เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้ แบบใบรับคําขอ แบบใบอนุญาตทําไม้
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้ แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้าม
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑ (๑) (๒) แห่งกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต
ทําไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และอาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมป่าไม้ จึงกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้ ใบรับคําขอ ใบอนุญาตทําไม้ คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทําไม้ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้ และบัญชีไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ตามแนบท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามในป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(คําขอ ๑)
๒. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามในป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(คําขอ ๒)
๓. แบบคํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตทํ า ไม้ ห วงห้ า มในป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (คําขอ ๓)
๔. แบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (คําขอ ๔)
๕. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (คําขอ ๕)
๖. แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (คําขอ ๖)
๗. แบบใบอนุญาตทําไม้สักในป่า (อนุญาต ๑)
๘. แบบใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า (อนุญาต ๒)
๙. แบบใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า (อนุญาต ๓)

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๐. แบบใบอนุญาตทําไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน (อนุญาต ๔)
๑๑. แบบใบรับคําขออนุญาตทําไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๑๒. แบบบัญชีไม้หวงห้าม
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

(คำขอ ๑)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ
คำขอรับใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
-------------------เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. .............
1. ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................................................
(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ........................................... อำยุ...................................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ..........................................
อยู่บ้ำนเลขที่....................... ตรอก/ซอย..................................... ถนน.............................................. หมูท่ ี่..................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... โทรศัพท์.........................
(ข) เป็นนิตบิ ุคคล ประเภท...................................... จดทะเบียนเมื่อ..................................
ณ........................................ เลขทะเบียนที่....................................................... มีสำนักงำนตัง้ อยูเ่ ลขที่......................
อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................
ชื่อสกุล............................................................ สัญชำติ............................ อำยุ.............................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออ
ออกให้ ณ .................................................... อยู่บ้ำนเลขที่............
ตรอก/ซอย.................................. ถนน..................................... หมูท่ ี่............. ตำบล/แขวง.........................................
อำเภอ/เขต..................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท์.............................................................
มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................... ชื่อสกุ ล.................................................
สัญชำติ.......................... อำยุ...........ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ............................................. อยูบ่ ้ำนเลขที่.............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................
หมูท่ ี่................ ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด...................................
โทรศัพท์...............................................................
๒. มีควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตทำไม้........................................................................................
................................................................................ เป็นจำนวน...................ต้น ..............................ลูกบำศก์เมตร
มีกำหนดระยะเวลำ................เดือน ในป่ำ...................................................................................................................
ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................. เนื้อที่ ......................ไร่
........................................งำน .....................................ตำรำงวำ
ใช้สอยส่วนตัว
เพื่อ
กำรค้ำ
อื่น ๆ ..............................................
ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ด้ำนทิศเหนือ…
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ด้ำนทิศเหนือ
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศตะวันออก
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศใต้
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศตะวันตก
จด......................................วัดได้.............................เมตร
๓. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะเป็นผู้นำ หรือมอบอำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้นำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกไปตรวจ
ประทับตรำประจำต้นไม้และหมำยแนวเขตป่ำที่จะอนุญำตให้ข้ำพเจ้ำทำกำรตำมควำมในข้อ ๒ และจะนำไม้ที่ทำออกไป
ตำมเส้นทำง..................................................................................................... กับทั้งจะนำไม้ไปให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบหรือตรวจวัด เพื่อคำนวณค่ำภำคหลวง ณ ที่......................................................................... ตำมวัน เวลำ
ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย
๔. ข้ำพเจ้ำจะใช้คนงำนหรือผู้รับจ้ำงเพื่อกำรนี้ เป็นจำนวน....................คน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................................................
๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(๒) กรณีเป็นนิตบิ ุคคลให้ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(๓) แผนที่สังเขป หรือแผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญำต
(๔) รำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือกิจกรรมที่
ขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี)
(๕) กรณีผู้ย่ืนคำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(๖) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขออนุญำต
(.............................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึน้ อยูใ่ นป่ำ ไม่วำ่ จะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ
หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ย่ืนคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...............
เล่มที่.................... ลงวันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(คำขอ ๒)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............
1. ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................................................
(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ............................................ อำยุ..................................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ .........................................
อยู่บ้ำนเลขที่..................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.............................................. หมูท่ ี่...................
ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์...................................
(ข) เป็นนิตบิ ุคคล ประเภท........................................ จดทะเบียนเมื่อ................................
ณ............................................. เลขทะเบียนที่.................................................... มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่....................
อำเภอ/เขต.................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท์.............................................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว................................. ชื่อสกุล..................................
สัญชำติ........................... อำยุ.......................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ .............................................. อยู่บ้ำนเลขที่................... ตรอก/ซอย..................... ถนน.............................
หมู่ที่.................... ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................
โทรศัพท์..........................................................
มอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................... ชื่อสกุล.................................................
สัญชำติ...................... อำยุ..............ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ........................................... อยูบ่ ้ำนเลขที่.............. ตรอก/ซอย............................ ถนน..............................
หมู่ที่................. ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต............................. จั งหวัด ...................................
โทรศัพท์............................................................
2. มีควำมประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตทำไม้.................................................................................
เพื่อ............................................................................................................................... เป็นจำนวน.......................ต้น
หรือ............................ลูกบำศก์เมตร ในป่ำ.............................................................. ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต................................ จังหวัด......................................... ตำมใบอนุญำต เล่มที่.................. ฉบับที่..............
ลงวันที่............ เดือน........................ พ.ศ. .............. ซึ่งจะสิ้นอำยุวันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ...............
ไปอีก................เดือน ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้
๓. ข้ำพเจ้ำจะใช้คนงำนหรือผู้รับจ้ำงเพื่อกำรนี้ เป็นจำนวน.................คน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................................................
๔. พร้อมนี…้

-2๔. พร้อมนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(๒) สำเนำใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในเขตป่ำ
(๓) กรณีผู้ย่นื คำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(๔) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)

(ลำยมือชื่อ)................................................ผู้ขออนุญำต
(...............................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึน้ อยูใ่ นป่ำ ไม่วำ่ จะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ
หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ย่ืนคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...............
เล่มที่.................... ลงวันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ..................

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(คำขอ ๓)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
เขียนที่.......................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ..........
1. ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................
(ก) เป็ น บุ ค คลธรรมดำ สั ญ ชำติ ................................ อำยุ ..............................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ.........................................
อยู่บ้ำ นเลขที่ .................. ตรอก/ซอย....................................... ถนน....................................... หมู่ ที่ ...............
ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์………………………………………………………………….
(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ.....................................
ณ........................................................ เลขทะเบียนที่............................................ มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่..................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... โทรศัพท์.................................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว................................................. ชื่อสกุล.........................................
สัญชำติ............................. อำยุ.....................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ........................................ อยู่บ้ำนเลขที่.................ตรอก/ซอย........................ ถนน...............................
หมูท่ ี่................. ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต............................. จังหวัด........................................
โทรศัพท์....................................................................
มอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว.................................................. ชื่อสกุล.................................................
สัญชำติ............... อำยุ..........ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้
ณ ....................................... อยู่บ้ำนเลขที่.............. ตรอก/ซอย................................ ถนน......................................
หมู่ที่................... ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต............................... จังหวัด.....................................
โทรศัพท์................................................................
2. มีควำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำตทำไม้.............................................................................
เพื่อ....................................................................................................... ในป่ำ............................................................
ตำบล/แขวง........................................... อำเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.............................................
ตำมใบอนุญำต เล่มที่...................... ฉบับที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................................. พ.ศ. ..................
ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้
3. เหตุผลที่ขอรับใบแทนใบอนุญำต.............................................................................
4. พร้อมนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(2) กรณี...

-๒(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) กรณีผู้ย่นื คำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(๔) ในกรณีที่ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในป่ำสูญหำย ให้แนบหลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อเจ้ำพนักงำน
สอบสวน
(๕) ในกรณีที่ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมในป่ำชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่วนให้แนบใบอนุญำตที่ชำรุด
หรือถูกทำลำยบำงส่วนนัน้ มำด้วย

(ลำยมือชื่อ)................................................ผู้ขออนุญำต
(...............................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึน้ อยูใ่ นป่ำ ไม่วำ่ จะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ
หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ย่ืนคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...............
เล่มที่.................... ลงวันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ..................

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(คำขอ ๔)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ
คำขอรับใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ขึ้นอยู่ในทีด่ ินที่มิใช่ป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
-------------------เขียนที่.................................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................
1. ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................................................
(ก) เป็ น บุ ค คลธรรมดำ สั ญ ชำติ .................................... อำยุ ..........................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ........................................
อยู่ บ้ ำ นเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................... หมู่ ที่ . ..............
ตำบล/แขวง....................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..................................
(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท..................................... จดทะเบียนเมือ่ ...................................
ณ...................................................... เลขทะเบียนที่............................................ มีสำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่....................
อำเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์........................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................
ชื่อสกุล................................................................................ สัญชำติ...................... อำยุ......................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ............................................... อยู่บ้ ำนเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย............................... ถนน................................. หมู่ที่............... ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต............................. จังหวัด................................... โทรศัพท์.....................................................
มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว.................................................... ชื่อสกุ ล.................................................
สัญชำติ....................... อำยุ...............ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้
ณ ...................................... อยู่บ้ำนเลขที่.............. ตรอก/ซอย..................... ถนน............................ หมูท่ ี่.................
ตำบล/แขวง........................ อำเภอ/เขต........................... จังหวัด.............................. โทรศัพท์...................................
๒. มีควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตทำไม้........................................................................................
....................................................................................................................................... เป็นจำนวน....................ต้น
....................................ลูกบำศก์เมตร มีกำหนดระยะเวลำ..................เดือน
น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขที่...............................................
ในที่ดนิ
โฉนดที่ดนิ เลขที่....................................................
ตำบล/แขวง............................................. อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด........................................
เนื้อที่....................................ไร่ ........................................งำน .....................................ตำรำงวำ
เพื่อ...

-๒เพื่อ

ใช้สอยส่วนตัว
กำรค้ำ
อื่น ๆ ..................................................

ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ด้ำนทิศเหนือ
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศตะวันออก
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศใต้
จด......................................วัดได้.............................เมตร
ด้ำนทิศตะวันตก
จด......................................วัดได้.............................เมตร
๓. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะเป็นผู้นำ หรือมอบอำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้นำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกไป
ตรวจกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นและประทับตรำประจำต้นไม้ และจะนำไม้ที่ทำออกไปตำม เส้นทำง
.......................................................................................................... กั บ ทั้ ง จะน ำไม้ ไปให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ตรวจสอบหรือตรวจวัด เพื่อคำนวณค่ำภำคหลวง ณ ที่........................................………………………………………………………
ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย
๔. ข้ำพเจ้ำจะใช้คนงำนหรือผู้รับจ้ำงเพื่อกำรนี้ เป็นจำนวน.................คน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................................................
๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(๒) กรณีเป็นนิตบิ ุคคลให้ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(๓) เอกสำรสิทธิที่ดนิ หรือสำเนำแสดงสิทธิ์ในที่ดิน โดยมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ออก
เอกสำรนัน้ รับรอง
(๔) แผนที่สังเขป หรือแผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญำต
(๕) กรณีผู้ย่ืนคำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(๖) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขออนุญำต
(..........................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว
หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ยื่นคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่................... เล่มที่...................... ลงวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(คำขอ 5)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รบั คำขอ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ขึ้นอยูใ่ นที่ดนิ ที่มใิ ช่ป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน...................พ.ศ.............
1. ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................
(ก) เป็ นบุ ค คลธรรมดำ สัญ ชำติ....................................... อำยุ...............................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ .........................................
อยู่บ้ำนเลขที่..................... ตรอก/ซอย.................................. ถนน.............................................. หมู่ที่................
ตำบล/แขวง........................ อำเภอ/เขต......................... จังหวัด........................... โทรศัพท์...............................
(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ...............................
ณ............................................. เลขทะเบี ย นที่ ........................................ มี ส ำนั ก งำนตั้ ง อยู่เลขที่ ...................
อ ำเภอ/เขต.................................... จั ง หวั ด ................................... โทรศั พ ท์ .................................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................
ชื่อสกุล..................................................................... สัญชำติ.......................... อำยุ.............................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ............................................... อยู่บ้ำนเลขที่....................
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. หมู่ที่.................... ตำบล/แขวง.....................................
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..................................... โทรศัพท์.......................................................
มอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................. ชื่อสกุล...........................................
สัญชำติ.................... อำยุ................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้
ณ .............................................. อยู่บ้ำนเลขที่.................ตรอก/ซอย.................................. ถนน...............................
หมู่ ที่.............. ตำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต............................. จั งหวัด ...................................
โทรศัพท์....................................................................
2. มีควำมประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตทำไม้.................................................................................
เพื่อ....................................................................................................................................................
น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขที่.............................
ในที่ดนิ
โฉนดที่ดนิ เลขที่.....................................
เป็นจำนวน.......................ต้น หรือ.................................ลูกบำศก์เมตร ในที่ดิน…………………………………………………………….
ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต................................ จังหวัด............................................ตำมใบอนุญำต
เล่มที่................ ฉบับที่................ ลงวันที่............ เดือน........................ พ.ศ. ................ ซึ่งจะสิ้นอำยุวันที่.............
เดือน...................... พ.ศ. .............. ไปอีก..............เดือน ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้
๓. ข้ำพเจ้ำ...

-2๓. ข้ำพเจ้ำจะใช้คนงำนหรือผู้รับจ้ำงเพื่อกำรนี้ เป็นจำนวน.................คน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้
...............................................................................................................................................................................
๔. พร้อมนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(2) สำเนำใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ข้นึ อยู่ในที่ดนิ ที่มิใช่ป่ำ
(3) กรณีผู้ย่นื คำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(4) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)

(ลำยมือชื่อ)................................................ผู้ขออนุญำต
(.................................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว
หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ยื่นคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่................... เล่มที่...................... ลงวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รบั คำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(คำขอ 6)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ขึ้นอยูใ่ นที่ดนิ ทีม่ ใิ ช่ป่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พุทธศักรำช 2484
เขียนที่.............................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ........
1. ข้ ำ พเจ้ ำ ................................................................................................................................
(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญ ชำติ....................................... อำยุ.................................ปี
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ..........................................
อยู่ บ้ ำ นเลขที่ .................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน........................................ หมู่ ที่ ..............
ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต......................... จังหวัด........................... โทรศัพท์...............................
(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................
ณ....................................................... เลขทะเบียนที่......................................... มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่................
อ ำเภอ/เขต.................................. จั ง หวั ด .................................. โทรศั พ ท์ ....................................................
โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว...........................................................................
ชื่อสกุล................................................................................ สัญชำติ........................... อำยุ.................ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้ ณ ................................................... อยู่บ้ำนเลขที่ ..............
ตรอก/ซอย.................................... ถนน.................................. หมู่ที่........... ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต............................. จังหวัด........................................ โทรศัพท์.........................................................
มอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................ ชื่อสกุล............................................
สัญชำติ................... อำยุ...............ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
ออกให้
ณ.................................... อยู่บ้ำนเลขที่............ ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................. หมูท่ ี่............
ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...........................................
โทรศัพท์..............................................................................
2. มีควำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำตทำไม้..........................................................................
เพื่อ......................................................................................................................................................
น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขที่.............................
ในที่ดนิ
โฉนดที่ดนิ เลขที่.....................................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................ตำมใบอนุญำต
เล่มที่....................... ฉบับที่.................. ลงวันที่........... เดือน...........................พ.ศ. ............... ต่ออธิบดีกรมป่ำไม้
3. เหตุผลที่ขอรับใบแทนใบอนุญำต....................................................................................
4. พร้อมนี้...

-24. พร้อมนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
(2) กรณีผู้ย่ืนคำขอเป็นผู้ทำกำรแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนำจแนบท้ำยคำขอ โดยติดอำกรแสตมป์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
(3) ในกรณีที่ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ขนึ้ อยูใ่ นที่ดินที่มิใช่ป่ำสูญหำย ให้แนบหลักฐำนกำรแจ้งควำม
ต่อพนักงำนสอบสวน
(4) ในกรณีที่ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ข้นึ อยูใ่ นที่ดินที่มใิ ช่ป่ำชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่วนให้แนบ
ใบอนุญำตที่ชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่วนนัน้ มำด้วย

(ลำยมือชื่อ)................................................ผู้ขออนุญำต
(.................................................)

หมำยเหตุ แบบคำขอนี้ ใช้ได้ทั้งไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว
หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอจำกผู้ยื่นคำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่................... เล่มที่...................... ลงวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับคำขอ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................................

(อนุญำต ๑)
เล่มที่......................
ฉบับที.่ ..................

ใบอนุญำตทำไม้สักในป่ำ

สำนักงำน .................................
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. .................
อนุญำตให้................................................................................ อำยุ.................ปี สัญชำติ.................
มีภูมิลำเนำอยู่ที่บ้ำนเลขที่ ................................. หมู่ที่ ....................... ถนน.........................................................
ตำบล............................................... อำเภอ........................................ จังหวัด......................................................
ทำไม้สักในป่ำ....................................................... ท้องที่ตำบล...................................... อำเภอ.................................
จังหวัด............................................. จนถึงวันที่.............. เดือน.................................... พ.ศ................ ตำมรำยกำรใน
ตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้ รับอนุ ญำตต้องทำไม้ แต่เฉพำะต้นหรือท่ อนที่ มี รอยตรำอนุ ญำต ดั งรูป เพื่ อ น ำไปให้ พ นัก งำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจวัดประทับตรำ เพื่อคำนวณค่ำภำคหลวง ณ ที่ ................................................................................
ผู้ รั บ อนุ ญ ำตได้ ช ำระค่ ำ ภำคหลวงล่ ว งหน้ ำ แล้ ว เป็ น เงิ น ............................................บำท
(........................................................................................................................)
๑
จำนวนไม้

๒
อัตรำค่ำภำคหลวงตำมชั้นไม้
ต่อลูกบำศก์เมตร
ชั้นไม้
บำท
สต.

๓
รูปตรำประทับไม้และเลขเรียง
ประจำต้นหรือท่อน

๔
หมำยเหตุ

ชัน้ ก.
ชัน้ ข.
ชัน้ ค.
ชัน้ ง.
(ลำยมือชื่อ)......................................ผู้อนุญำต
ตำแหน่ง......................................

ชัน้ ไม้ ก.
ชัน้ ไม้ ข.
ชัน้ ไม้ ค.
ชัน้ ไม้ ง.

คือ
คือ
คือ
คือ

ไม้สกั ซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม้ ท่อนละตั้งแต่ ๐.๕๐ ลูกบำศก์เมตรขึน้ ไป
ไม้สักซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม้ ท่อนละต่ำกว่ำ ๐.๕๐ ลูกบำศก์เมตรลงมำ จนถึง ๐.๓๐ ลูกบำศก์เมตร
ไม้สักซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม้ ท่อนละต่ำกว่ำ ๐.๓๐ ลูกบำศก์เมตรลงมำ จนถึง ๐.๒๐ ลูกบำศก์เมตร
ไม้สกั ซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม้ ท่อนละต่ำกว่ำ ๐.๒๐ ลูกบำศก์เมตร

(อนุญำต ๑)
รำยกำรตรวจวัดไม้และค่ำภำคหลวง
(สำหรับผู้ตรวจวัดลงรำยกำร)
วัน เดือน ปี
ที่ตรวจวัด

ชั้นไม้ และ
จำนวนท่อนไม้
ชั้น

จำนวน

ปริมำตร
เนื้อไม้
ลูกบำศก์เมตร

รวมค่ำภำคหลวง
บำท

สต.

รูปตรำ
ใช้ในกำร
ตรวจวัด

ลำยมือชื่อ
ผู้ตรวจวัด

หมำยเหตุ

(อนุญำต ๒)
เล่มที่......................
ฉบับที.่ ..................

ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมธรรมดำ นอกจำกไม้สักในป่ำ
สำนักงำน .................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. .................
อนุญำตให้................................................................................. อำยุ............. ปี สัญชำติ...................
มีภูมิลำเนำอยูท่ ี่บ้ำนเลขที่............................ หมู่ที่...................... ถนน........................................................................
ตำบล.............................................. อำเภอ............................................ จังหวัด......................................................
ทำไม้ในป่ำ................................................................ ท้องที่ตำบล.................................. อำเภอ................................
จังหวัด............................................ จนถึงวันที่.......... เดือน....................................... พ.ศ. ................ ตำมรำยกำร
ในตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้รับอนุญำตต้องทำไม้แต่เฉพำะต้นหรือท่อนที่มรี อยตรำอนุญำต ดังรูปแสดงในตำรำงช่อง ๕ และ
ต้ อ งน ำไม้ ไปตำมเส้ น ทำง................................................................................. เพื่อ น ำไปให้ พ นั ก งำนเจ้ ำหน้ำ ที่
ตรวจวัดประทับตรำ เพื่อคำนวณค่ำภำคหลวง ณ ที่................................................................................
ผู้ รั บ อนุ ญ ำตได้ ช ำระค่ ำ ภำคหลวงล่ ว งหน้ ำ แล้ ว เป็ น เงิ น ...........................................บำท
(........................................................................................................................)
๑
ชนิดไม้

๒
ขนำดจำกัด
ซม.

๓
จำนวนไม้

๔
อัตรำค่ำภำคหลวง ต่อ
ลูกบำศก์เมตร
บำท
สต.

๕
รูปตรำประทับไม้

๖
หมำยเหตุ

(ลำยมือชื่อ).....................................ผู้อนุญำต
ตำแหน่ง.....................................

(ไม้ชนิดที่อนุญำตโดยไม่ต้องประทับตรำ ให้ผู้อนุญำตหมำยเหตุและลงลำยมือชื่อกำกับไว้ในช่อง ๖)

(อนุญาต ๒)
รายการตรวจวัดไม้และค่าภาคหลวง
(สาหรับผู้ตรวจวัดลงรายการ)
วัน เดือน ปี
ที่ตรวจวัด

ชนิดไม้

จานวนท่อน

ปริมาตร
เนื้อไม้
ลูกบาศก์เมตร

รวม
ค่าภาคหลวง
บาท สต.

รูปตรำ
ใช้ในการ
ตรวจวัด

ลายมือชื่อ
ผู้ตรวจวัด

หมายเหตุ

(อนุญำต ๓)
เล่มที่......................
ฉบับที่....................

ใบอนุญำตทำไม้หวงห้ำมที่ขนึ้ อยู่ในที่ดนิ ที่มใิ ช่ป่ำ

สำนักงำน .................................
วันที่........... เดือน........................... พ.ศ..................
อนุญำตให้...................................................................................... อำยุ..............ปี สัญชำติ......................
มีภูมิลำเนำอยู่ที่บ้ำนเลขที่........................... หมู่ที.่ .................... ถนน..........................................................................
ตำบล............................................... อำเภอ.................................................. จังหวัด................................................
ทำไม้หวงห้ำมที่มิได้ข้ึนอยูใ่ นป่ำในที่ดนิ ของ.........................................................................
น.ส.3/น.ส.3ก/น.ส.3ข เลขที่...........................
ตำม
โฉนดที่ดนิ เลขที่.................................
ตัง้ อยู่ทีต่ ำบล.................................... อำเภอ............................. จังหวัด................................ และมีอำณำเขต ดังนี้
ทิศเหนือวัดได้.............................................เมตร
จด...........................................
ทิศใต้วัดได้..................................................เมตร
จด...........................................
ทิศตะวันออกวัดได้......................................เมตร
จด..........................................
ทิศตะวันตกวัดได้........................................เมตร
จด..........................................
จนถึงวันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .............. โดยผู้รับอนุญำตต้องทำไม้แต่เฉพำะต้น
หรือท่อนที่มีรอยตรำอนุ ญำตแล้ว และต้องนำไม้ไปตำมเส้นทำง..............................................................................
เพื่อนำไปให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจวัดประทับตรำเพื่อยกเว้นค่ำภำคหลวง ณ ที่........................................................
1
ชนิดไม้

2
จำนวนไม้

3
รูปตรำประทับไม้และเลขเรียง
ประจำต้นหรือท่อน

๔
หมำยเหตุ

(ลำยมือชื่อ)........................................ผู้อนุญำต
ตำแหน่ง........................................

(อนุญำต ๓)
รำยกำรตรวจวัดไม้
(สำหรับผู้ตรวจวัดลงรำยกำร)
วัน เดือน ปี
ที่ตรวจวัด

ชนิดไม้

จำนวนไม้
(ท่อน)

ปริมำตรเนื้อไม้
(ลูกบำศก์เมตร)

รูปตรำทีใ่ ช้ใน
กำรตรวจวัด

ลำยมือชื่อ
ผู้ตรวจวัด

หมำยเหตุ

(อนุญำต ๔)
เล่มที่......................
ฉบับที่...................

ใบอนุญำตทำไม้ฟืนหรือไม้เผำถ่ำน

สำนักงำน ......................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ..............
อนุญำตให้.............................................................................. อำยุ................. ปี สัญชำติ.....................
มีภูมิลำเนำอยูท่ ี่บ้ำนเลขที่.............................. หมู่ที่.............................. ถนน..............................................................
ตำบล.......................................... อำเภอ.............................................จังหวัด............................................................
ทำไม้เพื่อ ทำฟืน ทำไม้เผำถ่ำน ในป่ำ............................................................. ท้องที่ตำบล..........................................
อำเภอ...........................จังหวัด................................. จนถึงวันที่.............เดือน................................. พ.ศ..................
ตำมรำยกำรในตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้รับอนุญำตต้องทำไม้แต่เฉพำะต้นหรือท่อนที่มีรอยตรำอนุญำต ดังรูป แสดงใน
ตำรำงช่อง ๕ และต้องนำไม้ไปตำมเส้นทำง..................................................................เพื่อนำไปให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจวัดประทับตรำ ณ ที่............................................................................
๑
ชนิดไม้

๒
ขนำดจำกัด
(ซม.)

๓
ปริมำณของฟืน
หรือไม้เผำถ่ำน
(ลูกบำศก์เมตร)

๔
อัตรำค่ำภำคหลวง
(ลูกบำศก์เมตร)
บำท
สต.

๕
รูปตรำ
ประทับไม้

๖
หมำยเหตุ

(ลำยมือชื่อ)............................................ผู้อนุญำต
ตำแหน่ง.............................................

ให้ขดี ฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก
(ไม้ชนิดที่อนุญำตโดยไม่ตอ้ งประทับตรำให้ผู้อนุญำตหมำยเหตุและลงลำยมือชื่อกำกับไว้ในช่อง ๖)

(อนุญำต ๔)
รำยกำรตรวจวัดไม้ฟืน หรือไม้เผำถ่ำน และค่ำภำคหลวง
(สำหรับผู้ตรวจวัดลงรำยกำร)
๑
วัน เดือน ปี
ที่ตรวจวัด

๒
ปริมำณของฟืนหรือ
ไม้เผำถ่ำน (ลูกบำศก์
เมตร)

๓
รวมค่ำภำคหลวง

บาท

สต.

๔
ลำยมือชื่อ
ผู้ตรวจวัด

๕
หมำยเหตุ

ใบรับคำขออนุญำตทำไม้หวงห้ำม
ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
เลขที่รับ....................
วันที่รับ.....................
ชื่อผู้ขอ......................................................... เลขประจำตัวประชำชน
ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ กรมป่ำไม้ได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินกำร
พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้
1. ใบคำขออนุญำต
2. ใบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
๓. ใบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
๔. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัวตำมกฎหมำยกำหนด
๕.กรณีเป็นนิตบิ ุคคลให้ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
๖. แผนที่สังเขป หรือแผนที่แสดงจุดที่ตงั้ บริเวณที่ขออนุญำต
๗. รำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือกิจกรรม
ที่ขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี)
๘. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) โดยติดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
๙. เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ
เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ............................ แผ่น
ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอ ให้ผขู้ ออนุญำตทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอ
...................................................หน่วยงำนผู้รับคำขอ
เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน
ตำมข้อ........................................................................................................................
ให้ผู้ขออนุญ ำตส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยใน ๑๕ วัน หำกผู้ขออนุญ ำตไม่ส่งเอกสำรหลักฐำน
ภำยในวันเวลำที่กำหนดดังกล่ำว ถือว่ำคำขออนุญำตเป็นอันยกเลิก
ลงชื่อ..............................................................ผู้ขออนุญำต
(.............................................................)

บัญชีรายการไม้สัก
แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่.........................................
อนุญาตให้.................................................................................
ลาดับที่

ชนิดไม้

ขนาด
โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.)

เลขเรียง

รูปรอยตรา
ปีย่อ

หมายเหตุ

บัญชีรายการไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า
แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่.........................................
อนุญาตให้.................................................................................
ลาดับที่

ชนิดไม้

ขนาด
โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.)

เลขเรียง

รูปรอยตรา
ปีย่อ

หมายเหตุ

บัญชีรายการไม้ฟนื หรือไม้เผาถ่าน
แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่.........................................
อนุญาตให้.................................................................................
ลาดับที่

ชนิดไม้

ขนาด
โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.)

เลขเรียง

รูปรอยตรา
ปีย่อ

หมายเหตุ

