
                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 

กันยายน 2556 



คํานํา 

 

                               คูมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 เปนคูมือเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินงานตาม

นโยบายของรัฐในการชวยเหลือเกษตรกร ซ่ึงบางสวนไดดาํเนินการปรับปรุงแกไขแนวทางการดําเนินงานจากคูมือ

การขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผานมา เพื่อเพิ่มความรดักุมในการดําเนนิงาน เนนใหการขึน้ทะเบียน

ถูกตองตามความเปนจริงสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 13 หนา และภาคผนวก 

จํานวน 20  หนา ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ใหเหมาะสมตอสถานการณ ดังนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองศึกษา    

ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานในคูมือนี้ โดยละเอียด เพื่อใหสามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนใหถูกตองตาม

หลักเกณฑตอไป  

 

                                                                กรมสงเสริมการเกษตร                                                              

                                                            กันยายน 2556                
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ภาคผนวก              หนา 
 

ภาคผนวกที่ 1 ยกรางคําสั่งจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล (1) 

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือกรมปาไม เรื่อง แจงประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ีดินที่ถูกตองตามกฎหมาย   (2) 

                      ซ่ึงเปนที่ยอมรับของกรมปาไม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการยืน่ขอหนังสือรับรอง 

                      สินคาไม 

ภาคผนวกที่ 3 แบบคํารองมอบหมายบคุคลอื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา ป 2556/57 (แทน)  (3) 

ภาคผนวกที่ 4 หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดินโดยการเชา (ใชเฉพาะพื้นทีท่ี่ทางราชการ (4)  

                         ออกเอกสารสิทธ์ิแลว เทานั้น)  

ภาคผนวกที่ 5 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57   (6)  

ภาคผนวกที่ 6 ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของในกรณีที่มีการแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริง (8)  

ภาคผนวกที่ 7 นิยามศัพทเอกสารสิทธ์ิในที่ดนิ    (10) 

ภาคผนวกที่ 8 แบบรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูกยางพารา   (12)  

ภาคผนวกที่ 9 แบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีไมมีผลกับวงเงนิ ผูปลูกยางพารา ป 2556/57  (13) 

ภาคผนวกที่ 10 แบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีมีผลกับวงเงิน ผูปลูกยางพารา ป 2556/57  (15)  

ภาคผนวกที่ 11 แบบคํารองขอเปล่ียนแปลงชื่อผูขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57  (17) 

                         (กรณีเสียชีวิต เจ็บปวย ตองโทษติดคกุ ไปตางประเทศ หยา บวช)     

   ภาคผนวกที่ 12 แบบคํารองยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57   (18)  

   ภาคผนวกที่ 13 คํารองขอใบรับรองผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57  (19)  

                         (กรณีใบรับรองตนฉบับสูญหาย) 

   ภาคผนวกที่ 14 ผังขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57   (20)  

 

       

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูปลูกยางพารา 

ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 

 

1.หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57  ตามโครงการแกไขปญหายางทั้งระบบ ป 2557 เพ่ือออกใบรับรองให

เกษตรกรที่มคีวามประสงคจะเขารวมโครงการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เห็นชอบใหดําเนิน

โครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ มาตรการระยะส้ันในการชวยเหลือแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังนั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและเกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการอยางทั่วถึง 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมการเกษตรจะตองยึดหลักเกณฑ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหแกเกษตรกรผูปลูกยางพารา อยางเครงครัด โดยศึกษาใหเขาใจอยาง

ละเอียดเพื่อใหสามารถขึ้นทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัดกุม ในแตละขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงกับ

ความเปนจริง  

 

2. วัตถุประสงคของการขึ้นทะเบียน 

 เพื่อใหมีฐานขอมูลเกษตรกรผูปลูกยางพาราที่ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ  ครอบคลุมทุกจังหวัดที่

ปลูกยางพารา 

 เพื่อออกใบรับรองใหเกษตรกรใชเปนหลักฐานแสดงตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขารวมโครงการ

ตามนโยบายของรัฐ   

 

3. การเตรียมการกอนการขึ้นทะเบียน 

3.1 ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ เพื่อทําความเขาใจหลักเกณฑและขั้นตอนการขึน้ทะเบียน โครงการแกไขปญหา

ยางพาราท้ังระบบ ป 2557 ใหปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกนั 

3.2 ประชาสัมพันธใหเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา เพื่อเขารวมโครงการแกไขปญหา

ยางพาราท้ังระบบ ป 2557 และรับทราบขั้นตอนการขึน้ทะเบียน รวมทั้งการเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้น

ทะเบียนใหครบถวน  

 3.3 ใหผูวาราชการจังหวดัแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล โดยมีอํานาจ

หนาที่ตาม ภาคผนวกที่ 1 

3.3.1 นํารายช่ือเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรไปตรวจสอบพื้นที่ปลูก 

และพื้นที่เปดกรีดจริงของเกษตรกรผูปลูกยางพาราของเกษตรกรทกุแปลง 

1 



3.3.2 แกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการตรวจสอบขอมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

ผูปลูกของเกษตรกร  

3.3.3 รายงานผลการตรวจสอบรับรองพื้นที่เปดกรดีจริงของเกษตรกรสงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ

ในพื้นที ่

3.3.4 คณะกรรมการฯ สามารถแตงตั้งคณะทํางานระดับหมูบานเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  

เชน เจาหนาที่ตํารวจ  อาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน (อกม.) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน 

เกษตรกรผูทรงคุณวุฒิ  เปนตน   

3.4 สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด จดัทํากรอบการขึน้ทะเบียน การตรวจสอบพื้นที่ และการออกใบรับรอง

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557  

3.5 เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ชี้แจง ทําความเขาใจหลักเกณฑและขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนแกเจาหนาที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดบัตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนไดอยางถูกตอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  

4. เงื่อนไขในการขึ้นทะเบยีน 

  4.1 คุณสมบัติของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ  

4.1.1 มีสัญชาติไทย 

4.1.2 เปนหัวหนาครัวเรือนและขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  กับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 

กรณีที่เกษตรกรไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเองได ใหมอบอํานาจใหสมาชิกในครวัเรือนที่มีช่ืออยูในทะเบียน

เกษตรกรเปนผูขอขึ้นทะเบียนแทนตามแบบคํารอง (แตสิทธิ์ที่ไดรับจะเปนของหัวหนาครัวเรือนเทานัน้) ในกรณีที่

เกษตรกรยังไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหแจงขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบนั

ในคราวเดียวกัน 

4.1.3 เกษตรกรผูมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียน ตองเปนเกษตรกรผูปลูกยางพาราตั้งแต 1 ไรขึน้ไป 

4.1.2 เกษตรกรจะตองเดนิทางมายนืยนัหรือแจงขึน้ทะเบียนดวยตนเอง ณ สถานที่ที่สํานักงานเกษตร

อําเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก 

    4.2 พื้นทีท่ี่เกษตรกรสามารถนํามาแจงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถแจงขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูก

ยางพารา ป 2556/57 ตามพื้นที่ท่ีปลูกยางพาราจริง โดยใหแยกแปลงตาม ขอมูลการใชหลักฐานการใชที่ดิน    

เดือน/ปที่ปลูกในแตละแปลง และเอกสารสิทธ์ิ/เลขที่เอกสารสิทธิ์ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 

2556 โดยยึดขอพิจารณาเอกสารสิทธ์ิที่ดินตามหนังสือกรมปาไม ท่ี ทส1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) 

ภาคผนวกที่ 2 

 

 

 

2 



      4.2.1 ประเภทที่ดินซึ่งไดมาตามเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (17 รายการ) ไดแก 

   1) โฉนดที่ดิน (น.ส.4) หนังสือสําคัญแสดงสิทธ์ิการถือครองท่ีดินอยางถูกกฎหมาย 

          2) ตราจอง  

 3) น.ส. 4 

 4) น.ส. 4 ก 

 5) น.ส. 4 ข 

 6) น.ส. 4 ค 

 7) น.ส. 4 ง 

 8) น.ส. 4 จ 

 9) น.ส. 2 

 10) น.ส. 3 

 11) น.ส. 3 ก 

 12) น.ส. 3 ข 

 13) น.ส. 5 

 14) แบบหมายเลข 2  

 15) แบบหมายเลข 3 

 16) ส.ค.1 

 17) ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดนิ 

      4.2.1 ประเภทที่ดินที่มีสิทธิ์ครอบครองหรือราชการใหใชประโยชน (29 รายการ)  

   1) สปก. 4 

          2) สปก. 4 – 01 ก  

 3) สปก. 4 – 28 

 4) สปก. 4 – 14  

 5) สปก.4 – 98  

 6) สปก./สร 5 ก 

  เจาของกรรมสิทธิใ์นที่ ส.ป.ก. มีสิทธิ์ยื่นขึ้นทะเบียนเทานัน้ ในกรณีที่เจาของพื้นที่ ส.ป.ก. เสียชีวิต 

สิทธิ์ในการใชประโยชน ในทีด่ินไดแก ทายาทโดยธรรม ซึ่งจะตองดําเนนิการแจงตอคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินจังหวดั

เพื่อโอนกรรมสทิธิต์ามพระราชบัญญัตกิารปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตราที่ 39  
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 7) น.ค. 1 

 8) น.ค. 3 

 9) หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ 

 10) ก.ส.น. 3 

 11) ก.ส.น. 5 

 12) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินในเขตนคิมสรางตนเอง 

 13) หนังสือรับรองของนิคมวามีสิทธิ์ในที่ดนิ 

 14) ส.ท.ก. 1  

 15) ส.ท.ก. 1ก 

 16) ส.ท.ก. 1ข 

 17) ส.ท.ก. 2 

 18) ส.ท.ก. 2ก 

 19) ปส. 29 

 20) ช.ส. 4 

 21) ส.ธ. 1 

 22) หนังสือรับรองของหนวยงานราชการทหาร 

 23) แบบ ทบ. 9 

 24) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินของรัฐแกไขความยากจน 

 25) บันทึกขอตกลงการใหใชที่ดนิของสวนราชการ 

 26) ใบรับเงินบํารุงทองที่ 

 27) ภ.บ.ท. 5 

 28) ภ.บ.ท. 6 

 29) ภ.บ.ท. 11 

  สําหรับใบรับเงินเงินบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. 5 ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11 จะตองมีคํารับรองของกรม   

ปาไม หรือสวนราชการที่ทีด่ินนั้นตัง้อยูวา ไมเปนทีห่วงหามของทางราชการ หรือ อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือ 

อุทยานแหงชาติ หรือ ปาที่คณะรับมนตรีมีมติกําหนดเปนปาถาวรอนัเปนสมบัตขิองชาติ หากไมไดรับรองจาก

หนวยดงักลาวขางตนใหถอืวาเปนพืน้ที่ทีไ่มมีเอกสารสิทธิ ์
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4.3 กรอบระยะเวลาการดําเนนิการขึน้ทะเบยีนของเกษตรกร ผูปลกูยางพารา ป 2556/57   และผูรับผดิชอบ 

 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

การขึน้ทะเบียนเกษตรกร  4 - 30 ก.ย. 56 ท้ังนี้ใหสามารถ

ขยายระยะเวลาไดหากกระทรวง

เกษตรและสหกรณเห็นวามคีวาม

จําเปน 

กรมสงเสริมการเกษตร 

การตรวจสอบพื้นที ่ ภายใน 30 วัน  

หลังรับคํารองขอขึ้นทะเบียน 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปด

กรีดยางพาราระดับตําบล 

การออกใบรับรองเกษตรกร ภายใน  15 วัน  

หลังจากไดรับรายงานการ

ตรวจสอบพื้นที่จากคณะ

กรรมการฯ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

5. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา   

 การรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ใหรับขึ้นทะเบยีนทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และพ้ืนที่

นอกเหนอืเอกสารสิทธิ์  ทั้งนี้ การไดรับสิทธิ์ของเกษตรกรใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 

5.1 เจาหนาที่ผูรบัขึ้นทะเบียน ไดแก เจาหนาทีข่องสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีรับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียน และเปนผูมีอํานาจลงนามในชองเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนในแบบขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 (ภาคผนวกที่ 5) 

5.2 วิธีการขึ้นทะเบยีน  

สํานักงานเกษตรอําเภอ รับขึ้นทะเบียนตามแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 ที่กําหนด

โดยปฏิบัติดังนี ้

5.2.1 เกษตรกรนําเอกสารหลักฐานประกอบดวย ทะเบียนบาน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสาร

สิทธิ์ท่ีดินทํากินตามกฎหมาย พรอมสําเนา ยื่นขอขึ้นทะเบยีนกับเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียน 

   หลักฐานเอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียน   

- บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง และสําเนา) 

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง และสําเนา) 

- ใบมอบอํานาจใหขึ้นทะเบียนแทนกรณีไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ภาคผนวกที่ 3 

- เอกสารสิทธิ์การใชทีด่ิน (ฉบับจริง และสําเนา)  
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- สมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประเภทออมทรัพย ออมทรัพย

ทวีโชค (สําเนา) โดยชื่อในสมุดบัญชตีองเปนชื่อเดียวกับเกษตรกรผูขึน้ทะเบียน (หวัหนาครัวเรือน) หรือ นํามาให

เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนฯ  เมื่อมารับใบรับรอง โดยใหเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนฯ รวมกับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ รวมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรประเภทออมทรัพย (ออมทรัพย และ ออมทรัพยทวีโชค)  

ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบตัวจริงและสําเนาใหตรงกนักอนเก็บสาํเนาแนบการขึ้นทะเบยีน เพราะ

เกษตรกรบางราย อาจแกไขขอมูล ในสําเนาเอกสารดังกลาว โดยใหเกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

พรอมเซ็นชื่อกํากับและเขียนขอความ  “เพื่อเปนหลักฐานประกอบการขึน้ทะเบียนผูปลูกยางพารา ป 2556/57” 

- เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนมอบสําเนาแบบขึ้นทะเบียนฯ ใหเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน 

เก็บรักษาเพื่อใชเปนหลักฐานในการขอใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนฯ รายแปลง เม่ือผานขั้นตอนการตรวจสอบ  

5.2.2 การกรอกขอมูลตามแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา ป 2556/57 ภาคผนวกที่ 5  

เกษตรกรหรือบคุคลอ่ืนที่เกษตรกรไวใจ  กรอกขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 ให

ครบถวนถูกตอง  พรอมลงนามรับรองขอมูลของตนเอง รวมกับเกษตรกรแปลงขางเคียง 

5.2.3 เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัการรับขึน้ทะเบียนจะกรอกขอมูลใหเกษตรกรไมได เจาหนาที่จะตอง

อานทวนขอมลูที่ไดจดลงในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 ใหเกษตรกรรับทราบ  จึงให

เกษตรกรลงลายมอืชื่อ หรอืประทับลายนิ้วมือ ตอหนาเจาหนาที่เพื่อรับรองความถกูตองของขอมูลที่ไดแจง                

ณ วันที่รับขึ้นทะเบียนเทานั้น จะลงลายมือชื่อกอนไมได พรอมทั้งจะตองมลีายมอืชื่อเกษตรกรแปลงขางเคียงที่ขอ

ขึ้นทะเบยีน และผูนําชุมชนที่รูขอมูลของเกษตรกรใหเปนผูรับรองขอมลูการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรดวย โดย

เจาหนาที่จะตองแจงพรอมตดิปายประกาศถึงบทลงโทษตามบทบญัญัติของกฎหมาย ภาคผนวกที่ 6 มาตราที่ 137 

มาตราที่ 267 และมาตราที่ 341 ใหเกษตรกรทราบโดยทั่วกนั 

5.2.4 กํานันหรือผูใหญบานหรือปลัด อบต. หรือ ผูนําชุมชน ตรวจสอบขอมูลและรับรองขอมูลการ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทายแบบยืนยนัการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูปลูกผูปลูกยางพารา ตามโครงการแกไขปญหา

ยางพาราท้ังระบบแกปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 ทุกหนา 

5.2.5 เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการ

ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 โดยมีหลักพิจารณาดังนี้ 

ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีใ่ชประกอบการขอขึ้นทะเบียน เชน เอกสารแสดงตน  

เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร ภาคผนวกที่ 7   การตรวจสอบเอกสารนอกจากการตรวจความถกูตอง

ครบถวนของเอกสารสิทธ์ิในที่ดินที่มาขึ้นทะเบียนแลวตองตรวจสอบความสัมพันธของจํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตร

ที่แจงขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) วามีพื้นที่สอดคลอง ตรงตามที่ไดเคยแจงไวหรือไม   
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 เอกสารสิทธิ์ประเภทตางๆ เกษตรกรจะตองนําหลกัฐานเอกสารตัวจริงพรอมสําเนาในการขึ้น

ทะเบียนทุกครั้ง  ทั้งนี้ หากทีด่ินตดิจํานองเปนเหตุใหเกษตรกรไมสามารถนําเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันขึน้

ทะเบียนได ใหเกษตรกรนําสญัญาการจํานอง หรือหนังสอืรับรองจากทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ยืนยันวา

เอกสารสิทธิ์ในทีด่ินของเกษตรกรรายนั้นๆ ไดเกบ็ไวที่สถาบนัการเงินมาแสดงแทนเอกสารสิทธิใ์นทีด่ินฉบบัจริง 

อนึ่ง เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนฯ ควรรูสภาพการครอบครองที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากแหลงตางๆ เชน สํานักงานที่ดินประจําอําเภอ/ตําบล วาพื้นที่ที่เกษตรกรมาขอ

ขึ้นทะเบียนมีการออกโฉนดที่ดินไปแลวมากนอยเพียงใด หมูใด ตําบลใด มีเอกสารสิทธ์ิชนิดไหน หากเกษตรกรราย

ใด ที่ใชเอกสารแสดงสิทธิ์ที่แตกตางจากชนิดเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรสวนใหญใหตั้งขอสังเกตเปนกรณีพิเศษ 

โดยอาจดําเนินการตรวจสอบกับสํานักงานที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบวาเกษตรกรไดนําเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาขึ้น

ทะเบียนซ้ําซอนกับโฉนดที่ดินในแปลงเดียวกันหรือไม  

  กรณีเชาพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ ตองมีสัญญาเชา และตองมีหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน

โดยการเชา (ภาคผนวกที่ 4) พรอมแนบสําเนาเอกสารกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสําเนาบัตรผูใหเชา หรือถาเปนนิติบุคคล

ใหแนบสําเนาการจดทะเบียนบริษัท   

กรณีพื้นที่ ใหเชามีสัญญาหรือไมมีสัญญาแตไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินมาแสดงในวันขึ้นทะเบียนฯ   

ใหถือวาพื้นเปนพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ 

5.2.6 เจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอตรวจสอบขอมลูเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู

ปลูกยางพารา ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 กับทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ทบก.) ของ

กรมสงเสริมการเกษตร และบันทึกขอมูลของเกษตรกรลงในระบบผานทางเว็บไซทระบบ ecoplant.doae.go.th 

เลือก ทบก. เลือกการเขารวมโครงการภาครัฐ  

5.2.7 พิมพบัญชีรายชื่อขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา จากระบบของกรมสงเสริมการเกษตร 

สงใหคณะกรรมการตรวจสอบพืน้ที่เปดกรีดยางพาราระดับตาํบล เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบพืน้ที่ปลกูและพืน้ที่

เปดกรีดยางพาราจริง 

5.3 สถานที่รับขึ้นทะเบียน 

- สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 

- สถานที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอนัดหมายตามความเหมาะสม 

- กรณีเกษตรกรไมสามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย และมี

ความประสงคขอขึ้นทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ ใหไปขึ้นทะเบียนที่สํานกังานเกษตรอําเภอได 
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6. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

6.1 ผูดําเนินการตรวจสอบ ดําเนนิการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบทุกขั้นตอนคณะกรรมการตรวจสอบ

พื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557  ซ่ึงประกอบดวย 

1) ปลัด อบต./ ปลัดเทศบาล หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก      เปนประธานกรรมการ 

    ปลัด อบต./ ปลัดเทศบาล     

2) กํานนั หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก กํานัน                      เปนรองประธานกรรมการ  

3) ผูใหญบาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหญบาน                           เปนกรรมการ               

4) เจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร                    เปนกรรมการ   

5) นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่รับผดิชอบตําบล                             เปนกรรมการ  

6) เจาหนาที่สํานกังานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง           เปนกรรมการและเลขานกุาร 

โดยมีอํานาจหนาทีด่ังนี้  

1) นํารายชื่อเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรไปตรวจสอบพื้นที่เปดกรดีจริงของ

เกษตรกรผูปลูกยางพาราของเกษตรกรทุกแปลง 

2) แกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ผูปลูกของเกษตรกร  

3) รายงานผลการตรวจสอบรับรองพ้ืนที่เปดกรีดจริงของเกษตรกรสงใหสํานกังานเกษตรอําเภอใน

พื้นที่ 

4) คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล สามารถแตงตั้งคณะทํางานระดับ

หมูบานเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม เชน เจาหนาที่ตํารวจ  อาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน (อกม.) สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน เกษตรกรผูทรงคุณวุฒิ  เปนตน   

      6.2 วิธีการตรวจสอบ 

        คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล ดําเนินการตรวจสอบเฉพาะพื้นที่เปดกรีด

ยางพาราที่มีอยูจริง ทุกแปลง จากบัญชีรายชื่อผูขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพาราของ กรมสงเสริมการเกษตร โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล สามารถแตงตั้งคณะทํางานระดับหมูบานเพิ่มเติม เพื่อ

ไปตรวจสอบพื้นที่ปลูก และพืน้ที่เปดกรดีจริงในพืน้ที่ได 

        6.2.1 หลักเกณฑ การพิจารณาพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

    - ตนยางพาราที่เปดกรีดตองมีการกรีดตอเนือ่ง ไมนอยกวา 3 เดอืน หรือ ตามความเหมาะสม

ตามสภาพพ้ืนที ่

      - หากมีประเด็น ขอพิจาณาการเปดกรีดแลว หรือไมไดเปดกรดี ใหถอืความเหน็ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นทีเ่ปดกรีดยางพาราระดบัตําบลเปนที่สุด   
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         6.2.2 การเตรียมการกอนตรวจสอบ 

        1) จัดทําแผนการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับ

ตําบล / คณะทํางานระดับหมูบาน โดยแจงเกษตรกรเพื่อนัดวัน/เวลา/สถานที่ในการออกตรวจแปลง 

   2) ซักซอมทําความเขาใจ หลักเกณฑขอพิจารณาใหคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปด

กรีดยางพาราระดับตําบล / คณะทํางานระดับหมูบาน เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ  

   3) พิมพแบบรายงานการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูกยางพาราตาม

โครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 ภาคผนวกที่ 8  ซึ่งปรากฏในรายงาน โดยเรียกพิมพไดจากระบบ

สารสนเทศการขึ้นทะเบียนผูปลูกยางพาราป 2556/57 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับ

ตําบล / คณะทํางานระดับหมูบาน เพื่อใชในการตรวจสอบ  

           6.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ  

      1) คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล / คณะทํางานระดับ

หมูบาน ตองตรวจสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังรับคํารองขอขึ้นทะเบียน  

      2) คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบลตรวจสอบลงนามใน

แบบรายงานการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรขึน้ทะเบียนผูปลกูยางพาราตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ 

ป 2557 เพื่อสงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบตอไป 

     กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล มอบใหคณะทํางาน

ระดับหมูบาน ตรวจสอบแปลง คณะทํางานระดับหมูบานตองทําสรุปผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล ถาคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล

มีขอสงสัยสามารถตรวจสอบพื้นที่ใหมได และคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบลไม

มีขอสงสัยใหลงนามในแบบรายงานการตรวจสอบพื้นทีเ่กษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูกยางพาราตามโครงการแกไข

ปญหายางพาราทัง้ระบบ ป 2557 เพือ่สงสํานกังานเกษตรอาํเภอดําเนนิการตอไป  

 

 6.3 การรับรองผลการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียน   

     สํานักงานเกษตรอําเภอนําผลการตรวจสอบพื้นที่ตามแบบรายงานการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรขึ้น

ทะเบียนผูปลูกยางพาราตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557ที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการ

ตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล ถูกตองครบถวน ทุกหนา และแจงผลการตรวจสอบใหเกษตรอําเภอ 

หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง และบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศของ

กรมสงเสริมการเกษตร 
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 7. ขั้นตอนการออกใบรบัรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา ป 2556/57  

           เกษตรกรตองมาแจงความประสงคขอรับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา             

ป 2556/57 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูกดวยตนเอง โดยเจาหนาที่จะตองใหเกษตรกรลงนามรับ

ใบรับรองผลการขึน้ทะเบียนใน บัญชกีารรับ-จายใบรับรองผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57

ซึ่งปรากฏในรายงาน  โดยเรียกพิมพไดจากระบบสารสนเทศการขึ้นทะเบียนผูปลกูยางพาราป 2556/57 

             7.1 การแกไขขอมูลที่คลาดเคลื่อนและการยกเลิกแปลง 

             การขึ้นทะเบียนทุกขั้นตอนเจาหนาที่ตองประชาสัมพันธเนนย้ําใหเกษตรกรระมัดระวังใหแจง

ขอมูลที่ถูกตองกับความเปนจริง  เพราะเมื่อเกษตรกรลงขอมูลขึ้นทะเบียนยื่นตอเจาหนาที่ หากขอมูลไมตรงกับ

ความเปนจริงเกษตรกรอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   

 7.1.1  การแกไขขอมูล  

     1.) ขอมูลที่ไมมผีลตอวงเงิน 

                          การสะกดชื ่อ-สกุล คํานําหนา เปนตน ใหเกษตรกรยื ่นแบบคําร องขอแกไขขอมูล           

ที่ไมมีผลกับวงเงิน ภาคผนวกที่ 9 และใหสํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนแกไขในระบบสารสนเทศตอไป 

เอกสารที่ตองใช ดังนี้  

1.1)  แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่ไมมีผลกับวงเงิน 

1.2)  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน ตามแตกรณ ี

1.3)  ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน (กรณีที่จายใบรับรองไปแลว) 

          2.) ขอมูลที่มผีลตอวงเงนิ    

                       ไดแก  จํานวนเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เปดกรีด เอกสารสิทธิ์ ในกรณีที่เปนความผิดพลาดของ

เจาหนาที่ใหเจาหนาที่ยื่นแบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีมีผลกบัวงเงนิ กรณคีวามผิดเจาหนาที ่ภาคผนวกที่10 สงให

สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการสงเขากรมสงเสริมการเกษตร เพื่อแกไขตอไป สําหรับกรณีที่เปนความผดิของ

เกษตรกรใหเกษตรกรยืน่แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่มีผลกับวงเงิน กรณคีวามผดิเกษตรกร จากนัน้ใหผานมติคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล เห็นชอบใหมีการแกไขขอมูลได แลวใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัดสงเขากรมสงเสริมการเกษตร เพื่อดําเนินการแกไขตอไป เอกสารที่ตองใช มีดังนี้  

2.1)  แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่มีผลกับวงเงิน 

2.2)  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาเอกสารสทิธ์ิ ตามแตกรณ ี

2.3)  แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 

2.4)  ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน (กรณีที่จายใบรับรองไปแลว) 

3.)  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูขึ้นทะเบียน (เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์) กรณีเกษตรกร                     

ผูขึ้นทะเบียนผานการตรวจสอบ แตยังไมไดรับใบรับรองฯ หรือเกษตรกรผูขึ้นทะเบียนไดรับใบรับรองฯ แลว    แต

เสียชีวิต เจ็บปวย ตองโทษติดคุก ไปตางประเทศ หยา บวช และบุคคลในครอบครัวมีความประสงคขอใชสิทธ์ิแทนให

เขียนแบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูขึ้นทะเบียน ภาคผนวกที่11 เพื่อขอรับสิทธิ์แทน เอกสารที่ตองใช มีดังนี้                  
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     3.1) ใบมรณะบัตรของผูเสียชีวติ หรือใบแสดงวาตองโทษ หรือใบแสดงวาผูขึน้ทะเบียน 

ไปตางประเทศ หรือใบรับรองแพทย ใบหยา ใบสุทธิ ฯลฯ ตามแตกรณี เปนตน 

                                   3. 2) สําเนาทะเบียนบานของผูขอใชสิทธิ์แทน 

                          3.3) สําเนาบัตรประชาชนของผูขอใชสิทธ์ิแทน 

                           3.4) สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบสิทธิ์ (กรณีหยา) 

              3.5) ใบมอบอํานาจ/มอบฉันทะ (กรณตีิดคกุ ไปตางประเทศ บวช เจ็บปวย) ทั้งนี้ ใหกํานนั/

ผูใหญบานหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อถือไดลงนามเปนพยานในแบบคํารองดังกลาว เพื่อยนืยันวาบคุคลนัน้เปนเกษตรกร             

ที่อยูในครัวเรือนเดียวกับผูเสียชีวติ เจ็บปวย  ตองโทษตดิคกุ ไปตางประเทศ หยา บวช และมาขอใชสิทธิ์แทน ทั้งนี้ 

บุคคลในครอบครัวที่มาขอเปล่ียนแปลงฐานขอมูลตองเปนสามี หรือ ภรรยา หรือ บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของ

ผูเสียชีวิต หากไมมีบุคคลดังกลาวภายในครอบครัว ใหบิดา หรือมารดาของผูเสียชีวิตเปนผูขอใชสิทธ์ิแทน ยกเวน 

ไมมีบุคคลที่กลาวอางถึงขางตน ใหญาติ พี่นองที่ทาํกนิรวมกนัอยูในครวัเรือนเดยีวกับผูเสียชีวิตเพียงบคุคลเดียวเปนผูขอ

ใชสิทธิ์แทนและใหสํานักงานเกษตรอําเภอทําการแกไขขอมูลตามแบบคํารองในระบบสารสนเทศตอไป  

         7.1.2  การขอยกเลิกแปลง สามารถดําเนินการไดในกรณี ดังนี ้

                                กรณีผานการตรวจสอบแลว แตยังไมจายใบรับรอง เมื่อเกษตรกรไดดําเนินการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 และผานขัน้ตอนการตรวจสอบแลว หากมีเหตุที่จะทําการยกเลกิแปลง จะตอง

เขียนคํารองขอยกเลิกแปลง ภาคผนวกที่ 12 พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในการยกเลิกแปลงดังกลาว และตองนัดหมายผูนํา

ชุมชนและเกษตรกรแปลงขางเคียงอยางนอย 2 คน มายืนยันรับรองขอมูลในใบขอยกเลกิแปลง 

       7.2  การจัดพิมพใบรับรอง สามารถจัดพิมพใบรับรองไดเพียงครั้งเดียวตอหนึ่งแปลงปลูก ดังนั้น กอน

จัดพิมพใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งของแปลง

ปลูก (ตรวจสอบรายชื่อผูผานการตรวจสอบ) กอนการพิมพใบรับรองฯ และควรจัดเตรียมใบรับรองใหพรอมสําหรบั

จายใหเกษตรกร  

     7.3 วิธีการออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 

 การลงนามในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 ลงนามใน

ใบรับรองฯ ทั้งตนฉบับ และสําเนา  ดังนี ้

  -  เกษตรอําเภอ หรือผูรักษาราชการแทนเกษตรอําเภอลงนาม ในฐานะผูออกใบรับรองฯ 

- ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม ในฐานะผูรับรองขอมูล 

- เจาหนาที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ในฐานะผูรับรองขอมูลการตรวจสอบ 

- เกษตรกรลงนาม ในฐานะผูรับรองผลผลิต 

 

       เขตเทศบาล การนําสงใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 เพื่อให           

ปลัดอบต./ปลัดเทศบาล หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม ในฐานะผูรับรองขอมูล จะตองทําหนังสือนําสงใหถูกตอง

ตามระเบียบ เพราะใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนถือเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ       
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      สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง การนําสงใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูก

ยางพารา ป 2556/57  เพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในฐานะผูรบัรองขอมูลการตรวจสอบ 

จะตองทําหนังสือนาํสงใหถูกตองตามระเบยีบ เพราะใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนถือเปนเอกสารสําคัญของทาง

ราชการ  

  7.4   หลักฐานการขอรับใบรับรองฯ เกษตรกรตองนําหลักฐานมายื่นดังนี้  

     หลักฐานเอกสาร ประกอบการรับใบรับรอง   

- บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา) 

- แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 (สําเนา) 

- สมุดบัญชธีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประเภทออมทรัพย หรือ     

ออมทรัพยทวโีชค (สําเนา) โดยชื่อในสมดุบญัชีตองเปนชือ่เดียวกับเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน 

เกษตรกรตองตรวจสอบความถูกตองของขอความในใบรับรองฯ ในบัญชีรับจายใบรับรองฯ เพื่อยืนยันวา

เกษตรกรไดตรวจสอบขอมูลความถูกตองและรับใบรับรองฯ เรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่ตองแจงใหเกษตรกรทราบ

ถึงสิทธิ์เมื่อรับใบรับรองแลวเกษตรกร 

เกษตรกรรับใบรับรองแลว ใหถือวาเกษตรกรไดแจงขอใชสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา  

ป 2556/57 สมบูรณแลว จะขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิกสิทธิ์  หรือ แกไขขอมูลในใบรับรองไมได  

7.5 การบันทึกเลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประเภทออมทรัพย 

ใหเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนฯ รวมกับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ รวมตรวจสอบสําเนา

สมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประเภทออมทรัพย ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ถา

สําเนาไมชัด หรือ สงสัยในความถูกตอง ใหประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในพื้น เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกเลขบัญชีฯ ลงในระบบ  

               7.6 สถานที่ออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 

       7.5.1 สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงปลูก 

       7.5.2 สถานที่ที่ทางสํานักงานเกษตรอําเภอกําหนด 

 

8. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล พบวาขอมูลในแบบขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกยางพารา  ป 2556/57  มีขอมูลไมตรงตามความเปนจริง ใหคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีด

ยางพาราระดับตําบล แจงเกษตรกรใหมาชี้แจงเหตุผลในการแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริงเพื่อประกอบการ

พิจารณา หากพบวาเกษตรกรมีเจตนาใหขอมูลอันเปนเท็จ  ใหดําเนินการตามชั้นความผิด ดังนี ้

 1. อยูในระหวางขั้นตอนการรับแจง หากพบวามีการแจงเท็จโดยเจตนา เรียกเกษตรกรผูแจงขึ้นทะเบียน 

และเกษตรกรที่รับรองขอมูลเปนเท็จมาวากลาวตักเตือนใหทราบผลทางกฎหมายในการแจงหรือรับรองขอมูล             

อันเปนเท็จไมรับขึ้นทะเบียน 
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2. ขั้นตอนยืน่เอกสารเสร็จส้ินขัน้ตอนตรวจสอบ บนัทกึขอมูลการขึ้นทะเบียนในระบบแลว ใหระงับ                

การออกใบรับรอง ตดัสิทธ์ิเกษตรกรที่แจงเท็จแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย

ตอเกษตรกรทีแ่จงและเกษตรกรผูรับรองขอมูลการขึ้นทะเบียนฐานแจงหรอืรับรองขอมลูเปนเท็จ เมื่อศาลพิพากษา

วาเกษตรกรมีความผิดใหดําเนินการตัดสิทธิก์ารขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูแจงและเกษตรกรผูรับรองขอมูลเปนเท็จ 

3. ขั้นตอนหลงัการออกใบรบัรอง เรียกใบรับรองคนืจากเกษตรกร แจงความรองทกุขตอพนกังานสอบสวน 

เพื่อดําเนนิคดตีามกฎหมาย ตอเกษตรกรทีแ่จงและเกษตรกรผูรับรองขอมลูการขึน้ทะเบยีน ฐานแจงหรอืรับรอง

ขอมูลเปนเท็จ และฐานฉอโกง เมือ่ศาลพิพากษาวาเกษตรกรมีความผิด ใหดําเนินการตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบยีนเกษตรกร

ผูแจงและเกษตรกรผูรับรองขอมูลเปนเท็จ หากพบวาเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐโดยไมสมควรแลว     

ใหแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของทราบดวย เพื่อใหหนวยงานนัน้ๆดําเนินการใหเกษตรกรชดใชคาเสียหายแกรัฐตามความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงานตอไป  

                ทั้งนี้ ใหเกษตรอาํเภอ เกษตรจังหวดัเขมงวดกับการแจงความรองทกุขกลาวโทษตอเกษตรกรผูแจง                 

ขึ้นทะเบยีน และเกษตรกรที่รับรองขอมูลเปนเท็จ เนื่องจากการแจงขอมูลอันเปนเท็จเปนการกระทําความผิดตอ

แผนดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา หากไมรองทกุขกลาวโทษ เจาหนาที่อาจตองรบัผดิเปนการสวนตัว  

     

--------------------------------------------------- 
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(1) 
 

 

 

 

 

 
คําสั่งจงัหวัด......................... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล 
ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทัง้ระบบ ป 2557 

…………………………………… 
  ตามที่รัฐบาล ไดมีมาตรการชวยเหลอืคาปจจัยการผลิตแกเกษตรกรผูปลูกยางพารา โดยมอบหมายให
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ เปนหนวยงานในการรบัขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา รวมกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ซึง่การดําเนินงานดังกลาวเกี่ยวของกับเกษตรกรทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่มเีอกสารสิทธิ์และพื้นที่
นอกเหนอืเอกสารสทิธิ์ เพื่อพจิารณาใหความชวยเหลือคาปจจัยการผลิตเปนเงินสดในอัตราไรละ 1,260 บาท ผาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทั้งนี้ จะสนบัสนุนแกเกษตรกรรายละไมเกิน 10 ไร ตามพื้นที่เปดกรีด
จริงและตองเปนเกษตรกรที่มเีอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทํากิน 
ในพื้นที่นั้น ๆ  

  เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จากทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา เปนไปดวยความ
เรียบรอย จังหวัด…………………….......... จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล ตาม
โครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 ดังนี้ 

๑. ปลัด อบต./ ปลัดเทศบาล หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก  เปนประธานกรรมการ 
    ปลัด อบต./ ปลัดเทศบาล  
2. กํานัน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากกํานัน           เปนกรรมการ 
๓. ผูใหญบาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหญบาน           เปนกรรมการ 
๔. เจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร           เปนกรรมการ 
๕. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล            เปนกรรมการ 
๖. เจาหนาที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง         เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหนาที่ ดังนี้   
1. นําบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนของกรมสงเสรมิการเกษตรไปตรวจสอบพื้นที่ปลูกและ

พื้นที่เปดกรีดจรงิของเกษตรกรผูปลูกยางพาราของเกษตรกรทุกแปลง  
2. แกไขปญหาและอปุสรรคในการดําเนินการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ผูปลูกของเกษตรกร  
  3. รายงานผลการตรวจสอบรับรองพื้นทีเ่ปดกรีดจริงของเกษตรกรสงใหสํานักงานเกษตรอําเภอใน
พื้นที ่

4. คณะกรรมการฯ สามารถแตงตั้งคณะทํางานระดับหมูบานเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม เชน เจาหนาที่
ตํารวจ  อาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน (อกม.) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน เกษตรกร
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนตน   

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. 2556 

(หมายเหตุ  ตัวอยางคําสั่งนี้เปนเพียงแนวเนื้อหาขอความ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนขอความตามความจําเปนในพื้นที่) 

ภาคผนวกที่ 1 
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ภาคผนวกที่ 2 



(3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 
 

ผลการพิจารณา 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

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

………………………………………………………….. 

 
แบบคํารอง มอบหมายบุคคลอืน่ขึน้ทะเบียน เกษตรกรผูปลกูยางพารา ป 2556/57 ( แทน ) 

------------------------------ 
เขียนที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ................................. 

 
      วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............ 
เรียน เกษตรอําเภอ............................................ 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.................................................. นามสกุล................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน                                                                     อยูบานเลขที่..................... หมูที่................................     
ตําบล..........................................อําเภอ................................ จังหวัด.................................... 

             ซ่ึงเปนเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา ป 2556/57 ขอยื่นเอกสารฉบบันี้ไว กับสํานกังาน

เกษตรอําเภอ.....................จังหวัด......................................ในฐานะเจาของ........................ ป 2556/57 ในแปลง               

เพื่อขอแสดงความจํานงให  (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...........................................นามสกุล............................................. 

เลขที่บัตรประชาชน                                                                   อยูบานเลขที่............ หมูท่ี....... ตําบล.......................... 

อําเภอ............................................. จังหวัด................................................. 

มาดําเนินการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 แทน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผูมอบ                   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผูรับมอบ       
 สําเนาทะเบียนบานผูมอบ                          สําเนาทะเบียนบานผูรับมอบ   

สําเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน             อื่นๆ ระบุ........................................................................... 
ทั้งนี้ ขาพเจาจะยอมรับวาขอมูลการขึน้ทะเบียน/ประชาคมทั้งหมดที่ ชื่อ.........................................................  

ผูรับมอบอํานาจแทนขาพเจานั้นเปนจริงเสมือนขาพเจามาดวยตนเอง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 
 

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

 
 

   

หมายเหตุ   ทั้งนี้  การขึ้นทะเบียนใหใชขอมูลของผูมอบอํานาจ ในการขึ้นทะเบียนในระบบ  
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หนังสือรับรองการทําประโยชนในทีด่ินโดยการเชา 
 (ใชเฉพาะ พื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แลว เทานั้น) 

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

เรื่อง   รับรองการทําประโยชนในที่ดินในพืน้ที่มีเอกสารสิทธ์ิ โดยการเชา 

เรียน   เกษตรอําเภอ................................................. 

  ดวยขาพเจา...........................................................................อยูบานเลขที่..........หมูที่............. 
ตําบล................................ อําเภอ.................................จังหวัด.....................................เปนผูทําประโยชนในที่ดิน 
ดวยการปลูกยางพาราในพืน้ที่หมูท่ี..........ตําบล..................................อําเภอ..................จังหวัด................................
เนื้อท่ี.............ไร...................งาน  พื้นที่ของ(เจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน).........................................................................
เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ...................................................................................................................
เบอรโทรศัพท.........................................................อยูบานเลขที่..................หมูที่............. ตําบล................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.............................................................. 

              สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ท่ีดินของผูใหเชา ชนิดเอกสารสิทธ์ิ.......................................................................... 

เลขที่............................ระวาง............................................  จํานวนพืน้ที่ในเอกสารสิทธิ์................ไร....................งาน 

โดยที่ดินดังกลาวมีทีข่างเคียงทั้งส่ีทิศตดิกับทีด่ินของบคุคลดังตอไปนี้ 

   ทิศเหนือ               ติดกับที่ดนิ ของ.............................................................................. 

   ทิศใต                    ตดิกับที่ดนิ ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันออก        ติดกับทีด่ิน ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันตก          ตดิกับทีด่ิน ของ.............................................................................. 

การติดตอเจาของที่ดนิ                     ติดตอโดยตรง 

      ติดตอผาน ชื่อ........................................................................................ 

       เบอรโทรศัพท....................................................................................... 
                                                                                        

      ลงชื่อ..............................................(เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน) 

 ลงชื่อ.....................................................................ผูรับรอง 

ลงชื่อ........................................................................พยาน 

ลงชื่อ........................................................................พยาน 

ลงชื่อ........................................................................ผูบันทึกถอยคํา 

“ผูรับรอง” หมายถึง  ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน กรรมการ อบต. ผูชวยผูใหญบานกรรมการ ศบกต. กรรมการชุมชนใน

เขตเทศบาล เกษตรกรที่ไดรับแตงตั้งโดยสํานักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร 

“พยาน” หมายถึง เจาของที่ดินขางเคียง หรือผูที่ทําประโยชนในที่ดินขางเคียง อยางนอย 2 คน     
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ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของในกรณีทีม่ีการแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 
 

กรณี  1 เกษตรกรแจงขอมูลตอเจาหนาที่ ไมตรงกับความเปนจริง เกษตรกรมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา ดังนี ้

มาตรา 137  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย             

ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา 267  ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาทีจ่ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชน

หรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐานโดยประการที่นาจะเกดิความเสียหายแกผูอื่น

หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบัไมเกินหกพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 341 ผูใดโดยทจุริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่ง

ควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานัน้ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถกูหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําให       

ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทําถอน หรือทําลายเอกสารสิทธ์ิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา 90 เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผดิตอกฎหมายหลายบท ใหใชกฎหมายบทท่ีมโีทษ

หนักสุดลงโทษแกผูกระทําความผิด 
 

กรณีที่ 2  ผูใหญบานหรือกํานนัหรือผูนําชุมชนหรือเกษตรกรลงนามรับรองขอมูลอันเปนเท็จ   

ผูลงนามรับรอง (ไมผานประชาคม)  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 

มาตรา 83 ในกรณีความผดิใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูท่ีไดรวมกระทํา

ความผิดดวยกันนัน้เปนตวัการ ตองระวางโทษตามทีก่ฎหมายกําหนดไวสําหรับความผดินั้น 

มาตรา 162 ผูใดเปนเจาพนกังาน มีหนาที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกขอความในเอกสาร กระทําการ

ดังตอไปนี้ในการปฏิบัติตามหนาที ่

(1) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรอืวาอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ 

(2) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมกีารแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง 

(3) ละเวนไมจดขอความซ่ึงตนมีหนาทีต่องรับจด หรือจดเปล่ียนแปลงขอความเชนวานั้น หรือ  

(4) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนัน้มุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

มาตรา 91  เมื่อปรากกฎวาผูใดไดกระทําการอนัเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้น 

ทุกกรรมเปนกระทงความผิด แตไมวาจะมกีารเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม 

เมื่อรวมโทษทกุกระทงแลว โทษจําคกุทั้งสิ้นตองไมเกนิกําหนดดังตอไปนี ้
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(1) สิบป สําหรับกรณคีวามผดิกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจําคกุอยางสูงไมเกิน 3 ป 

 (2) ยี่สิบป สําหรับกรณีความผดิกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจําคกุอยางสูงเกิน 3 ป แตไมเกิน 10 ป 

 (3) หาสิบป สําหรับกรณคีวามผิดกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจําคกุไมเกินสิบปขึ้นไป เวนแตกรณีที่ศาล

ลงโทษจําคกุตลอดชีวติ 

 
กรณีที่ 4 รองเรียนวาเจาหนาที่เรียกเงิน 

มาตรา 148  ผูใดเปนเจาพนกังานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบคุคลใดมอบ

ใหหรือหามาใหซ่ึงทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหาปถงึยี่สิบป หรือ

จําคุกตลอดชีวิต และปรับตัง้แตสองพนับาทถึงสี่หมืน่บาท หรือประหารชีวิต 

 มาตรา 341  ผูใดทุจริต โดยหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่ง

ควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานัน้ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถกูหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําให       

ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธ์ิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายหรือเอกสารทีแ่สดงวาไดเขาถือครอง เชน โฉนด นส.4 นส.3/

นส.3ก, น.ส.3ข, สปก.4-01, กสน, นค.3, นส.2 (ใบจอง), สค.1. ใบไตสวน (นส.5) และ สทก. เปนตน โดย

ความหมายของแตละชนดิของเอกสารสิทธ์ิ  ดังนี ้

  น.ส.3 หนังสอืรับรองการทาํประโยชน หรอื มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน พ.ศ.2497 ไดใหความหมายวาเปน 

หนังสือคํารบัรองจากพนักงานเจาหนาที่วา ไดทําประโยชนในที่ดนิแลว จะตองเปนทีด่ินที่ผูมีสิทธิใ์นทีด่ินไดครอบครอง

และทําประโยชนแลว และเปนที่ดินที่สามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชน ไดตามกฎหมาย คือ จะตองไมใช

ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ท่ีเขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ในการดําเนนิการ

ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนกังานเจาหนาทีจ่ะออกใหแกผูครอบครองที่ดินทีไ่ดทําประโยชนในที่ดนิ

ครบตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายไดกําหนดไว การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมคีวามสําคญัแกราษฎรเปน

อยางมากเพราะสามารถจะใชเปนหลักฐานในการแสดงการครอบครองของเจาของท่ีดิน แตการออกหนังสือรับรอง

การทําประโยชนจะตองมีการรังวัดตรวจสอบจํานวนเนื้อทีใ่หแนนอนและมีการปกหลักกําหนดเขตที่ดนิ แบบของ

หนังสือรับรองการทําประโยชนมี 3 แบบ ดังนี้  

1. แบบ น.ส.3 ก. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ  

2. แบบ น.ส.3 ข. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ  

3. แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่อ่ืนนอกจากที่ระบุไวขางตน  

ส.ป.ก.4-01 คือ หนังสืออนญุาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในทีข่องรัฐไมใชเอกสารแสดง

กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน จะไมสามารถโอนสิทธ์ิการทําประโยชนในพืน้ที่ใหแกบุคคลอ่ืนได ยกเวน คูสมรส บุตร เทานั้น  

ก.ส.น. เปนหนังสือแสดงการทําประโยชน ซ่ึงออกใหนิคมสหกรณ ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ. 2511 การไดสิทธิ์ในที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณ การจัดการที่ดินลักษณะนี้ กฎหมายมุงที่จะใหสมาชิกนิคมสหกรณ

ผูไดรับการจัดสรรที่ดนิที่ไดรับกรรมสิทธ์ิที่ดนิ (โฉนดทีด่นิหรือตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว) หรือสิทธ์ิ

ครอบครอง (น.ส.3) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณนัน้ ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว คือ  

   1)  เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณไดทําประโยชนทีด่ินแลว 

   2)  เปนสมาชิกนคิมสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

   3)  ชําระเงินคาชวยทุนรัฐบาลเรียบรอย 

   4)  ชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรยีบรอยแลว  

   สมาชิกนิคมสหกรณที่ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ ทั้ง 4 ขอ ดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณจะออกหนังสือ

แสดงการทําประโยชนใหแกสมาชิกนคิมสหกรณนั้น ๆ เพือ่นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการที่ตนเปน

สมาชกิอยูเมือ่ไดรับอนุญาตแลวสมาชิกนิคมสหกรณผูนัน้กส็ามารถนาํหลกัฐานดงักลาวไปออกโฉนดทีด่นิหรอื น.ส. 3 

ผูไดมาซ่ึงที่ดินจะโอนที่ดินไปใหผูอื่นไมได นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่เปนสมาชกิอยู และ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีดวย  
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น.ค. 3 เปนเอกสารที่ออกสบืเนื่องจาก น.ค.1 ซ่ึงเปนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตนิคมสราง

ตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ) จะเปนผูออกใหกับบุคคลที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสมาชกินิคมตามมาตรา 11 แหงพระราชบญัญัติจัดทีด่ิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ตอมาเมื่อสมาชิก

ของนิคมไดเขาทําประโยชนในที่ดินทีไ่ดรับอนุญาตเกินกวา 5 ป ไดชําระเงินชวยทนุที่รัฐบาลไดลงไปแลว และชําระ

หนี้สินเกี่ยวกับกจิการนิคมใหทางราชการแลว กจ็ะไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3) เปนหลักฐาน 

สมาชิกนิคมสรางตนเองที่ไดรับ หนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3) แลว มาตรา 11 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัตจิัดที่ดนิเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติใหสามารถนําหลักฐานดังกลาวขอโฉนดที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดนิได ถาเปนการขอออกโฉนดทีด่ินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จะตอง

ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานทีด่ินจังหวดั สํานักงานที่ดนิจังหวดัสาขา หรอืสํานักงานทีด่ินสวนแยก    

ที่ที่ดินนั้นตัง้อยูในเขตอํานาจ ถาเปนการออกโฉนดทีด่ินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิตามมาตรา 58 ทวิ วรรค

สอง (1) แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดเขาไปดําเนินการเดนิสํารวจรังวัดออกโฉนดทีด่ินใน

เขตนิคมสรางตนเอง และไดเขาไปทําการสํารวจรังวัดถึงที่ดินของผูใด หากผูนั้นมีหลักฐาน น.ค.3 ก็สามารถนํา น.ค.3 

เปนหลักฐานในการเดนิสํารวจออกโฉนดที่ดินได โฉนดทีด่ินที่ไดออกจากหลักฐาน น.ค.3 จะถูกกําหนดหามโอน       

5 ป นับแตวันที่ไดรับโฉนดทีด่ิน เวนแตตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลาหามโอนนี้ทีด่ินไมอยูในขายแหงการ

บังคับคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญตัิจัดทีด่ินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

ส.ท.ก. คือหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนไดถูกตองตามกฎหมายในที่ดนิปาสงวนแหงชาติเปนการชัว่คราว 

ไดคราวละ 5 ป ออกโดยกรมปาไม สามารถตกทอดไดทางมรดก แบงเปน  

          -  ส.ท.ก. 1 ก. อนญุาตใหทําประโยชน ไดไมเกนิ 20 ไร ไมเสียคาธรรมเนียมในคราวแรก 

          -  ส.ท.ก. 2 ก. คือ ที่ ส.ท.ก. 1 ก แตเสียคาธรรมเนียม ในคราวตอมา  

ดังนั้นหาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดที่มีอายุเกิน 5 ป ในวันทีข่ึ้นทะเบียนใหสันนษิฐานวาอาจเปล่ียนแปลงเปน  

ส.ท.ก.2 ก  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบกับใหละเอียด สําหรับ ส.ท.ก.1 ข อนุญาตเพื่อการปลูกปาหรือไมยืนตน                    

ทําประโยชน ไมเกิน 35 ไร และไมควรมีไมยนืตนไมนอยกวา 20 ตนตอไร 

              ส.ค.1   คือใบแจงการครอบครองที่ดิน เปนหลักฐานวาตนครอบครองทีด่ินแปลงใดอยู   (ปจจุบนัไมมีการ

แจง ส.ค. 1 อีกแลว) ส.ค. 1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ์ท่ีดิน  เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกใหเพียงแตเปนการ

แจงการครอบครองที่ดนิเทานั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทําการโอนกันไดเพียงแตแสดงเจตนาสละการครอบครองเทานั้น 

และไมยึดถือ พรอมสงมอบใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการโอนกันโดยชอบแลว  

 ผูมี  ส.ค.1  มีสิทธิ์นาํมาขอออกโฉนด  หรือ  น.ส 3  ,น.ส 3 ก และ น.ส.3 ข ไดตามเงื่อนไขของทางราชการ 
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(กรณีเกษตรกรแจงขอมูลผิดพลาด) 

แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่ไมมีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพาราป 2556/57 (ตนฉบับ) 

 เขียนที่  สํานกังานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ................................................. นามสกุล ....................................................  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                         มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก................................... ป 2556/57 ตามรายละเอียดใบรับรอง เลขที่ ............................................. 

ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................. 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อเกษตรกร...................................................... 

                   (................................................) 

 

ลงชื่อ................................................. 

        (................................................) 

ตําแหนงเกษตรอําเภอ...................................................... 

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

แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่ไมมีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพารา ป 2556/57 (สําเนาคูฉบับ) 

เขียนที่  สํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ........................................... นามสกุล ....................................................  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                        มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก................................. ป 2556/57 ตามรายละเอียดใบรับรอง เลขที่ ....................................................... 

ลงวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม......................................................... แกไขเปน............................................................ 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อเกษตรกร...................................................... 

                      (................................................) 

 

ลงชื่อ................................................. 

        (................................................) 

ตําแหนงเกษตรอําเภอ................................................. 
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(กรณีเจาหนาที่บันทึกขอมูลผิดพลาด) 

แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่ไมมีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพาราป 2556/57 (สําเนาคูฉบับ) 
 

เขียนที่  สํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ........................................... นามสกุล ........................................................... 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                        มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก........................ ป 2556/57 ของ (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ...............................นามสกุล .............................. 

เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน                                                                  ตามรายละเอียดใบรับรองเลขที่ ...................  

ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................. 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 

       (................................................) 

ตําแหนงเจาหนาที.่....................................................... 

ลงชื่อ................................................. 

        (................................................) 

ตําแหนงเกษตรอําเภอ........................................................ 

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

แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่ไมมีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพารา ป 2556/57 (สําเนาคูฉบับ) 

เขียนที่  สํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ................................................ นามสกุล …....................................................  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                        มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก........................... ป 2556/57 ของ (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ..............................นามสกุล ............................. 

เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน                                                                  ตามรายละเอียดใบรับรองเลขที่ ....................

ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม......................................................... แกไขเปน............................................................. 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อเจาหนาที่...................................................... 

                   (................................................) 

ตําแหนงเจาหนาที.่.................................................. 

ลงชื่อ................................................. 

(................................................) 

ตําแหนงเกษตรอําเภอ.......................................... 
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(กรณีเกษตรกรแจงขอมูลผิดพลาด) 

แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่มีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพารา ป 2556/57 (ตนฉบับ) 

(เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เปดกรีด เอกสารสทิธิ์ เดือน/ปที่ปลูก) 

เขียนที่  สํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 

  ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ............................................... นามสกุล ....................................................  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                        มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก..............................ป 2556/57 ตามรายละเอียดใบรับรอง เลขที่ ...................................................... 

ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................. 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อเกษตรกร...................................................... 

                    (................................................) 

 

ลงชื่อ................................................. 

        (................................................) 

เกษตรอําเภอ........................................................ 

 

 ขอรับรองวาขอมูลท่ีขอแกไขถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 
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แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่มีผลกับวงเงิน  ผูปลูกยางพารา ป 2556/57  (สําเนาคูฉบับ) 

(เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เปดกรีด เอกสารสทิธิ์ เดือน/ปที่ปลูก) 

เขียนที่  สํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

วันที.่............. เดือน .................................... พ.ศ................. 
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ........................................... นามสกุล ....................................................  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                                         มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูก.......................................  ป 2556/57 ตามรายละเอียดใบรับรอง เลขที่ ................................................. 

ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

 ประเด็นทีข่อแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

2. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................ 

3. ขอมูลเดิม.........................................................แกไขเปน............................................................. 

สาเหตุที่ขอแกไข.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อเกษตรกร...................................................... 

                    (................................................) 

 

ลงชื่อ................................................. 

        (................................................) 

เกษตรอําเภอ........................................................ 

 

 ขอรับรองวาขอมูลท่ีขอแกไขถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 

ลงชื่อ...................................................... 

(................................................) 

คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพารา 

ระดับตําบล 
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แบบคาํรองขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูปลกูยางพารา  ป 2556/57 

กรณีผูขึ้นทะเบยีน  (   ) เสยีชีวิต (   ) เจ็บปวย  (   ) ตองโทษติดคกุ  (   ) ไปตางประเทศ (   ) หยา (   ) บวช 

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

เขียนที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ................................. 

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

เรียน เกษตรอําเภอ............................................ 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................................................นามสกุล.............................................. 

เลขที่บัตรประชาชน                                                                    อยูบานเลขที่............ หมูท่ี...... ตําบล..........................                               

อําเภอ .....................จังหวัด............................มีความเกี่ยวของกับ  

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.................................... นามสกุล .........................................ในฐานะ.......................................  

ซึ่งเปนเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูก......................... ป 2556/57 ตามใบรับรองเลขที่ ............................... 

ลงวันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ...........กับสํานักงานเกษตรอําเภอ............................จังหวัด................................. 

ขอยื่นคํารองขอเปนผูใชสิทธ์ิแทน (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ......................................นามสกุล .......................................

เลขที่บัตรประชาชน                                                                   พรอมนี้ ไดแนบหลักฐาน............................................

ของผูรับสิทธ์ิเดิม  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของขาพเจามาดวยแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ลงชื่อ....................................................... 

         (.....................................................) 

ลงชื่อ......................................................... พยาน 

         (.....................................................) 

 
  

ผูรับรอง (กํานัน/ผูใหญบาน/บุคคลอื่นๆ ที่นาเชื่อถือในตําบลหรือหมูบาน) 

ขาพเจา............................. นามสกุล..............................  อยูบานเลขที่........... หมูที่ ....... ตําบล.......................... 

อําเภอ.................... จังหวัด.......................... ขอรับรองวา  ชื่อ...............................  นามสกุล ..................................... 

เปนบุคคลที่อยูในครวัเรือนเดียวกับผูขึน้ทะเบียนซึ่ง  (   )  เสียชีวิต   (   )  เจ็บปวย    (   )  ตองโทษตดิคกุ                                     

(   ) ไปตางประเทศ (   ) หยา (   ) บวช ในฐานะเปน......................................จริง 

   ลงชื่อ....................................................... 

               (.....................................................) 

ภาคผนวกที่ 11 

ผลการพิจารณา 

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

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

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

             (..................................................................) 
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แบบคาํรองยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลกูยางพารา  ป 2556/57  

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

เรื่อง ............................................ 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................... นามสกุล.................................อายุ...........ป 

เลขที่บัตรประชาชน                                                                     เชื้อชาติ...........................สัญชาติ..............................                                                   

ศาสนา....................อยูบานเลขที่............... หมู........... ตําบล.................................อําเภอ..............................................

จังหวัด...............................โทรศัพท.........................................ซ่ึงไดแจงขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา  

ตอสํานักงานเกษตรอําเภอ.........................และไดผานขบวนการตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนแลว ดังนี ้

 แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

 แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

 แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

ในแบบขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป2556/57 เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ............ 

ซึ่งขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกแปลงปลูกดังกลาวขางตน สาเหตุที่ขอยกเลิกเพราะ.............................................. 

..........................................................................................................................................และขอขึ้นทะเบียนใหม ดังนี ้

แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

แปลงที่............ตั้งอยูหมูท่ี.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด................... 

(ใหกรอกขอมูลเฉพาะแปลงที่ตองการยกเลิกและขอขึ้นทะเบียนใหมเทานั้น) 
  ขาพเจาไดอานหรือเขาใจขอความขางตนแลว   ขอรับรองวาไดแจงขอมูลที่เปนจริง ครบถวน และทราบดีวาการใหขอมูลที่เปนเท็จ

กับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลและใชขอมูลเพื่อ

ประโยชนตอผูขอขึ้นทะเบียน และประโยชนตอทางราชการ ดานการผลิตและการตลาดเทานั้น   

จึงขอลงรายมือช่ือตอหนาผูรับขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
ลงชื่อ.......................................................................... เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน    ลงชื่อ....................................................................เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียน 

      (............................................................................)                                                     (.....................................................................) 

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

ลงชื่อ........................................................................ผูรับรองขอมูลเกษตรกร    ลงชื่อ............................................................. เจาหนาที่ผูตรวจสอบขอมูล 

      (........................................................................) เกษตรกรแปลงขางเคียง           (....................................................................)เกษตรอําเภอหรือผูรักษาราชการแทน             

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

ลงชื่อ.......................................................................ผูรับรองขอมูลเกษตรกร       วันที่ ................เดือน..............................พ.ศ. ................. 

       (......................................................................)กํานัน,ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน กรรมการ อ.บ.ต.,กรรมการหมูบาน,กรรมการ ศ.บ.ก.ต,กรรมการ

ชุมชนในเขตเทศบาล,ผูนําชุมชน     

วันที่ .............เดือน..............................พ.ศ. ................          
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คํารองขอใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนการปลูกยางพารา ป 2556/57 

 (กรณีใบรบัรองตนฉบับสญูหาย) 

 

เขียนที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ................................... 

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

เรื่อง   ขอใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ป 2556/57 เนื่องจากใบรับรองตนฉบับสูญหาย 

เรียน   เกษตรอําเภอ……………………… 

  ดวยขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล...........................................

เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน                                                                    อยูบานเลขที่.....................หมูที่...................

ตําบล.................................อําเภอ...................................จังหวัด............................ไดทําใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกยางพาราป 2556/57 ของตนเอง ที่สํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูออกให  เมื่อวันที่...........................

เดือน......................พ.ศ. .................สูญหาย โดยมีพื้นที่ปลูกตั้งอยูที่ หมูที่.............................ตําบล.......................................

อําเภอ..........................พื้นที่ปลูก.................ไร..........งาน    

จึงมีความประสงคขอใหเกษตรอําเภอออกใบรับรองฉบับแทนใบรับรองตนฉบับ ทั้งนี้  ไดแนบหลักฐานใบแจง

ความเอกสารใบรับรองสูญหายจากสถานีตํารวจ.......................................................มาพรอมนี้ดวยแลว   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 

               ลงชื่อ..............................................(เกษตรกรผูขอใบรับรอง) 

           (                                               ) 

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

           (                                               ) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

สํานักงานเกษตรอําเภอไดออกใบรับรองฉบับแทนตนฉบับที่สูญหาย  และมอบใหเกษตรกรผูรองเรียบรอย

แลวเมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ..............ใบรับรองเลขที่................................................. 

 

ลงชื่อ.............................................ผูออกใบรับรอง/สงมอบใบรับรอง 

                                                                            (……………………………….) 

ตําแหนงเกษตรอําเภอ...................................... 

ลงชื่อ....................................................... 
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การเตรียมการกอนขึ้นทะเบียน 

 

รับขึ้นทะเบียน 

สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลง 

(ปลูกที่ไหน ขึ้นทะเบียนที่นั่น ) 

พรอมกับขึ้นทะเบียน ทบก. (ขึ้นใหม)  

 

การตรวจสอบ 

โดย คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีด

ยางพาราระดับตําบล 

(ภายใน 30วันหลังรับคํารองขอขึ้นทะเบียน )  

ออกใบรบัรอง  

ภายใน 15 วัน หลังผานการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการฯ  

คุณสมบัติของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ  
1. มีสัญชาติไทย 
2. เปนหัวหนาครัวเรือน และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.)   

กับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 
กรณีที่เกษตรกรไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเองได  ใหมอบอํานาจให
สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยูในทะเบียนเกษตรกร 
เปนผูขอขึ้นทะเบียนแทน 

3. ปลูกยางพาราตั้งแต 1 ไรขึ้นไป 
     4. แจงขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ณ สถานที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ที่ตั้ง
แปลงปลูก 
 

เอกสารขึ้นทะเบียน 
  - บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง และสําเนา) 
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง และสําเนา) 
- ใบมอบอํานาจใหขึ้นทะเบียนแทนกรณีไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง  
- เอกสารสิทธิ์การใชที่ดิน (ฉบับจริง และสําเนา) 
(ตามหนังสือกรมปาไม ที่ทส1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555   
- สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. (ออมทรัพยปกติ และออมทรัพยทวีโชค)   
หรือ นํามายื่นตอนมาขอรับใบรับรอง 

หลักเกณฑการพิจารณาพื้นที่เปดกรดี 
 1. ตนยางพาราที่เปดกรีดตองมีการกรีดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 3 เดือน  
หรือตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 
2. หากมีประเด็น ขอพิจาณาการเปดกรีดแลว หรือไมไดเปดกรีดใหถือ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดยางพาราระดับตําบล
เปนที่สุด   

1.เกษตรกรตองตรวจสอบความถูกตองของขอความในใบรับรอง 
และยื่นสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.(ออมทรัพยปกติและออมทรัพยทวี
โชค) 
2.บันทึก/หรือยืนยัน(กรณีไดมีการบันทึกไวแลว)เลขบัญชีธกส.ลงในระบบ 
3.จัดพิมพใบรับรองไดเพียงคร้ังเดียวสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย 

และออมทรัพยทวีโชค )ตอหนึ่งแปลง 

4.เกษตรกรรับใบรับรองแลวจะขอยกเลิกสิทธิ์ หรือ แกไขขอมูลในใบรับรอง
ไมได  

การขึ้นทะเบียนและออกใบรบัรองเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
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