไทย □□ รหัสจังหวัด □□ รหัสอ าเภอ (ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด) ของพ้ืนที่ที่รับแจ้งข้อมูล □□□□□ ล าดับที่ □ รหัสสถานะผู้ยื่นแจ้งข้อมูล (๑ = เจ้าของ  ๒ = ผู้เช่า  
๓ = ผู้ท าสวนยาง) ส านักงานจังหวัด/สาขา เป็นผู้ก าหนด และพนักงานเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ 

 
 
 
 

 

 ๒.1.2 แบบผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  การยื่นแบบ ........ 
ให้เลือกกาเครื่องหมาย √ ใน ขอแจ้งข้อมูลในฐานะ O เจ้าของสวนยาง O ผู้เช่า O ผู้ท าสวนยาง  

 2.1.๓ สถานที่รับแจ้งข้อมูลก าหนดให้ระบุที่ท าการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา 
หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยก าหนด  

 2.1.๔ วันที่รับแจ้งข้อมูล ให้พนักงานกรอกตัวเลขวันที่ เดือน พ.ศ. ตามวันที่แจ้งข้อมูล     
ลงใน □ ที่ก าหนด กรณีเป็นเลขตัวเดียวให้เติมเลขศูนย์น าหน้า เช่น วันที่ ๑ ให้ใส่เป็น ๐๑ เป็นต้น ส่วนเดือน
ให้นับเดือนมกราคม เป็น ๐๑ เดือนกุมภาพันธ์ เป็น ๐๒ และเดือนมีนาคม เป็น ๐๓ ตามล าดับ 

 
 
 

 2.1.๕ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้พนักงานกาเครื่องหมาย √ ลงใน □ เป็นบุคคลธรรมดา 
และ O หน้าค าน าหน้านาม นาย นาง หรือนางสาว พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล โดยตรวจสอบข้อมูลผู้แจ้งข้อมูล 
ให้ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

 
 
 
 
 

  
 

เลขที่แบบแจ้งข้อมูล 
ม. _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ 

ส าหรับพนกังาน 

   วันท่ีรับแจ้งข้อมูล วันท่ี ..…. เดือน ……..….  พ.ศ. …….….. 

๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์
     □ เป็นบุคคลธรรมดา 
         ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ ...... ชื่อ .............................. นามสกลุ ................................ ว/ด/ป เกดิ ....../........./............ 
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 2.1.๖ เลขประจ าตัวประชาชน ให้พนักงานกรอกหมายเลขที่ปรากฏอยู่ ในบัตรประจ าตัว
ประชาชนจ านวน ๑๓ หลัก ที่เกษตรกรผู้มายื่นแจ้งข้อมูลน ามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะกรอกข้อมูลอื่นต่อไป 
เลขประจ าตัวประชาชนนี้มีความส าคัญมากในการบันทึกข้อมูล หากพนักงานกรอกผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียว       
จะท าให้แบบค าร้องใช้ไม่ได้ทันที เพราะเมื่อไปบันทึกเข้าสู่ระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะท าการ
ตรวจสอบและแจ้งแสดงความผิดพลาดท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อความอ่ืนต่อไปได้ ดังนั้น  พนักงานจะต้อง
กรอกอย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกเลขประจ าตัวนี้ให้มากที่สุด ส าหรับเลข
ประจ าตัวประชาชนนี้ จะไม่ขึ้นต้นด้วยเลข ๖, ๗, ๙ หรือ ๐ เพราะเป็นตัวเลขที่ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน 
กรมการปกครอง ไม่ได้ออกให้กับประชาชนทั่วไป 

 2.1.๗ เลขรหัสประจ าบ้าน ให้พนักงานที่กรอกหมายเลขที่ปรากฏในส าเนาทะเบียนบ้าน        
ของเกษตรกรที่น ามาแสดงเช่นเดียวกันกับการกรอกเลขประจ าตัวประชาชน การกรอกเลขรหัสประจ าบ้าน
ผิดพลาดโปรแกรมจะท าการตรวจสอบและแจ้งแสดงความผิดพลาดท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อความอ่ืนต่อไปได้ 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกอย่างระมัดระวัง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกเลขรหัสประจ าบ้าน
นี้ให้มากที่สุด 

 2.1.๘ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้พนักงานกรอกที่อยู่ที่ปรากฏในส าเนาทะเบียนบ้าน         
ที่ เกษตรกรน ามาแสดง โดยกรอกบ้านเลขที่  หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้ าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์  (ถ้ามี ) 
โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) และ E-mail (ถ้ามี)  ที่อยู่จริง ให้สอบถามข้อมูลจากผู้ยื่นแจ้งข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ครบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.1.๙ กรณี เป็นนิติบุคคล ให้พนักงานกาเครื่องหมาย √ ลงใน □ เป็นนิติบุคคล กรอกชื่อ      
นิติบุคคล เลขทะเบียนที่ปรากฏในส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่น ามาแสดง วันที่จดทะเบียน   
พร้อมกรอกที่ตั้งส านักงาน หมู่ที่ ซอย ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ (ถ้ามี) และ E-mail (ถ้ามี) 
และกรอกชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งข้อมูลเกษตรกร      
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่อยู่ที่ปรากฏในส าเนาทะเบียนบ้านที่น ามาแสดง กรอกบ้านเลขที่ หมู่ที่  
ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ  (ถ้ามี) และ E-mail (ถ้ามี) 

เลขประจ าตัวประชาชน  __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__  เลขรหัสประจ าบ้าน __ __ __ __- __ __ __ __ __ __-__ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ............... หมู่ที่ …….  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ................................................ ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด .................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ................................. โทรศัพท์มือถอื .................................... E-mail …………………………………………..……. 
ที่อยู่จริง เลขที่ ............. หมู่ที่ …… ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ....................................................... ตรอก/ซอย ...................................................... 
ถนน ............................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์มือถือ .................................... E-mail …………………………………………..... 
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            □ เป็นนิติบุคคล 
            ชื่อนิติบุคคล ........................................................................ เลขทะเบียน .............................................................................................. 
เป็นนิติบุคคลประเภท .................................................................... จดทะเบียนเม่ือ ..............................................................................................  
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ............. หมู่ที่ ...... ตรอก/ซอย ............................. ถนน .......................... ต าบล/แขวง .....................................................            
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ................................................                 
E-mail ……………………………………………………………………………………..   
โดย ............................................ เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่บา้นเลขที่ ........ หมู่ที่ ...... ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ................... ตรอก/ซอย ............... 
ถนน ..................... ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ......................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ .................... 
โทรศัพท์มือถือ .......................... E-mail ………………………………………………………… 

         

 

2.1.๑๐ ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่        
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ก าหนดให้ กาเครื่องหมาย √ ลงใน O เพียงค าตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละประเด็น 

     อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
     อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาด าเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก 
 

 

๕.๒.๒ เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร  ก าหนดให้กาเครื่องหมาย √ ลงใน □ เพียงค าตอบเดียว 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ถ้ากาเครื่องหมาย √ ลงใน □ เป็น ให้ระบุชื่อสถาบันเกษตรกร 
อาจมีมากกว่า ๑ สถาบันก็ได้ 

 
 

๓. เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
     

□ ไมเ่ป็น    
□ เป็น   ๑. ช่ือ .......................................................  

                        ๒. ช่ือ ....................................................... 
                        ๓. ช่ือ ....................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

อาชีพหลัก O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างท่ัวไป  O อื่นๆ (ระบุ) ............... 

อาชีพรอง  O ประกอบอาชีพเกษตร O รับเงินเดือนประจ า O รับจ้างทางการเกษตร 
   O ประกอบธุรกิจการค้า O รับจ้างท่ัวไป  O อื่นๆ (ระบุ) ............... 
  
                        O ไม่มีอาชีพรอง 
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๒.๓ ข้อมูลสวนยาง ส่วนเอกสารสิทธิ์ 
       รายละเอียดที่ตั้งแปลงที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์ การถือครอง สถานที่ตั้งแปลง เนื้อที่ปลูกยาง   

ชื่อพันธุ์ยาง จ านวนต้นยาง ปีที่ปลูก ชนิดและน้ าหนักของยางที่ท าได้ในแต่ละปี โดยให้กาเครื่องหมาย √ ลงใน 
ค าตอบที่เป็นประเด็นนั้นๆ (เกษตรกร ๑ ราย สามารถปลูกยางมากกว่า ๑ แปลง ได้)  กรณีสวนยางยังไม่เปิดกรีด 
ข้อ 6) ให้ระบุจ านวนต้นยางที่กรีด .....0..... ต้น  และไม่ต้องกรอกข้อมูลข้อ 7 – 10 

หมายเหตุ ที่ดินแปลงเดียวกัน แต่ปลูกยางคนละปีกันถือว่าเป็นคนละแปลง 
 กรณีเจ้าของสวนยางจ้างแรงงานต่างด้าวกรีดยาง ให้ระบุจ านวนคนกรีดทั้งหมดและใส่ 

“(แรงงานต่างชาติ จ านวน ... คน)” โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

๒.4 การแนบหลักฐาน 
         ให้กาเครื่องหมาย √ ลงใน □ หน้าหลักฐานที่น ามาแนบแบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยาง    
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กรณีแบบแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้ผู้แจ้งด าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 
 

 

4. ข้อมลูสวนยาง 
 

 มีสวนยาง จ านวน ..................... แปลง ดังนี ้
 แปลงท่ี ........ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ................... เลขท่ี ............... □ เป็นเจ้าของ □ เป็นผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลง บ้าน ......... หมู่ที ่............. ต าบล ................. อ าเภอ .......................... จังหวัด ................... 
       ๒) เนื้อท่ีปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน 
       ๓) ช่ือพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก ..................... 
                  ๖) จ านวนต้นยางท่ีกรีด ....................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    
                                                   □ อื่นๆ ............... 
             ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง ...................................... กิโลกรัม/ปี 

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

         ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
 ช่ือ ....................................................................................   

         ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
 ช่ือ .................................................................................... 

         ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
 ช่ือ .................................................................................... 

         ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
 ช่ือ .................................................................................... 

         ๕. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
 ช่ือ .................................................................................... 
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พร้อมแบบแจ้งนี้ได้แนบหลักฐาน 
□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
□ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
□ ส าเนาหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี)  
□ หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (กรณีรับรองผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง) 
□ หนังสือมอบอ านาจ (กรณีแทน) 
□ หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผู้เยาว์) 
□ หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
□ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
□ อื่นๆ ระบุ ........................................... 

 

 

 ๒.๕ การรับรองข้อมูล  
       ในส่วนท้ายของแบบแจ้งข้อมูล เกษตรกรลงลายมือชื่อในส่วนของตน และเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ที่สวนยางตั้งอยู่ ลงลายมือชื่อรับรอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการท ากิจกรรมปลูกยาง 
       ในส่วนท้ายของแบบแจ้งข้อมูลพนักงานผู้รับแจ้งข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อ 
และพนักงานผู้ตรวจแบบแจ้งข้อมูล (พนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น หผ.) ลงลายมือชื่อ เพ่ือเป็นหลักฐาน  
ในการตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่รับแจ้งข้อมูลต้องไม่ใช่คนคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแจ้งข้อมูล) 
 
 

 
         ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าไดแ้จ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชนต์่อผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
 
ลงช่ือ...................................... เกษตรกรผูแ้จ้งข้อมูล 
     (.......................................) 
วันท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

ลงช่ือ...................................... พนกังานรับแจ้งข้อมูล 
      (.......................................) 
วันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

 
ลงช่ือ.................................. เจ้าของที่ดินข้างเคียง/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.       
       (.......................................) 
วันท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ลงช่ือ...................................... พนักงานผู้ตรวจสอบแบบรับแจ้งข้อมูล 
      (.......................................) 
วันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

 

 

๒.6 ค าสั่ง 
        ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา พิจารณาการรับแจ้งข้อมูล โดยกา
เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ รับขึ้นทะเบียน แล้วลงลายมือชื่อ 
 
 

 

ค าสั่ง □ รับแจ้งข้อมูล   
 
                                                      ลงชื่อ .................................................  
                                                             (.........................................)  
                                      ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา ........................... 
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 2.7 เพิ่มเติม 
       กรณีเกษตรกรปลูกยางพาราหลายแปลง เกษตรกรสามารถขอเอกสารเพ่ิมเติมนี้ได้จากพนักงาน
ผู้รับแจ้งข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย 
 

 

เพิ่มเติม 
 
 

           แปลงที่ ....... ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน .......................... เลขที่ ............................... □ เป็นเจ้าของ □ เปน็ผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานที่ตั้งแปลง บา้น ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด ...........................            
                  ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีที่ปลกู ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหนา่ยผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

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

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

           แปลงที่ ....... ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน .......................... เลขที่ ............................... □ เป็นเจ้าของ □ เปน็ผู้เช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานที่ตั้งแปลง บา้น ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด ...........................            
                  ๒) เนื้อที่ปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ชื่อพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีที่ปลกู ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางที่กรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหนา่ยผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผ่นรมควัน    

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

      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 .................................................................................... 
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๒.8 หลักฐานการรับแจ้งข้อมูล 
              กรณี ไม่สามารถมอบบัตรให้เกษตรกรได้ในวันที่มาแจ้ง ให้พนักงานออกหลักฐานการยื่นแจ้ง
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ์  เพ่ือให้ เกษตรกรใช้ เป็นหลักฐานมาขอรับบัตร           
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

 

                                                                                                                            

 
 

หลักฐานการยื่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรทีป่ลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
   

                                                                           วันที่รับแจ้งขอ้มูล วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ………. 
 

            ได้รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของ .................................................................... เรียบร้อยแล้ว 
แ ล ะ ส าม า รถ น า เอ ก ส า ร ฉ บั บ นี้ ม า ติ ด ต่ อ ข อ รั บ บั ต ร รั บ แ จ้ ง เก ษ ต รก รที่ ป ลู ก ย า ง ใน พื้ น ที่ ที่ ไม่ มี เอ ก ส า ร สิ ท ธิ์ ได้                                     
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................. 
 

                                              ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับแจ้งข้อมูล 
                          (.........................................) 

                                                                       ต าแหน่ง .......................................... 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

เลขที่แบบแจ้งข้อมูล 
ม. _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _  

 

หมายเหตุ  การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ประกาศการยางแห่งประเทศไทย 
 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

--------------------------------- 
   

 ด้วยการยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่        
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายด้านยางพารา  
 

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงประกาศให้เกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
มาแจ้งข้อมูลการปลูกยางตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้ 

  1. คุณสมบัติผู้มาแจ้งข้อมูล 
  1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.2 มีสวนยาง ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 
  1.3 เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง 

   ๑.4 กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
   1.5 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล 
 

  2. สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
   ณ ที่ท าการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา         
หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

  3. วิธีการแจ้งข้อมูล 
   3.1 ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบแจ้งข้อมูลต่อพนักงาน ณ สถานที่รับแจ้งข้อมูล 
   3.2 กรณีไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองได้ ให้มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทนได้ 
   3.3 ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูล 
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบแจ้งข้อมูลด้วย 
 

  4. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง 
   4.1 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
   4.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
   4.3 หลักฐานเอกสารเกีย่วกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5,  ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น  
   4.4 แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1  
   4.5 หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง 
   4.6 หนังสือมอบอ านาจ ขกม.3 (กรณีแทน) 
   4.7 หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4 
   4.8 หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล 
   4.9 ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการ
         ใช้ประโยชน์ที่ดินและการท ากิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน
          ในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน 
   4.10 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ภาคผนวกที่ 1 
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  5. เมื่อได้รับแบบแจ้งข้อมูลแล้ว ให้พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแจ้ง   
และออกหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง 
      กรณีแบบแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้ผู้แจ้งด าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
  6. ระยะเวลารับแจ้งข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 
  7. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่การยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา 
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.raot.co.th   
 

  ทั้งนี้ การที่การยางแห่งประเทศไทยรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
มิใช่เป็นการรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 
และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง  
 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายธีธัช  สุขสะอาด) 
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

http://www.raot.co.th/
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แc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ขกม.1 
 
 

 
                                แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพืน้ทีท่ี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ขอแจ้งข้อมูลในฐานะ     O  เจ้าของสวนยาง    O  ผู้เช่า  O  ผู้ท าสวนยาง   

สถานที่แจง้ข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย .................................... 
วันที่รับแจ้งข้อมูล วนัที่ ....... เดือน ............ พ.ศ............  

เรียน  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
 
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรทีป่ลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
     □ เป็นบุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว O อ่ืนๆ.... ชื่อ ............................นามสกุล ............................ ว/ด/ป เกิด ....../........./............ 
เลขประจ าตัวประชาชน  __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ เลขรหัสประจ าบา้น__ __ __ __- __ __ __ __ __ __-__  
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ .............. หมู่ที่......... ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ................................. ตรอก/ซอย ........................................ 
ถนน ................................ ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ................................... โทรศัพท์มือถือ ........................... E-mail …………..……………………………….. 
ที่อยู่จริง เลขที่ ........... หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน ........................................... ตรอก/ซอย ........................................................ 
ถนน .................................... ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ............................... E-mail ……………………………………………….. 
     □ เป็นนิติบุคคล 
           ชื่อนิติบุคคล .............................................................................. เลขทะเบียน ................................................................................
เป็นนิตบิุคคลประเภท .............................................................................. จดทะเบียนเมื่อ .......................................................................... 
ส านักงานตัง้อยู่เลขที่ ........... หมู่ที่........ ตรอก/ซอย ............................. ถนน ................................... ต าบล/แขวง ...................................
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................................ 
E-mail …………………………………………………………..….   
โดย .............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน  __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__  ผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพืน้ที่ทีไ่ม่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่....................... ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน 
...................................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .............................. 
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 (ระบ)ุ ................................... 
   O ไม่มีอาชีพรอง 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
 
 
 

 

เลขที่แบบแจ้งข้อมูล 

ม. __ __ ____ - __ __ __ __ __ - __ 

ส าหรับพนักงาน 
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- ๒ - 
 

๓. เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร      
□ ไม่เป็น    

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

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

 แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ......................... เลขที่ ................... □ 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 ....................................................................................  
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- ๓ - 
 

 แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ......................... เลขที่ ................... □ 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 ........................................... 
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- ๔ - 
 

           ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 
ลงชื่อ ...................................... เกษตรกรผู้แจ้งข้อมลู 
      (.......................................) 
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
 

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

ลงชื่อ ...................................... เจ้าของที่ดินข้างเคียง/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท.       
      (.......................................) 
วันที่ ............เดือน ..................................... พ.ศ. ........ ........ 
 

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

 
 

ค าสั่ง  □ รับแจ้งข้อมูล 
 
 
                                                      ลงชื่อ ..............................................  
                                                             (.........................................)  
                                      ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา ........................... 
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แบบ ขกม. 2  

             

หนังสือรับรองจากเจ้าของทีด่นิ 
(กรณีรับรองผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง) 

 
                                    เขียนที่ ....................................................... 

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

ข้าพเจ้า .............................................................. ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ............................... 
ถนน .............................. ตรอก/ซอย ........................ แขวง/ต าบล ........................... อ าเภอ ........................................ 
จังหวัด............................................... เบอร์โทรศัพท์..................................................... 

ถือเอกสารในที่ดินประเภท ............................................................... เลขที่ ..................................................... 
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ............................ ถนน ........................ ตรอก/ซอย ................................ ต าบล ...............................      
อ าเภอ ...................................................  จังหวัด .............................................................................................              
ในเนื้อที่ประมาณ .........................................................................................................  

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ ......... 
ถนน ........................... ตรอก/ซอย ............................ แขวง/ต าบล .............................. อ าเภอ .................................... 
จังหวัด ............................. เช่า/เข้าท าสวนยางในที่ดินดังกล่าวและมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนี้ 
การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ ...................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ 
   
     (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยินยอมให้เช่า/ใช้ที่ดิน 
             (                                    ) 
     
     (ลงชื่อ) ................................................. คู่สมรสผู้ยินยอมให้เช่า/ใช้ที่ดิน 
             (                                    )  
 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้เช่า/ผู้ท าสวนยาง 
             (                                    ) 
 
     (ลงชื่อ) .................................................... พยาน 
             (                                    ) 
 
     (ลงชื่อ) .................................................... พยาน 
             (                                    ) 
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เขียนที่ ............................................................................................................... 
วันที่ .................. เดือน ................................................. พ.ศ. ............................................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ผู้ร่วมกรรมสิทธิ์และ/ข้าพเจ้า .................................................................................................................................. อายุ ................................ ปี 
บัตรประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนตา่งด้าว เลขที่ ......................................................................................................................................................................... ออกให้ ณ              
อ าเภอ/สถานีต ารวจ ............................................................................................. จังหวัด ..................................... เช้ือชาติ ......................... สัญชาติ .....................................                

      นาย ...................................................................................... อยู่บ้าน .................................... เลขที่ .............................. ซอย ............................................ 
      นาง ....................................................................................... 

ถนน ............................................................................ หมู่ที่ ............. ต าบล ........................................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ......................................... 

  ได้มอบให้ ............................................................................................................................ อายุ .................... ปี บัตรประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
เลขที่ ...................................................................................... ออกให้ ณ อ าเภอ/สถานีต ารวจ ......................................................................................................................... 
จังหวัด ........................ เช้ือชาติ .................... สัญชาติ ........................      นาย ............................................................................................................................. 

                     นาง .............................................................................................................................. 
อยู่บ้าน ......................................... เลขที่ ......................................... ซอย .............................................. ถนน ................................................................................................. 
หมู่ที่ ........................................ ต าบล .............................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด ............................................................................................ 
เป็นผูม้ีอ านาจจัดการแทนตวัในการยื่นขอแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลกูยางในพื้นทีท่ี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ............. ต าบล ................................................ อ าเภอ .................................................... จังหวัด ........................................................................................... 
ตามหลักฐานที่ดิน ................................................ หมายเลข ............................................. แทนผู้ร่วมกรรมสิทธิ์และ/ข้าพเจ้า 
ได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมอืไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานแล้ว 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้มอบอ านาจ  ลงชื่อ ................................................................ สามี/ภรรยาผู้มอบอ านาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอ านาจได้ 
ลงชื่อ .............................................................. ผู้มอบอ านาจ  ลงชื่อ ................................................................ สามี/ภรรยาผู้มอบอ านาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอ านาจได้ 
ลงชื่อ .............................................................. ผู้มอบอ านาจ  ลงชื่อ ................................................................ สามี/ภรรยาผู้มอบอ านาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอ านาจได้ 
ลงชื่อ .............................................................. ผู้มอบอ านาจ  ลงชื่อ ................................................................ สามี/ภรรยาผู้มอบอ านาจ 
     (.................................................................)        (.................................................................) ยินยอมให้มอบอ านาจได้ 

ลงชื่อ ................................................................  ผู้รับมอบอ านาจ   
             (.................................................................)        

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

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

ได้ตรวจสอบหลักฐานขอ้ความถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจได้ 

      ลงชื่อ ...............................................................  พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ..............................................................................
                                       (.................................................................) ต าแหน่ง .................................................................................................................. 

ค าเตือน   (๑) ให้ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออกทุกแห่ง 
 (๒) กรณีพิมพ์ลายนิ้วมอืให้พิมพ์นิว้หวัแม่มือขวา และมพียานรับรอง ๒ คน  

บุตร 

บุตร  

 

อากรแสตมป ์

แบบ ขกม. 3 
 

หนังสือมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการแทนเจ้าของสวนยาง 
แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลกูยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

 
 

ท าท่ี …………………………………………….. 
วันที่ ……... เดือน ……………………… พ.ศ. ………..…. 

 
 ข้าพเจ้า ………………………………......…… อายุ ….… ปี อยู่บ้านเลขที่ ..…… ตรอก/ซอย …………….…….
ถนน ...............…… ต าบล/แขวง …..………..…… อ าเภอ/เขต ………….…..………… จังหวัด ……….…..…………..…….     
ซึ่งเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองของ …………………………………………………….… ท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็น
หลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ ………………………..…………..…… บุตร/ผู้อยู่ในความปกครอง
ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นผู้มีอ านาจในการแจ้งข้อมูลเกษตรกร         
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

การใดที่ ……………………………………………… บุตร/ผู้อยู่ในปกครองของข้าพเจ้าได้กระท าไปในขอบ
อ านาจของหนังสือยินยอมนี้ ให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ 
  

เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 

     ลงชื่อ ………………………………………… ผู้ให้ความยินยอม 

            (………………………………………..) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของผู้ให้ความยินยอมและผู้ให้ความยินยอมได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

 

     ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

            (………………………………………….) 

     ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน 

            (…………………………………..…….) 

แบบ ขกม. 4 
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เพิ่มเติม 
 

           แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน .............................. เลขท่ี ................ □ เป็นเจา้ของ □ เป็นผูเ้ช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลง บ้าน ..................... หมู่ที่ ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด .....................          
                  ๒) เนื้อท่ีปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ช่ือพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางท่ีกรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผน่รมควัน    

           □ อื่นๆ ............... 
             ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง ...................................... กโิลกรัม/ปี 

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

                                                         ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ ....................................................................................   
                                                         ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
                                                         ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
                                                         ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
                                                          
           แปลงท่ี ....... ประเภทเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน .............................. เลขท่ี ................ □ เป็นเจา้ของ □ เป็นผูเ้ช่า □ ผู้ท าสวนยาง 
       ๑) สถานท่ีตั้งแปลง บ้าน ..................... หมู่ท่ี ...... ต าบล ................... อ าเภอ ....................... จังหวัด .....................          
                 ๒) เนื้อท่ีปลูกยาง ................ ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
       ๓) ช่ือพันธุ์ต้นยาง ............................... 
       ๔) จ านวนต้นยาง .......................... ต้น 
       ๕) ปีท่ีปลูก ............................ 
       ๖) จ านวนต้นยางท่ีกรีด .......................... ต้น 
       ๗) ระบบกรีด  □ ครึ่งต้น   □ ⅓ ต้น   กรีด ...... วัน   เว้น ...... วัน   □ อื่นๆ ................... 
       ๘) รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตยาง  □ น้ ายางสด   □ ยางก้อนถ้วย  □ ยางแผ่นดิบ  □ ยางแผน่รมควัน    

           □ อื่นๆ ............... 
             ๙) ปริมาณผลผลิต เนื้อยางแห้ง ...................................... กโิลกรัม/ป ี

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

                                                         ๑. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ ....................................................................................   
                                                         ๒. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
                                                         ๓. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
                                                         ๔. เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ 
                                                             ช่ือ .................................................................................... 
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หลักฐานการยื่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมม่ีเอกสารสิทธิ์ 

   

                                                                         วันที่รับแจ้งข้อมูล วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ……..…… 
  

            ได้รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของ ........................................................ เรียบร้อย
แล้ว และสามารถน าเอกสารฉบับนี้มาติดต่อขอรับบัตรรับแจ้งเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้                           
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .................  
 
                                              ลงชื่อ ......................................... พนักงานผู้รับแจ้งข้อมูล 
                                                     (.........................................) 
                                              ต าแหน่ง .......................................... 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เลขทีแ่บบแจ้งข้อมูล 

ม. __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ 

 

หมายเหตุ  การแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามประกาศ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภาคผนวกที่ 7 


