
กกย.1 

                                                                                                                     เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจสถานท่ีประกอบการตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ…………………………………………………………….……………….…………โทร…………………….............……………… 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที ่

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….……………………………….. 

ขอท าการตรวจ     รา้นคา้ยาง ใบอนุญาตเลขที…่…………………      โรงท ายาง ใบอนุญาตเลขที่…….………………      ไม่มีใบอนุญาต 

ชื่อ บรษิัท/ห้าง/ร้าน………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………

เลขที…่………………...….หมู่ที…่………..ต าบล…..……………..………..………..อ าเภอ…………………………..………….จังหวัด……………………….…….….. 

พิกัด GPS………………………………………………………………………….………….………โทร…………………………………...โทรสาร……..……………….………… 

2. รายการท่ีท าการตรวจ/ผลการตรวจ และแจ้งการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2.1 ปริมาณยางมีไว้ในครอบครอง 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

  ประเภท/ช้ัน……………………………………………………… จ านวน………………………………………….. กโิลกรัม 

 2.2 อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หมายเหต…ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด      

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่          

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน   ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หน้าที ่

      (………………………………………………………)            (…………………………………………………….) 

                    ต าแหนง่…………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน                ลงชื่อ……………………….……………………พนักงานเจา้หน้าที่/ผู้บนัทึก 

      (……………………………………………………………)                  (………………………………………………………) 

          ต าแหน่ง……………………………………………………… 



กกย.2 

                                                                                                                   เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจยางตามค าขอใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ…………………………………………………….………………….………………..โทร……………………………………………… 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………….………..…… 

ขอท าการตรวจตามค าขอใบผา่นดา่นศลุกากรในการสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบยาง 11) ของ       

บรษิัท/ห้าง/ร้าน……………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………………………..……  

สถานที่เก็บยาง เลขที…่………….หมู่ที…่………..ต าบล………………….……..……..อ าเภอ………………………………….จังหวดั…………….…….……….. 

โดยมี นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………… ผู้น าตรวจ ปรากฏว่า มยีางดังนี ้

ชนิดยางที่ขอส่งออก Invoice No. น  าหนัก (กโิลกรัม) 
ผลการตรวจ 

ตรงตามค าขอ ไม่ตรงตามค าขอ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
   

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด        

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่            

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)              (…………………………………………………….) 

                         ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

ส าหรับพนักงานเจา้หน้าที่ 

      เห็นควรออกใบผา่นด่านศลุกากร        ไม่เหน็ควรออกใบผ่านดา่นศุลกากร 

ความเห็นเจ้าหนา้ที่/หมายเหตุ 

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................................................................................. ... 

................................................................................................................................................................................................  



กกย.3 

                                                                                                                   เลขที่………….. 

แบบบันทกึการตรวจยางตามค าขอใบผา่นด่านศุลกากรในการน ายางเขา้มาในราชอาณาจักร 

ตามพระราชบัญญัติควบคมุยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ……………………………………………………………………….………………..โทร……………………………………………… 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..………… 

ขอท าการตรวจตามค าขอใบผา่นดา่นศลุกากรในการน าเข้ายางเข้ามาในราชอาณาจักร ของ       

บรษิัท/ห้าง/ร้าน……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………….  

สถานที่เก็บยาง เลขที…่……………….หมู่ที…่………..ต าบล…………………...………..อ าเภอ………………………………….จังหวดั…………….…………... 

โดยมี นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………… ผู้น าตรวจ ปรากฏว่า มยีางดังนี ้

ชนิดยางที่ขอน าเขา้ Invoice No. น  าหนัก (กโิลกรัม) 
ผลการตรวจ 

ตรงตามค าขอ ไม่ตรงตามค าขอ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด         

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่           

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)               (…………………………………………………….) 

                         ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

ส าหรับพนักงานเจา้หน้าที่ 

      เห็นควรออกใบผา่นด่านศลุกากร        ไม่เหน็ควรออกใบผ่านดา่นศุลกากร 

ความเห็นเจ้าหนา้ที่/หมายเหตุ 

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 



กกย.4 

                                                                                                                   เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจยางตามค าขอน ายางกลับเข้ามาราชอาณาจักร  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ………………………………………………………………….………………..โทร………………………………………..………… 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………… 

ขอท าการตรวจยางตามค าขอน ายางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ของบรษิัท/หา้ง/รา้น………………………………………………………….……. 

ใบอนุญาตคา้ยาง เลขที…่….…………….…………………  ใบอนญุาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร เลขที…่…………………..……………. 

สถานประกอบการ เลขที…่…………..….หมู่ที…่………..ต าบล……….……..………..อ าเภอ……………………………….จังหวดั…………….…………….. 

โทร…………………………… โทรสาร…………………………… โดยมี นาย/นาง/นางสาว……………..……………………………………………… ผู้น าตรวจ 

ณ สถานที…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. รายการท่ีท าการตรวจ/ผลการตรวจ และแจ้งการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

 2.1 ตรวจตามใบผา่ดา่นศลุกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร เลขที่…………………………. ลงวันที…่………………….. 

 ใบขนสินคา้ขาออก เลขที่…………………………………………………………………………. ลงวันที่…………………………………………… 

 ใบขนสินคา้ขาเข้า  เลขที่…………………………………………………………………………. ลงวันที่…………………………………………… 

  จ านวนตู้คอนเทนเนอร์…………………ตู้ ม ีหมายเลขตู้คอนเทนเนอร/์หมายเลขซลิลอ๊คตู้คอนเทนเนอร ์ดังนี้ 

………………………………........................................................................................................................................... ....................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชนิด/ชั น จ านวนมัด/ก้อน/แท่ง ปริมาณ/กโิลกรัม 

   

   

   

   

รวม   
   

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด        

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่          

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)              (…………………………………………………….) 

                      ต าแหนง่…………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………พยาน          ลงชื่อ…………………………..…………………………พนักงานเจา้หน้าที/่ผู้บันทึก 

      (……………………………………………………………)                         (………………………………………………………) 

                         ต าแหนง่……………………………………………………… 



กกย.5 

                                                                                                                   เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………….………………..โทร……………………………………….. 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………… 

ขอท าการตรวจแปลงขยายพนัธุ์ตน้ยางเพื่อการค้า      ไมม่ีใบอนญุาต      ใบอนญุาตเลขที…่……………………………….…………………....        

ชื่อเจา้ของแปลง………………………………………………………………เลขที…่………….หมู่ที…่……..ต าบล………………….…….อ าเภอ……………………….

จังหวัด…………….…….……….. โทร………………………………… ที่ตั้งแปลงเลขที…่……….หมู่ที่………..ต าบล…………….…….อ าเภอ……………………

จังหวัด…………….………….. พิกัด GPS …………………………………………………………….การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน      ของตนเอง      เช่า 

2. รายการท่ีท าการตรวจ/ผลการตรวจ และแจ้งการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

       แปลงผลิตต้นตอตายาง จ าหน่ายตน้กล้า 

     จ าหน่ายตน้ตอติดตาแล้ว 

แปลงที ่
เนื้อที่ 

(ไร)่ 

ว/ด/ป  

ที่ปลูก 
วิธีปลูก จ านวนตน้ปลูก 

เป้าหมายการ

ผลิต (ต้น/ปี) 
พันธุ ์

ราคา 

(บาท/ต้น) 

        

        

        

        

        

        
 

แหล่งเมล็ด………………………………………………………………………………………..  ปรมิาณเมล็ดที่ปลกู………………………………………………………… 

ใช้ก่ิงตาจาก   ผลิตเอง (กรณีที่ไมไ่ด้ขออนุญาตจ าหน่าย ให้เจ้าหน้าที่บนัทกึขอ้มูลการตรวจตน้กิ่งตาด้วย) 

  ซื้อจาก………………………………………………….……………………………….. ใบอนุญาตเลขที…่……………………………………………… 

ความเห็นผู้ตรวจ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................................... 
 

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด      

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าทีทุ่ก

ประการ จึงลงลายมอืชื่อไว้เปน็หลักฐาน 

 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)              (…………………………………………………….) 

          ……………../………………/………………                   ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

                                                                                              ……………../………………/……………… 



กกย.6 

                                                                                                                   เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………….………………..โทร……………………………………….. 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………… 

ขอท าการตรวจแปลงขยายพนัธุ์ตน้ยางเพื่อการค้า      ไมม่ีใบอนญุาต      ใบอนญุาตเลขที่………………………………….…………………....        

ชื่อเจา้ของแปลง………………………………………………………………เลขที…่………….หมู่ที…่……..ต าบล………………….…….อ าเภอ……………………….

จังหวัด…………….…….……….. โทร………………………………… ที่ตั้งแปลงเลขที…่……….หมู่ที่………..ต าบล…………….…….อ าเภอ……………………

จังหวัด…………….………….. พิกัด GPS …………………………………………………………….การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน      ของตนเอง      เช่า 

2. รายการท่ีท าการตรวจ/ผลการตรวจ และแจ้งการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

        แปลงผลิตต้นยางช าถงุ  ช าด้วยตอตา   เพาะเมลด็และติดตาในถุง 

     ผลิตเอง ใช้ก่ิงตาจาก………………………………………….. ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 

     ซื้อจาก………………………………………………………………… ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 

พันธุ ์ เนื้อที่ (ไร)่ ว/ด/ป ที่ช า 
ตรวจสอบพันธุ ์ จ านวนผลิต 

(ต้น/ปี) 

ราคา 

(บาท/ต้น) จ านวนตน้ ผิดพันธุ ์(ตน้) 

       

       

       

       

       

       
 

ความเห็นผู้ตรวจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหต ุตรวจพบตน้ยางช าถุงที่ไม่ได้ยืน่ขออนุญาต 

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด      

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่          

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)                  (…………………………………………………….) 

          ……………../………………/………………                     ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

                                                                                                    ……………../………………/……………… 



กกย.7 

                                                                                                                   เลขที…่……….. 

แบบบันทึกการตรวจแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………….………………..โทร……………………………………….. 

วันที่…………………..………………………….เวลา……………………………….………………น. 
 

1. ในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ.2542 

ได้แจ้งความประสงคต์อ่ผู้ด าเนินกิจการหรอืผู้แทน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………… 

ขอท าการตรวจแปลงขยายพนัธุ์ตน้ยางเพื่อการค้า      ไมม่ีใบอนญุาต      ใบอนญุาตเลขที่………………………………….…………………....        

ชื่อเจา้ของแปลง………………………………………………………………เลขที…่………….หมู่ที…่……..ต าบล………………….…….อ าเภอ……………………….

จังหวัด…………….…….……….. โทร………………………………… ที่ตั้งแปลงเลขที…่……….หมู่ที่………..ต าบล…………….…….อ าเภอ……………………

จังหวัด…………….………….. พิกัด GPS …………………………………………………………….การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน      ของตนเอง      เช่า 

2. รายการท่ีท าการตรวจ/ผลการตรวจ และแจ้งการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

        แปลงผลิตกิ่งตายาง 

พันธ์ุ 
เนื้อท่ี  

(ไร่) 

ว/ด/ป  

ท่ีปลูก 

ระยะปลูก 

(เมตร) 

ตรวจสอบพันธ์ุ การเลีย้งกิ่ง จ านวน

ครัง้ 

ท่ีตัด/ปี 

ผลิตได้ 

(กิ่ง/ปี) 

ราคา 

(บาท/ฟุต) จ านวนตน้ 
ผิดพันธ์ุ 

(ตน้) 

จ านวน

กระโดง/ตน้ 

จ านวน 

กิ่ง/กระโดง 

           

           

           

           

           

           
  

ความเห็นผู้ตรวจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

หมายเหต ุตรวจพบตน้กิ่งตายางทีไ่ม่ได้ยืน่ขออนุญาต 

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น

 - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น - พันธุ…์……………………………………. จ านวน…………………ต้น
  

 

  



- 2 – 

 

ผังแปลงผลิตกิ่งตายาง 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ในการปฏิบัตงิานคร้ังนี ้พนักงานเจา้หน้าที่มไิด้กระท าให้ทรัพย์สินของสถานที่นีสู้ญหายหรอืเสียหายแต่ประการใด      

ผู้ด าเนินกจิการหรอืผู้แทนไดอ้่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการด าเนินการของพนักงานเจา้หน้าที่           

ทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ด าเนินกจิการ/ผูแ้ทน      ลงชื่อ………………………………………………………พนักงานเจา้หนา้ที ่

      (………………………………………………………)                 (…………………………………………………….) 

          ……………../………………/………………                    ต าแหนง่…………………………………………………….. 

                                                                                            ……………../………………/……………… 

N 


