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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

ป.ส.๑๔ 
 
 
 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

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

 ๑. ข้าพเจ้า ....................................................................................... ....... 
  (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัว
ประชาชน เลขที่ ................................. ออกให้ ณ ....................... อยู่บ้านเลขที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................... หมู่ที่ ...................... ต าบล / แขวง 
...................... อ าเภอ / เขต ...................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ 
.................................. 
  (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท ......................... จดทะเบียนเมื่อ ...............ณ 

.................. เลขทะเบียนที่ ..................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย 

............... ถนน ................. หมู่ที่ ..............ต าบล / แขวง ...................... อ าเภอ / เขต 

..................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ .............................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ...................................... ชื่อสกุล 

.................................... สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ 

....................................... ออกให้ ณ ........................... อยู่บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย 

........................ ถนน ........... หมู่ที่ ....... ต าบล / แขวง ........... อ าเภอ / เขต .......... 

จังหวัด ............... โทรศัพท์ .................................. 
 ๒. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกินหกเดือน 
  (๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต 

(ลายมือชื่อ) .................................................. ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ (๑) ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   ที่ต้องการ 
 (๒)ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
 
 

เลขรับที่ ..................................... 
วันที่ ........................................... 
ลงช่ือ .........................ผู้รับค าขอ 
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เลขรับที่ ..................................... 
วันที่ ........................................... 
ลงช่ือ .........................ผู้รับค าขอ 


