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      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
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 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
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อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
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เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
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                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 
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