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ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสําคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่าง ๆ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงการขอและการออก
ใบสําคัญ รับ รองการจัด การป่ าไม้ อย่างยั่ งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๘ ของกฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า พ.ศ. ๒๕๖๑
อธิบดีกรมป่าไม้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบหนังสือรับรอง
แบบใบสําคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ให้ มีแบบคําขอขึ้น ทะเบี ยนที่ ดิน เป็ น สวนป่ า หนังสือ รับรองการขึ้น ทะเบี ยน
ที่ดินเป็นสวนป่า และคําขอเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือ จํานวนไม้ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษา
ในที่ดินที่ได้นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
(๒) แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
(๓) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจํานวนไม้ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษาในที่ดิน
ที่ได้นํามาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
ข้อ ๓ กฎกระทรวงการขอและการออกใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๑ ให้มีแบบคําขอรับใบสําคัญและใบสําคัญ ตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (แบบเดี่ยว)
(๒) แบบคําขอใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (แบบกลุ่ม)
(๓) แบบใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ข้อ ๔ กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้
ที่ได้มาจากการทําสวนป่า พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้มีแบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต บัญชีไม้ท่อน
บัญชีไม้แปรรูป และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
ตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
(๒) แบบใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
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(๓) แบบบัญชีไม้ท่อนที่ได้มาจากการทําสวนป่า
(๔) แบบบัญชีไม้แปรรูปที่ได้มาจากการทําสวนป่าตามใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้
ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
(๕) แบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
ตามหลักฐานใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

แบบคำขอขึ้นทะเบียนที่ดนิ เป็นสวนป่ำ
เขียนที่...................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ. .........................................
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ...............................มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........ซอย.........................ถนน................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด................................โทร.............................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือได้รับมอบอานาจจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ชื่อ.......................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ..........................................
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ...............................มีภมู ิลาเนาอยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........ซอย........................ถนน...............................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต............................จังหวัด...................................โทร...........................
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจจากนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ตามที่แนบท้ายคาขอนี้
ขอยื่นต่อนายทะเบียนมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะนาที่ดินที่มีหลักฐานดังนี้
(1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทากิน
ในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครอง
ชีพไว้แล้ว
(3) ที่ดิน ในเขตปฏิรูป ที่ ดิน ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรมที่มี ห ลั กฐาน
การอนุญาต การเช่า เช่าซื้อ การโอนหรือการตกทอดทางมรดก
(4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทาประโยชน์และ
อยู่อาศัย หรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
(5) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทาสวนป่า
(6) ที่ดินที่ได้ดาเนินการเพื่อการปลูกป่าโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่...........ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................
จังหวัด...................................................... เนื้อที่....................ไร่............................งาน...........................ตารางวา
ตามเอกสารหลักฐานที่ดิน...........................................................................เลขที่ ..................................................

ข้อ ๒ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ปลูก มีรายละเอียดดังนี้
๒.1 ไม้………………..…………………จานวน……….…………..….ต้น อายุประมาณ........................ปี
๒.2 ไม้……………………………..……จานวน……………..….…….ต้น อายุประมาณ........................ปี
๒.3 ไม้…………………..………………จานวน……………...……….ต้น อายุประมาณ........................ปี
๒.4 ไม้…………………..………………จานวน……………...……….ต้น อายุประมาณ........................ปี
๒.5 ไม้…………………..………………จานวน……………...……….ต้น อายุประมาณ........................ปี
รวม………………….…ชนิด

จานวน……………………….ต้น

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
๓.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
๓.1.1 บุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
๓.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
๓.2 หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน
๓.2.1 สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือหลักฐานการมีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม ข้อ 1
๓.2.2 หลักฐานการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ที่แสดงว่าอนุญาตให้ทาสวนป่าได้
๓.๒.๓ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง เขตติดต่อและแนวเขตที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน
๓.๒.๔ เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นาส่ง

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

หมำยเหตุ

ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
เล่มที่.............
ฉบับที่............

ที่ทำกำร..................................................
...............................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ..........................................................................อำยุ..................ปี
เลขประจำตัวประชำชน
สัญชำติ..............................อำชีพ..................................................มีภูมิลำเนำอยู่ บ้ำนเลขที่...................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...............................................................หมู่ท.ี่ ........................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินที่มีหลักฐำน.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................เป็นสวนป่ำ
ในท้องที่หมู่ที่..................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด............................
เนื้ อ ที่ ....................ไร่ .................งำน....................ตำรำงวำ ซึ่ ง มี ค่ ำพิ กั ด ต ำแหน่ งที่ ตั้ งตำมระบบ UTM
พิกัด E ............................................................................. พิกัด N .......................................................................
ชนิดไม้ที่ปลูก
1. ไม้...................................................จำนวน..............................ต้น อำยุประมำณ..........................ปี
2. ไม้...................................................จำนวน..............................ต้น อำยุประมำณ..........................ปี
3. ไม้...................................................จำนวน..............................ต้น อำยุประมำณ..........................ปี
4. ไม้...................................................จำนวน..............................ต้น อำยุประมำณ..........................ปี
5. ไม้...................................................จำนวน..............................ต้น อำยุประมำณ..........................ปี
หรือมีรำยละเอียดตำมบัญชี แนบท้ำยหนังสือรับรอง โดยผู้ทำสวนป่ำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยหนังสือ
รับรองฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)................................................................นำยทะเบียน
(.............................................................)
ตำแหน่ง.............................................................

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรอง
ให้ผู้ทำสวนป่ำตำมหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ เล่มที่ ........... ฉบับที่ ..........
ลงวันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ..................ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ได้ทำกำรปลูกและบำรุงรักษำตำมระเบียบที่กำหนด
(๒) จัดทำป้ำยถำวรขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖๐ x 120 เซนติเมตร โดยระบุข้อควำมว่ำ
“ชื่อ………………………………………….………………...ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้ เป็ นสวนป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
สวนป่ำแล้วตำมหนังสือรับรองเล่มที่..........ฉบับที่............ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ.........”ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง
(๓) จัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมำยแสดงแนวเขตที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำไว้ทุกด้ำน
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง
(๔) ควบคุ ม ดู แ ล และด ำเนิ น กำรด้ ว ยตนเอง ในกรณี จ ำเป็ น ไม่ อ ำจอยู่ ค วบคุ ม ดู แ ลและ
ดำเนินกำรด้วยตนเองได้ ให้มอบหมำยผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุม ดูแล และดำเนินกำรแทนเป็นครั้งครำว ซึ่งต้อง
ไม่ ใช่ เป็ น กำรเช่ำหรื อ โอนสิ ท ธิต ำมหนั งสื อ รั บ รอง หำกเกิ ด ควำมเสี ยหำยใดๆ ขึ้ น ผู้ รับ หนั งสื อรับ รองต้ อ ง
รับผิดชอบ
(5) ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำ ตลอดจนระเบียบ หลั กเกณฑ์ วิธีกำรหรือเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดไว้
(6) หำกผู้ทำสวนป่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือคำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสวนป่ำ นำยทะเบียนมีอำนำจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำได้ โดยผู้ทำสวนป่ำจะ
ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยกรณีใดๆ มิได้
(ลงชื่อ)......................................................นำยทะเบียน
(......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ทำสวนป่ำ
(......................................................)

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจํานวนไม้ทที่ าํ การปลูกและบํารุงรักษา
ในทีด่ นิ ที่ได้นาํ มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
เขียนที่…………………………………
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.........................................
เลขประจําตัวประชาชน
อาชีพ...............................มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........ซอย........................ถนน.............................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด........................................โทร..........................
เป็นผู้ทําสวนป่าหรือเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ทําสวนป่า
ชื่อ.......................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ..........................................
เลขประจําตัวประชาชน
อาชีพ...............................มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.........ซอย.......................ถนน...............................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................โทร............................
ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่.......ฉบับที่.......ลงวันที่......เดือน...............พ.ศ.............
ขอยื่นคําขอต่อนายทะเบียนมีข้อความดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชนิดและจํานวนไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
ไว้ตามหลักฐาน รายละเอียดปรากฏดังนี้
□ กรณีต้นไม้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ..........................................................................
1. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
2. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
3. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
4. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
5. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
□ กรณีต้นไม้ลดลง เนื่องจาก .............................................................................
1. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
2. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
3. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
4. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
5. ไม้...................................................จํานวน.....................ต้น อายุประมาณ..................ปี
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
2.1 บัญชีแสดงชนิดของพันธุ์ไม้และจํานวนไม้ที่ทําการปลูกและบํารุงรักษา
2.2 หนังสือมอบอํานาจ กรณีผู้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
ลงชื่อ............................................................ผู้แจ้ง
(...........................................................)

คำขอใบสำคัญรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
(แบบเดีย่ ว)
รหัสคำขอ
1. ชื่อผู้ขอ

1.1 ใบสำคัญรับรอง

1.2 ใบแทน (กรอกเฉพำะข้อ 1 ถึง ข้อ 8)

(นำย/นำง/นำงสำว)......................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน..........................................................อำยุ ..........ปี โทร..........................................
2. ที่อยู่เลขที่ .................หมู่ที่............. ซอย........................................... ตำบล(แขวง) .................................
อำเภอ(เขต) ....................................... จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์...........................................โทรสำร...........................................อี-เมล์...........................................
3. บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนหรือบุคคลที่ดำเนินกำรหรือเข้ำใจระบบกำรจัดกำรของสวนป่ำ)
ชื่อ/นำมสกุล ...................................................................ตำแหน่งหรือควำมสัมพันธ์.................................
โทรศัพท์...........................................โทรสำร..........................................อี-เมล์............................................
4. ที่ตั้งสวนป่ำ ตั้งอยู่ที่ .................หมู่ที่ซอย.......................................... ตำบล(แขวง) ..................................
อำเภอ(เขต) .................................... จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์....................................
5. ขนำดพื้นที่ปลูก...........ไร่ อำยุ……......ปี ชนิดไม้ที่ปลูก............................................................................
6. ขอบข่ำยทีข่ อใบสำคัญรับรอง
CO รับรองแหล่งที่มำของไม้

SFM รับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำง

CoC

อื่นๆ ...................................................

ยั่งยืน
7. ในกำรขอใบสำคัญรับรอง/ใบแทนครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้กำรตรวจประเมินเป็นภำษำ
ไทย

อังกฤษ

8. กำรรับใบสำคัญรับรอง/ใบแทน
มำรับด้วยตนเอง

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์

9. ในกำรขอใบสำคัญรับรองครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
(1) จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมป่ำไม้กำหนดและที่จะมีกำรกำหนดและ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมในภำยหน้ำ
(2) ยินยอมให้หน่วยรับรอง หรือหน่วยรับรองในระดับสำกล ดำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมิน
ของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมป่ำไม้ ณ สถำนประกอบกำร (สวนป่ำ/โรงงำน)
(3) ยินยอมให้กรมป่ำไม้เผยแพร่ชื่อเจ้ำของสวน ที่ตั้งสวนป่ำของผู้ที่ได้ใบสำคัญรับรอง/เพิกถอน กำร
รับรอง ให้แก่สำธำรณชนทรำบ

10. เพื่อประโยชน์ในทำงธุรกิจ ข้ำพเจ้ำ:
(1) ไม่ยินดีให้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมจำกข้อ 9 (3)
(2) ยินดีให้เผยแพร่ข้อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
ชื่อสวนและรำยละเอียดที่ตั้งสวนป่ำ........................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.........................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร.............................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................
11. พร้อมคำขอนี้ได้แนบหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
เอกสำรผู้ยนื่ คำขอ
(1) สำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสวน กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมนิติบุคคลที่
ขอใบสำคัญรับรอง
(2) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(3) กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำยืน่ คำขอแทนให้แนบหนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ
เอกสำรเกี่ยวกับสวนป่ำ
(4) กำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ พร้อมแผนที่ตั้ง
(5) รำยละเอียดกำรปลูก พร้อมแผนที่แปลงทีแ่ สดงรำยละเอียดกำรปลูก ชนิด จำนวน ระยะปลูก
ตำมแบบที่แนบคำขอ
(6) สำเนำกำรรับรองฉบับเดิม กรณีขอต่ออำยุ
(7) คู่มือกำรจัดกำรสวนป่ำ
(8) แสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรจัดกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน (กรอกรำยละเอียด
ในแบบฟอร์มที่แนบ) พร้อมบันทึกกำรจัดกำรและแผนกำรดำเนินกำรของสวนป่ำของสมำชิก
12. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูล หลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่จัดส่งให้กรมป่ำไม้ เป็นควำมจริงและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(.............................................................)
ลงวันที่ ................./......................../.................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่รับคำขอ :
กำรตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขอ:
ครบถ้วน
ต้องกำรเอกสำรเพิ่มเติม คือ ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้แทนรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ยื่นคำขอจะจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้กรมป่ำไม้ ภำยใน
วันที.่ .........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้รับคำขอ
(.............................................................)
ตำแหน่ง ...................................................
หน่วยงำน...................................................
ลงวันที่ ............./........................./.................
..............................................................................................................................................................................
สำหรับผู้ยื่นคำขอ ได้รับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรรับรอง และตรวจประเมิน หรือเอกสำรสรุป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืนที่ขอรับรองและตรวจประเมิน เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(.............................................................)
ลงวันที่ ............./........................./.................

แบบคำขอใบสำคัญรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
(แบบกลุ่ม)
รหัสคำขอ
ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับกลุ่ม/องค์กรที่ขอใบสำคัญรับรอง
1. ชื่อกลุ่ม/องค์กรที่ยื่นคำขอ

1.1 ใบสำคัญรับรอง

1.2 ใบแทน (กรอกเฉพำะข้อ 1 ถึง ข้อ 11)

ชื่อ ............................................................................................................................................................
2. ที่ตั้งกลุ่ม ที่อยู่เลขที่..............หมู่ที่........ ซอย.................................... ตำบล(แขวง) ...............................
อำเภอ(เขต) .................................... จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์...........................................โทรสำร.......................................อี-เมล์..............................................
3. บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนที่ดำเนินกำรหรือเข้ำใจระบบกำรจัดกำรของสวนป่ำ)
(1) ชื่อ/นำมสกุล ................................................................ตำแหน่ง............................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสำร.......................................อี-เมล์...............................................
(2) ชื่อ/นำมสกุล ................................................................ตำแหน่ง............................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสำร.......................................อี-เมล์................................................
4. จำนวนสมำชิกที่ต้องกำรใบสำคัญรับรอง/ใบแทน จำนวน ............คน จำนวนสมำชิกทั้งหมด...................คน
5. พื้นที่ที่ขอใบสำคัญรับรอง/ใบแทน ทั้งหมด........................ไร่
6. ที่ตั้งสวนป่ำ ตั้งอยู่ที่ใดบ้ำง
1) ตำบล.........................................................................อำเภอ.................................................................
2) ตำบล.........................................................................อำเภอ.................................................................
3) ตำบล.........................................................................อำเภอ.................................................................
4) ตำบล.........................................................................อำเภอ.................................................................
7. ระบุรูปแบบกำรดำเนินงำนของกลุ่ม/องค์กร (สหกรณ์/วิสำหกิจ/อื่นๆ) ระบุเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
เช่น กำรประชุม กำรฝึกอบรม กิจกรรมร่วมมีอะไรบ้ำง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ชนิดไม้ที่ปลูก
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

9. ขอบข่ำยทีข่ อใบสำคัญรับรอง
CO รับรองแหล่งที่มำของไม้
CoC
.......................................................

SFM รับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
อื่นๆ

10. ในกำรขอใบสำคัญรับรอง/ใบแทนครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้กำรตรวจประเมินเป็นภำษำ
ไทย

อังกฤษ

11. กำรรับใบสำคัญรับรอง/ใบแทน
มำรับด้วยตนเอง

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์

12. ในกำรขอใบสำคัญรับรองครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำและสมำชิก
1) จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมป่ำไม้กำหนดและที่จะมีกำรกำหนดและ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมในภำยหน้ำ
2) ยินยอมให้หน่วยรับรอง หรือหน่วยรับรองในระดับสำกล ดำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมิน
ของหน่วยรับรอง ณ สถำนประกอบกำร (สวนป่ำ/โรงงำน)
3) ยินยอมให้กรมป่ำไม้เผยแพร่ชื่อเจ้ำของสวน ที่ตั้งสวนป่ำของผู้ที่ได้รับกำรรับรอง ผู้ถูกพักใช้/เพิกถอน/
ยกเลิกกำรรับรอง ให้แก่สำธำรณชนทรำบ
14. เพื่อประโยชน์ในทำงธุรกิจ ข้ำพเจ้ำ:
1) ไม่ยินดีให้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมจำกข้อ 12 (3)
2) ยินดีให้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ชื่อสวนและรำยละเอียดที่ตั้งสวนป่ำ.........................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.........................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร.............................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................................
15. พร้อมคำขอนี้ได้แนบหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
1) สำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนกลุ่มที่มีอำนำจลงนำม/กรรมกำร
2) สำเนำใบสำคัญรับรองกำรจดทะเบียนกลุ่ม หรือนิติบุคคล(กรณีจดทะเบียน)
3) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกที่ต้องกำรขอใบสำคัญรับรอง
4) บัญชีแสดงรำยชื่อ ที่ตั้งสวนป่ำพร้อมแผนที่ และกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำของสมำชิกที่ ต้องกำรขอ
กำรรับรอง

5) รำยละเอียดกำรปลูกตำมแบบที่แนบคำขอ ได้แก่ แผนที่แปลงที่แสดงรำยละเอียดกำรปลูก ชนิด
จำนวน ระยะปลูก
6) คูม่ ือกำรจัดกำรสวนป่ำ
7) แสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรจัดกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน (กรอกรำยละเอียด
ในแบบฟอร์มที่แนบ) พร้อมบันทึกกำรจัดกำรและแผนกำรดำเนินกำรของสวนป่ำของสมำชิก
16. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูล หลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่จัดส่งให้กรมป่ำไม้ เป็นควำมจริงและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนำจลงนำม/ผู้แทน)
(.................................................)
ลงวันที่ ............/................../..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำทีท่ ี่รบั คำขอ :
กำรตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขอ:
ครบถ้วน
ต้องกำรเอกสำรเพิ่มเติม คือ ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้แทนรับทรำบแล้ว ซึ่งผู้ยื่นคำขอจะจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้กรมป่ำไม้
ภำยในวันที่ ...............................
ลงชื่อ............................................................ผู้รับคำขอ
(.............................................................)
ตำแหน่ง ........................................................
หน่วยงำน.......................................................
ลงวันที่ ............./........................./.................
..............................................................................................................................................................................
สำหรับผู้ยื่นคำขอ ได้รบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรรับรอง และตรวจประเมิน หรือเอกสำรสรุป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืนที่ขอใบสำคัญรับรองและตรวจประเมิน เรียบร้อย
แล้ว
ลงชื่อ............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(.............................................................)
ลงวันที่ ............./........................./.................

เลขที่ ........................

กรมป่ำไม้
61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ใบสำคัญรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
ใบสำคัญรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ..............................................................................
.............................................................................................................................................(ชื่อ สกุล/ ชือ่ กลุ่ม)
เลขประจำตัวประชำชน.........................................................อำยุ ..........ปี โทร.................................................
ที่อยู่เลขที่ ..............หมู่ที่.............. ซอย.......................................... ตำบล/แขวง ..............................................
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์...............................................
โทรศัพท์.........................................โทรสำร......................................อีเมล์...........................................................
ได้รับกำรรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืนของสวนป่ำ ตั้งอยู่ที่...............หมู่ที่…....................
ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์.................................. ขนำดพื้นที่ปลูก...........................ไร่เป็นไปตำมมำตรำ 8/1 แห่ง
พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมทุกประกำร
ใบสำคัญรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้ภำยในกำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญรับรอง
ให้ไว้ ณ วันที่........................................... พ.ศ. ..................
ลงชือ่
(..............................................................)
(ตำแหน่ง) ............................................................

แบบคำขออนุญำตใช้สถำนที่เพื่อทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
เขียนที่…………………………………
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ..............................................
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ..............................มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่........ซอย...........................ถนน...............................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................................โทร...........................
เป็นผู้ทาสวนป่าหรือเป็นผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ทาสวนป่า
ชื่อ.......................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................................
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ...........................มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่......ซอย............................ถนน.................................
ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................................โทร...........................
ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที.่ ......ฉบับที่.......ลงวันที่......เดือน................ พ.ศ.............
ขอยื่นต่อนายทะเบียนมีข้อความดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อทาการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ของ
ข้าพเจ้า ในท้องที่หมู่ที่..….....ตาบล/แขวง……………..……อาเภอ/เขต…………………….………จังหวัด……………...………
เนื้อที่……..…….ไร่……………งาน……………ตารางวา โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังแรงม้ารวมทั้งสิ้น.................แรงม้า
ตามแผนผังแสดงตาแหน่งการวางเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปไม้
เพื่อการใช้สอย หรือจาหน่าย
เพื่อทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
2. ชนิดและจานวนไม้ที่ทาการแปรรูป เป็นไปตามหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการ
ทาสวนป่า เล่มที่………ฉบับที่………..ลงวันที่……….เดือน………………..…..พ.ศ………
3. รายละเอียดขนาดความโต ความยาว และปริมาตรไม้ ก่อนทาการแปรรูป เป็นไปตามบัญชีไม้ท่อน
ก่อนทาการแปรรูป
4. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
4.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
4.1.1 บุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
4.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน

4.2 สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
4.3 สาเนาหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
4.4 บัญชีไม้ท่อนก่อนทาการแปรรูป
4.5 แผนที่สังเขปแสดงตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตทาการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
4.6 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้นาส่ง

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

หมำยเหตุ ;

ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทาการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า
เล่มที่...............
ฉบับที่..............

ที่ทำกำร.......................................
.......................………….………………..……….

อนุญำตให้...........................................................................................................อำยุ..... ...........ปี
สัญชำติ.....................มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่..............................หมู่ที่.............ถนน........... ...................................
ตรอก/ซอย...................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต............................ ....................
จังหวัด.........................................ใช้สถำนที่เพื่อทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ ในสวนป่ำของตนเอง
ตำมหนังสือรับรอง กำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ เล่มที่.......ฉบับที่........ลงวันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....
เพื่อกำรใช้สอย หรือจำหน่ำย
เพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
ในท้องทีห่ มู่ที่.........ถนน......................ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................
โดยผู้ทำสวนป่ำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............
(ลงชื่อ).................................................................นำยทะเบียน
(................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ให้ผู้ทำสวนป่ำตำมใบอนุญำตให้ใช้สถำนที่เพื่อทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ เล่มที่..............
ฉบับที่....................ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ.................... ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่ อไปนี้
(๑) ทำกำรแปรรูปไม้เฉพำะไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำตำมที่แจ้งประกอบคำขอรับใบอนุญำตไว้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ สำหรับกำรแปรรูปไม้เพื่อกำรใช้สอยหรือจำหน่ำย ให้กระทำได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้ำเป็นกรณีที่เป็นกำรแปรรูปไม้
เพื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด ให้กระทำได้ไม่เกิน 180 วัน
(๒) ทำหลักเขตแสดงบริเวณที่ทำกำรแปรรูปไม้ตำมที่ระบุในใบอนุญำตให้ชัดเจน พร้อมแผนที่แสดงบริเวณ
ที่ทำกำรแปรรูปไม้ ณ สถำนที่ที่ได้รับใบอนุญำต
(๓) ใช้เครื่องจักรตำมบัญชีที่แนบประกอบคำขอรับใบอนุญำตเท่ำนั้น
(๔) แสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ที่ทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
(๕) ทำบัญชีไม้ท่อน บัญชีไม้แปรรูป หรือบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้
ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบได้
(๖) ทำกำรแปรรูปไม้ ทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้ แล้วแต่กรณี ได้เฉพำะ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น
(๗) ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์

(ลงชื่อ)......................................................นำยทะเบียน
(......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ทำสวนป่ำ
(......................................................)

แบบบัญชีไม้ท่อนก่อนทำกำรแปรรูป
ขนำด
ลำดับที่

ชนิดไม้

เลขเรียง

รูปรอยตรำ

ควำมยำว
(เมตร)

ควำมโต
(เมตร)

ปริมำตร
(ลบ.ม.)

หลักฐำนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
หมำยเหตุ
เล่มที่

ฉบับที่

วัน เดือน ปี

แบบบัญชีไม้แปรรูป
ตำมใบอนุญำตให้ใช้สถำนที่เพื่อทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
เล่มที่............. ฉบับที่.......... วันที่....... เดือน.................. พ.ศ. ...........
ไม้แปรรูปที่ผลิตได้
ลำดับที่

วัน เดือน ปี

ชนิดไม้

ขนำด
ควำมกว้ำง ควำมยำว
(เมตร)
(เมตร)

ควำมหนำ
(เมตร)

ปริมำตรต่อชิ้น
(ลบ.ม.)

จำนวน
(ชิ้น)

จำนวน
(ชิ้น)

ไม้แปรรูปที่จำหน่ำย
หลักฐำนหนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้
เล่มที่

ฉบับที่

ลงวันที่

หมำยเหตุ

แบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้ทไี่ ด้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
ตำมหลักฐำนใบอนุญำตให้ใช้สถำนที่เพื่อทำกำรแปรรูปไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
เล่มที่............ ฉบับที่........... วันที่......... เดือน.............. พ.ศ. ..........

ลำดับที่ ชนิดไม้

ลักษณะ
ของสิ่งประดิษฐ์ฯ

จำนวน
(ชิ้น)

ขนำด
กว้ำง
(เมตร)

ยำว
(เมตร)

สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จำหน่ำย
หนำหรือสูง
(เมตร)

หลักฐำนหนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้
เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่

จำนวน
(ชิ้น)

