
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  การก าหนดแบบบัตรประจ าตวั 

กรรมการจดัการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชมุชน  และพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยป่าชมุชน 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้ประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวกรรมการ
จัดการป่าชุมชนส าหรับกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น   และออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนส าหรบัเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวดั
ของแต่ละจังหวัดนั้น 

ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป
หรือเทียบเท่า  และผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้และพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด  ๒.๕ x ๓.๐  
เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร
แต่งเครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  หรือชุดสุภาพ  จ านวน  ๒  รูป  ต่อประธาน
กรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๖ บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งออกตามประกาศนี้  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตร  แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร  
เว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องโอน
หรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอื่น  หรือกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ  ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุก่อนวันหมดอายุที่ก าหนดในบัตรนั้น  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



และให้คืนบัตรดังกล่าวแก่ประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๗ ในกรณีที่บัตรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  หมดอายุ  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหมห่รือขอเปลีย่น
บัตรแทนบัตรเดิมต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่บัตรนั้นหมดอายุ  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
แทนบัตรเดิมต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  หรืออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

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

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ......................... .......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน .......... .............................................................. 
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง ......................................... ................................ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนตามค าสั่ง/ประกาศ ................................ 
............................................................................................................................. ........................................  
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อ …………………………………….....................…เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี  
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
  บัตรเดิมหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ผู้ยื่นค าขอ 



 
 

๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

(๑) 

    

    

       

 

       
หมำยเหตุ (๑) ต าแหน่งและสังกัด (ถ้ามี) เช่น ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  

 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
ต าแหน่ง .................................................. 
สังกัด ....................................................... 
เป็นพนักงานเจ้าหนา้ที ่
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

    ต าแหน่ง ........................................ 
ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 



 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

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

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... ................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน ........................................................................  
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง .................................................................. ....... 
เป็นหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน ......................................... (ชื่อป่าชุมชน) 
ในท้องที่อ าเภอ ...................................... จังหวัด ............................................  
เริ่มด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชนเมื่อวันที่....................................................................... 
และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่................................................. ................................................. . 
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด........................................................ 
เพ่ือขอมีบตัรประจ าตัวกรรมการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี 
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชน................................................................... 
  บัตรเดิม 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ผู้ยื่นค าขอ 



 
 

๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน  
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

 

 

    

       

 

      

บัตรประจ ำตัวกรรมกำรจดักำรป่ำชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

ประจ ำปำ่ชมุชน ............................................. 
จังหวัด............................................................ 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

  

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ 
ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
 
เป็นกรรมการจัดการปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

ต าแหน่ง    ประธานกรรมการป่าชุมชน 
  ประจ าจังหวัด ........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 



 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
 

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

 
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... 

เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............. อายุ .......... ปี หมูโ่ลหิต .................................... 
สัญชาติ ........................ ศาสนา ........................ เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ...................... ............... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... ................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address : ....................................................................... 
อาชีพ ................................................................ ต าแหน่ง .......................................................................... 
ปฏิบัติงาน แผนก/งาน ...................................... ฝ่าย/ส่วน ........................................................................  
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ/ชื่อหน่วยงาน) ................................................ 
........................................................................... กระทรวง .................................................................. ....... 
ได้รับแต่งตั้งเป็น  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนประจ าจังหวัด .................................................(กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
  เจ้าหน้าทีป่่าชุมชนประจ าป่าชุมชน ....................................... (ชื่อป่าชุมชน) 
ในท้องที่อ าเภอ ...................................... จังหวัด ............................................  
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนตามค าสั่ง/ประกาศ ....................................................................................... 
มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อประธานกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ....................................................... 
เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ในกรณี 
  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  บัตรเดิมหมดอายุ 
  บัตรสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด หมายเลขบัตรเดิม ............................................ (ถ้าทราบ) 
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
  เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
  บัตรเดิมหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
   ใบแจ้งความ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
   รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ผู้ยื่นค าขอ



 
 

๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน (กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

(๑) 

 

    

       

 

         
หมำยเหตุ (๑) ต าแหน่งและสังกัด (ถ้ามี) เช่น ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 

 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่ปำ่ชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

จังหวัด............................................ 
วันออกบัตร ......../......../........ วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 

 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
ต าแหน่ง .................................................. 
สังกัด ....................................................... 
เป็นเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

........................................ 
 ต าแหน่ง  ประธานกรรมการป่าชุมชน 
            ประจ าจังหวัด ........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

๕.๔ ซม. 



 
 

๕.๔ ซม. 

แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน (กรณีสมำชิกป่ำชุมชน) 
ท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน 
   

 
   (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

  

      

    (ด้ำนหลัง) 

   

 

 

 

    

       

 

         
  

 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่ปำ่ชุมชน 
ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำชมุชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
เลขที่ .../.... 

ประจ ำปำ่ชมุชน ....................................... 
จังหวัด........................................... 

วันออกบัตร ......../......../........  วันบัตรหมดอำย ุ......../......../........ 
 

 

     

      

        

๘.๔ ซม. 

 

  

 

 

 

 

     

    

 

 

   

รูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓.๐ ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ ........................................................... 
 
เป็นเจ้าหน้าที่ปา่ชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการป่าชุมชน 
 ประจ าจังหวัด........................... 

ผู้ออกบัตร 

๘.๔ ซม. 

  
  .......................... 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 
  หมู่โลหิต .......... 

 

  ๕.๔ ซม. 


