 บันทึกลงคอมพิวเตอร์แล้ว

เล่มที่

เลขที่
จังหวัด…………………………..

ใบสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกไม้โตเร็วและขอรับรองป่ าไม้ตามมาตรฐาน เอฟ เอส ซี (FSC)
____________________________________________

เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยูบ่ า้ น
เลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองไม้
ตามมาตรฐานเอฟเอสซี(FSC) ซึ่งดาเนิ นการโดย บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จากัด สานักงาน ห้องเลขที่ 2017
ชั้นที่20 อาคารเอสเจ อินพีนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร โดยข้าพเจ้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ โดยขอสมัครเข้าร่วมโดยประเภท
 บุคคลทัว่ ไป
 ในนามของวิสาหกิจชุมชน
เลขที่
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายินดีที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดสาหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวนี้ กล่าวคือ
(1) ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการรับรับรองการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง FSC ด้วยความสมัครใจ โดย
มีอายุของการรับรองคราวละ 5 ปี ซึ่งในระหว่างที่ใบรับรองมีผลบังคับนั้น ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามคาแนะนาจาก
บริษัทฯ โดยผูจ้ ดั การสวนป่ า อย่างเคร่งครัด
(2) ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการอบรม การส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจซึ่งดาเนิ นการโดย บริษัทฯ อันเป็ นข้อกาหนดของ
FSC
(3) ข้าพเจ้าจะไม่ทาการเผาและใช้สารเคมีรา้ ยแรงรวมถึงการปฏิบัติตามหลักการและข้อกาหนดของ เอฟเอสซี
(FSC) อย่างเคร่งครัด ความผิดปกติหรือการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามหลักการนี้ ให้รีบแจ้งผูจ้ ดั การสวนป่ า
โดยทันที
(4) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงผลผลิตที่ไม่ใช้เนื้ อไม้ (NTFP) ที่ได้จากสวนป่ าที่ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
FSC นั้น จะต้องขายคืนให้กบั บริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว ยกเว้น บริษัทฯ จะอนุ ญาตหรือจัดทาข้อตกลงเป็ นอย่าง
อื่น ซึ่งการทาไม้และเก็บผลผลิตจากสวนป่ านั้นจะต้องเป็ นไปตามแผนการจัดการสวนป่ าอย่างเคร่งครัด
(5) บริษัทฯ โดยผูจ้ ดั การสวนป่ า อาจพิจารณาเพิกถอนพื้ นที่ออกจากระบบการรับรองหากพบว่าการดาเนิ นการไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนดของ FSC หรือได้รบั การร้องเรียนทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทฯ
(6) ข้าพเจ้าได้นาส่งสาเนาเอกสารดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานทางที่ดิน
รายการ รวม
 เอกสารสัญญาเช่า/หนังสืออนุ ญาตให้ใช้ที่ดิน
 เอกสารอื่น ๆ

ไร่

ข้าพเจ้าได้อ่านความในใบสมัครข้างต้นและเข้าใจโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ
(

ผูส้ มัคร
)

(

)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(

พยาน

บริษัทฯ/ผูร้ บั สมัคร
)

ลงชื่อ …………………………………………….Representative/IB
( ดร.สุเทพ จันทร์เขียว )

สัญญารับซื้ อไม้ขายไม้ลว่ งหน้า
(เฉพาะไม้ที่เข้าร่วมโครงการการรับรองตามมาตรฐาน เอฟ เอส ซี : FSC เท่านั้น)

สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้ น ณ
เมื่อวันที่
ระหว่าง บริษัท นั มเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จากัด สานั กงาน ห้องเลขที่ 2017 ชั้นที่20 อาคารเอสเจ อินพีนิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดย นายวระชาติ ทนั งผล กรรมการผูม้ ีอานาจ
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผูซ้ ื้ อ” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ
นาย/นาง/นางสาว
เลขประจาตัวประชาชน
อยูท่ ี่บา้ น
เลขที่
หมูท่ ี่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผูข้ าย”
อีกฝ่ ายหนึ่ ง
คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญาฉบับนี้ ขึ้ น โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูข้ ายตกลงเข้าร่วมโครงการปลูกไม้และจัดการสวนไม้อย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง FSC โดยการสนับสนุ นและคาแนะนา
ของผูซ้ ื้ อโดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและตัวชี้ วัดของมาตรฐาน FSC โดยทั้งผูซ้ ื้ อและผูข้ ายจะร่วมกันใช้ความพยายามและ
ศักยภาพที่มีอยูใ่ นการพัฒนาไม้โตเร็วชนิ ดพันธุต์ ามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างสุดความสามารถ
ข้อ 2 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงผลผลิตที่ไม่ใช้ไม้ที่ได้จากการดาเนิ นการรับรองโดยผูซ้ ื้ อร่วมกับผูข้ ายซึ่งอยูใ่ นขอบเขต
การได้รบั รองตามมาตรฐานการจัดการตามมาตรฐาน FSC นั้ น ผูข้ ายจะต้องขายให้กบั ผูซ้ ื้ อหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งผูซ้ ื้ อมอบ
อานาจให้แต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากผูซ้ ื้ อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนเท่านั้น
ข้อ 3 ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงที่จะรับซื้ อไม้โดยกาหนดราคาขั้นตา่ ไว้_____________ บาท/ตัน-สด ที่จุดรับซื้ อไม้ซึ่งผูซ้ ื้ อจะได้
กาหนดหรือตกลงกันไว้
ข้อ 4 ผูซ้ ื้ อและผูข้ าย ยินยอมที่จะรับผิดชอบในมูลค่าเสียหายตามส่วนอันเกิดขึ้ นจากการผิดหรือละเมิดสัญญาเพียงเฉพาะ
แต่ที่ฝ่ายตนทาให้เกิดขึ้ นเท่านั้น
ข้อ 5 สัญญานี้ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญานี้ และให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุก 5 ปี หากผูข้ ายยังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและขายให้แก่ผซู้ ื้ อยังไม่แล้วเสร็จ
สัญญานี้ จัดทาขึ้ นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกัน ทั้งสองฝ่ ายได้อ่านข้อความเข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และมอบให้เก็บไว้คนละฉบับ

ลงชื่อ

ผูซ้ ื้ อ
(

)

ลงชื่อ

ผูข้ าย
(

)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

