แบบ คบก. ๒

รูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

สำหรับพนักงำน
เลขที่คเลขที
ำขอ ค่ ำขอ

แc

_ _ _□□□□
_ - _สำหรั_□□□□□
_บพนั_กงำน_ - _□
เลขทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง

____-_____-_

แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง

สถำนที่ขึ้นทะเบียน กำรยำงแห่งประเทศไทย ....................................
วันที่รับคำขอ
วันที่ ........ เดือน ........................พ.ศ. ……….……
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ ........ เดือน ........................พ.ศ. ……….……
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
๑. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของเจ้ำของสวนยำง

□ เป็นบุคคลธรรมดำ
Oนำย Oนำง Oนำงสำว Oอื่น ....... ชื่อ..................................... นำมสกุล..................................... เลขบัตรประจำตัวประชำชน

_ - ____-_____-__-_

หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง

____-_____-_

□ เป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ................................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................
หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง _

___-_____-_

๒. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของเกษตรกรผู้ขอรับกำรขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
ข้ำพเจ้ำ Oนำย Oนำง Oนำงสำว Oอื่นๆ ....... ชื่อ...........................นำมสกุล......................... ว/ด/ป เกิด _ _ / _ _ / _ _ _ _
เลขบัตรประจำตัวประชำชน _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - _เลขรหัสประจำบ้ำน _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่ .............. หมู่ที่ ........ ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน ................................... ตรอก/ซอย ...........................
ถนน ........................ ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ........................... E-mail ………………………………………..
ที่อยู่จริง เลขที่ ............. หมู่ที่ ........ ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน ............................................. ตรอก/ซอย ........................................
ถนน ......................... ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ........................... E-mail ………………………………………...
๓.ข้อมูลกำรกรีดยำง
๑) เนื้อที่สวนยำงที่กรีด .......... ไร่ ........ งำน ........... ตำรำงวำ
๒) จำนวนต้นยำงที่กรีด ......................... ต้น

□ ครึ่งต้น □ ⅓ ต้น กรีด ...... วัน เว้น ...... วัน □ อื่นๆ ...................
๔) รูปแบบกำรจำหน่ำยผลผลิตยำง □ น้ำยำงสด □ ยำงก้อนถ้วย □ ยำงแผ่นดิบ □ ยำงแผ่นรมควัน □ อื่นๆ ...........
๓) ระบบกรีด

๕) กำรแบ่งผลผลิตยำง คนกรีดยำงได้ .......... %
๖) ปริมำณผลผลิต เนื้อยำงแห้ง ...................................... กิโลกรัม/ปี
๔.ข้อมูลอื่นๆ
๑) อำชีพเสริม □ รับจ้ำง □ เกษตรกร □ เลี้ยงสัตว์
๒) รำยได้จำกอำชีพเสริม เฉลี่ยเดือนละ ...................... บำท

□ ค้ำขำย □ อื่นๆ ........... □ ไม่ประกอบอำชีพเสริม

-๒๓) รวมรำยได้ทั้งหมดใน ๑ ปี ประมำณ ............................. บำท
๔) ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับยำง
□ ไม่ผ่ำน
□ ผ่ำน ระบุ ๑. ......................................
๒. ......................................
๓. .......................................
๔. .......................................
พร้อมคำขอนี้ได้แนบหลักฐำน
□
□
□
□

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของผู้ขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
สำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนเจ้ำของสวน
อื่นๆ ระบุ ...........................................

หมำยเหตุ เกษตรกรต้องเตรียมเอกสำรหลักฐำนฉบับจริงของตนเองมำด้วย เพื่อให้พนักงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ ำได้อ่ำนหรือเข้ำใจข้อควำมข้ำงต้นแล้ ว ขอรับรองว่ำได้แจ้งข้อมูล เป็ นจริง ครบถ้วน ทั้งนี้ยินยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ด้ำนกำรผลิ ต กำรตลำด และ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรภำครัฐ
ลงชื่อ ..................................................... คนกรีดยำง
ลงชื่อ ......................................... พนักงำนรับคำขอขึ้นทะเบียน
(......................................................)
(..................................................)
วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................ วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................
ลงชื่อ ..................................................... เจ้ำของสวนยำง ลงชื่อ ............................................. พนักงำนผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
(................................................) คำขอขึ้นทะเบียน
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ............... วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................

คำสั่ง

□ รับขึ้นทะเบียน □ ไม่รับขึ้นทะเบียน
ลงชื่อ ....................................................................
(....................................................................)
ผู้อำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัด/สำขำ ...........................................
วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ...............

เพิ่มเติม
๑. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของเจ้ำของสวนยำง แปลงที่ ............
เลขที่คำขอ
รูปถ่ำย
□ เป็นบุคคลธรรมดำ
ขนำดOนำงสำว
1 นิ้ว Oอื่น ....... ชื่อ...................................... นำมสกุล.................................... เลขบัตรประจำตัว
Oนำย Oนำง
ประชำชน
□

□□□□ □□□□□

_ - ____-_____-__-_

หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง

____-_____-_

□ เป็นนิติบุคคล
หลักฐำนกำรยื่นขอขึ
้นทะเบี
ยนคนกรี
ดยำง
ชื่อนิติบุคคล .................................................................
เลขทะเบี
ยนนิ
ติบุคคล ..................................................................
หรือ เลขทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง

_ _ _ _ -วัน_ที่ร_ับขึ_้นทะเบี
_ _ยน- วั_นที่ □□ เดือน □□ พ.ศ. □□□□

๓.ข้อมูลกำรกรีดยำง แปลงที่ ............
๑) เนื้อที่สวนยำงทีได้่กรรีับดขึ้น........
........ .......................................
งำน ........... ตำรำงวำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
ทะเบีไร่ยนของ
๒) จำนวนต้
ยำงทีก่กเกณฑ์
รีด .................
ต้น ่อนไขกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว และให้ นำ
ว่ำด้วนยหลั
วิธีกำร และเงื
เอกสำรฉบั
อขอรั⅓บต้บันตรทะเบี
นเกษตรกรชำวสวนยำง
วันทีอื่ ่น........
เดือน ................. พ.ศ. ................
๓) ระบบกรี
ด □ บครึนี้ม่งต้ำตินดต่□
กรีด ย......
วัน เว้น ...... วัน □
ๆ ...................
๔) รูปแบบกำรจำหน่ำยผลผลิตยำง

□ น้ำยำงสด
□ ยำงก้อนถ้วย □ ยำงแผ่พนันกดิงำนผู
บ □
ลงชื่อ .........................................
้รับยำงแผ่
ขึ้นทะเบีนรมควั
ยน น
(.........................................)
□ อื่นๆ ...............

๕) กำรแบ่งผลผลิตยำง คนกรีดยำงได้ .......... ต%ำแหน่ง .........................................
๖) ปริมำณผลผลิต เนื้อยำงแห้ง ...................................... กิโลกรัม/ปี

ข้ำพเจ้ ำได้อ่ำนหรื อเข้ำใจข้อ ควำมข้ำงต้น แล้ ว ขอรับรองว่ำได้แจ้งข้ อมูล เป็ นจริง ครบถ้ว น ทั้ งนี้ ยิน ยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรภำครัฐ

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

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

เลขที่คำขอ

____- _____-_

หลักฐำนกำรยื่นขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
วันที่รับคำขอ วันที่ _ _ เดือน _ _ พ.ศ. _ _ _ _

ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนของ ............................................................. ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำงยำง พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้หำกได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว
กำรยำงแห่ งประเทศไทยจะแจ้ งให้ ท รำบอี ก ครั้ ง หรื อ ติ ด ตำมผลกำรขึ้ น ทะเบี ย นได้ ที่ กำรยำงแห่ งประเทศไทยจังหวั ด /สำขำ
.................................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................ พนักงำนผู้รับคำขอขึ้นทะเบียน
(.........................................................................)
ตำแหน่ง .........................................................

ฉบับ กยท.
เลขที่คำขอ

____-_____-_
ไม่รับคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
ไม่รับคำขอขึ้นทะเบียน เนื่องจำกเอกสำรไม่ครบถ้วน คือ
□
□
□
□
□

บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง พร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ ฉบับจริง พร้อมสำเนำ
หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนเจ้ำของสวน
เจ้ำของสวนยำงไม่มำลงลำยมือชื่อรับรองกำรเป็นคนกรีดยำงในสวนยำงนั้น
อื่นๆ ระบุ ...........................................

ทั้งนี้ให้นำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำยื่นเพิ่มเติมภำยใน ๗ วันทำกำร มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ในกำรขอขึ้นทะเบียนคน
กรีดยำง หำกท่ำนยังมีควำมประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมำยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ อีกครั้ง

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
(..........................................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รับคำขอขึ้นทะเบียน
(...........................................................)
ตำแหน่ง ...............................................................
วันที่ ........ / ....................... / ...............

ฉบับ ผูข้ อขึ้นทะเบียน
เลขที่คำขอ

____-_____-_

ไม่รับคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยำง
ไม่รับคำขอขึ้นทะเบียน เนื่องจำกเอกสำรไม่ครบถ้วน คือ
□
□
□
□
□

บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง พร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง พร้อมสำเนำ
หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนเจ้ำของสวน
เจ้ำของสวนยำงไม่มำลงลำยมือชื่อรับรองกำรเป็นคนกรีดยำงในสวนยำงนั้น
อื่นๆ ระบุ ...........................................

ทั้งนี้ให้นำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำยื่นเพิ่มเติมภำยใน ๗ วันทำกำร มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ในกำรขอขึ้นทะเบียนคน
กรีดยำง หำกท่ำนยังมีควำมประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต้องมำยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ อีกครั้ง

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
(.............................................................)
วันที่ ........ / ....................... / ...............
(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้รับคำขอขึ้นทะเบียน
(.............................................................)
ตำแหน่ง ..............................................................
วันที่ ........ / ....................... / .................

