
ร่าง 
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกข้ึนในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. .... 
---------------- 

 

  ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2551 ก าหนดให้กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ ยวกับการอนุรักษ์  สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่ง เสริม  
ท านุบ ารุงป่า และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ การท าไม้ เก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ ดังน้ัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการท าไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในท่ีดินท่ีมีหลักฐานโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และมีหลักฐานไว้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกข้ึนในท่ีดินท่ีมี
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ...." 
  ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันวันวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบน้ีและมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 
การขอรับรองไม้และแทล่งท่ีมาของไม้  

____________________ 
  ข้อ 5 พนักงานรับรองไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกข้ึนในโฉนดท่ีดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินเจ้าหน้าท่ีจะรับรองไม้ดังต่อไปน้ี 
  (1) ไม้ท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือเป็นไม้ท่ีปลูกข้ึนใน
ท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีขอบเขตชัดเจนต้องเป็นไม้ท่ียืนต้น หรือไม้ท่อนท่ีตัดหรือโค่นคาตอไม้ และ 

(2) ไม้ท่ีอยู่ในท่ีดินตาม (1) ต้องมีสภาพยืนต้น หรือไม้ท่อนท่ีตัดแล้วแต่ยังไม่ได้น าเคล่ือนท่ีออกจาก
บริเวณตอไม้ต้องเป็นไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกข้ึน 

(3) ไม้ท่ีอยู๋ในท่ีดินตาม (1) ท่ีไม่มีขอบเขตหรือรูปแปลงท่ีดินชัดเจน ผู้ขอต้องประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้รับรองขอบเขตหรือรูปแปลงท่ีดินในโฉนดท่ีดิน ( น.ส. 4 ก. น.ส. 4 ข. น.ส. 4 ค. น.ส. 4 ง. น.ส. 4 จ.)โฉนด
แผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3  
นส.3 ก นส.3 ข และแบบหมายเลข 3) 

 

  ข้อ 6 ผู้ใดเจ้าของไม้ตามข้อ 5 (1) ประสงค์จะขอให้ทางราชการกรมป่าไม้รับรองไม้ตามข้อ 5 ให้
ยื่นค าขอ (ตามแบบ  
รม. 1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังน้ี 

(1) เอกสารหลักฐานตัวบุคคล 
     (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตัวจริง)/ใบต่างด้าว 
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     (ข) ผู้รับมอบอ านาจ 
          1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้มอบอ านาจ

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
          2) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบอ านาจ  

(ตัวจริง) 
     (ค) นิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 
(2) เอกสารหลักฐานท่ีดิน ให้ใช้เอกสารอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
     (ก) โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (ต้นฉบับ) หรือ เอกสารแสดงสิทธ์ิการ

ครอบครองท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (ต้นฉบับ) พร้อมส าเนา  หรือ 
     (ข) ส าเนาโฉนดท่ีดินหรือส าเนาหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินรับรองว่า

ตรงกับต้นฉบับ     (ข) กรณีท่ีไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารตาม (ก) มาแสดงได้ให้ใช้ส าเนาท่ีเจ้าพนักงานท่ีดิน
รับรองว่าตรงกับต้นฉบับ  
   (ค) เอกสารท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธ์ิท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต้นฉบับ  

(ง) กรณีท่ีไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารตาม (ค) มาแสดงได้ให้ใช้ส าเนาท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ 
   (3) แผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีต้ังท่ีดิน 
   (4) รูปภาพต้นไม้ (ถ้ามี) 
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(2) หลักฐานบุคคล 
     (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตัวจริง) 
     (ข) ผู้รับมอบอ านาจ 
          1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้มอบอ านาจ

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
          2) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของผู้รับมอบอ านาจ  

(ตัวจริง) 
     (ค) นิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(3) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังท่ีดิน พร้อมแนวเขตติดต่อ 
(4) รูปภาพต้นไม้ (ถ้ามี) 
 

ข้อ 7 สถานท่ียื่นค าขอ 
(1) ส าหรับท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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(2) ส าหรับท้องท่ีจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อศูนย์ป่าไม้ท้องท่ีหรือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ท้องท่ี 

 

   อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศให้ยื่นค าขอ ณ สถานท่ีอื่น หรือโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ในวรรคหน่ึงก็ได้ 

ข้อ 8 เม่ือได้รับค าขอตามข้อ 6 แล้วให้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับค าขอตามล าดับก่อนหลังตามแบบ 
รม. 2 และออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ รม. 3 แล้วตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดใน 
ค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนหากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งผู้ขอทราบทันที และให้
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้
รับค าขอพร้อมบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะยื่นเพ่ิมเติมและให้ผู้ยื่นค าขอลงนามใน
บันทึกน้ันไว้ด้วยและมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐานหากพ้นระยะเวลาเจ็ดวัน
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งให้แก้ไขดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้
ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอท้ิงค าขอและให้คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนค าขอดังกล่าวด้วย 

 
 

หมวด 2 
การตรวจสอบและการรับรองไม้ 

____________________ 
 

ข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับค าขอตามข้อ 7 ส่ังเจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป  
ร่วมตรวจสอบท่ีต้ังของท่ีดินและไม้แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้หรือ
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาหน่วยงานท่ีอธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมาย ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับค าขอตามข้อ 6 หรือนับแต่วันท่ีผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่น
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 8 แล้วแต่กรณี เม่ือ และให้ห้วหน้าผู้อ านวยการส านัก
รับรองการป่าไม้หรือผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา
หน่วยงานได้รับรายงานผลการตรวจสอบให้พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นภายใน ๗ วัน ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา 
พิจารณาแล้วรายงานพร้อมความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
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รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ ของผู้ขอรับรองไม้ 
(2) รายละเอียดหลักฐานท่ีดิน สถานท่ีต้ังท่ีดิน พร้อมพิกัดท่ีดินรอบแปลง 
(3) ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่าหรือไม่ 
(4) ชนิดไม้พร้อมช่ือวิทยาศาสตร์ ขนาดปริมาตร และประทับตราประจ าตัว ( ตรา ต.) เลขเรียง

ประจ า ต้น/ท่อน และเลขปีย่อ พ.ศ. 
(5) รูปภาพต้นไม้หรือไม้ท่อน พร้อมแผนท่ีสังเขปแสดงต าแหน่งของต้นไม้ 
(6) ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
(7) ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ และผู้ขอรับรองไม้ 

ท้ังน้ีเป็นไปตามแบบ. รม. 4 พร้อมบัญชีแสดงรายการไม้แนบท้ายบันทึกการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจท่ีต้ัง
ท่ีดินและไม้ 
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  ข้อ 10 การตรวจวัด การประทับตราไม้ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
  (1) ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโต ต้ังแต่ 100 ๕๐ เซนติเมตร ให้เจ้าหน้าท่ีถากหน้าเขียงท่ีโคนต้นไม้  
และเหนือรอยตัด รวม 2 หน้าเขียง และประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) เลขเรียง เลขปีย่อ ของ พ.ศ. โดยในปีหน่ึง
ให้ผู้ตรวจสอบคนหน่ึงเริ่มต้นเลขเรียง ต้ังแต่เลขท่ี 1 ต่อเน่ืองกันไปจนส้ิน พ.ศ. และการตรวจวัดความโตต้นไม้  
ให้ตรวจวัดท่ีสูงจากพ้ืนดินท่ี 1.30 เมตร และความสูงโดยประมาณส าหรับไม้ท่ีขนาดความโตต่ ากว่า 100 ๕๐ 
เซนติเมตร ให้ประทับตราเฉพาะตราประจ าตัว (ตรา ต.)    

(2) ส าหรับกรณีไม้ท่อนท่ีตัดแล้วแต่ยังไม่ได้น าเคล่ือนท่ีออกจากบริเวณตอไม้ท่ีตัดหรือโค่นคาตอท่ี
มีความโตท่ีกึ่งกลางท่อนต้ังแต่ ๕0 เซนติเมตร ให้เจ้าหน้าท่ีประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขเรียงล าดับท่อน
ของไม้ท่อนท่ีตัดทอน และเลขปี พ.ศ. ท่ีหน้าตัดด้านใดด้านหน่ึงของท่อนไม้ทุกท่อน ถ้าต้นใดตัดทอนได้หลายท่อนให้
หมายเหตุในบัญชีรายการไม้ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นไม้ท่อน ท่ี 1 ,2 หรือ 3 ฯลฯ และในการวัดขนาดไม้ ความยาวให้
วัดจากปลายสุดด้านหน่ึงถึงปลายสุดอีกด้านหน่ึงในส่วนท่ียาวท่ีสุดของไม้ท่อนน้ัน ความโตให้วัดรอบท่อนไม้ตรง
กึ่งกลางความยาวของไม้ท่อนน้ัน ในกรณีตรงกึ่งกลางท่อนไม้เป็นปุ่ม ตา หรือผิดปกติ ให้วัดความโตถัดจากส่วนท่ี
ผิดปกติตรงใกล้กับกึ่งกลางมากท่ีสุด ท้ังน้ี ให้ผู้ตรวจบันทึกหมายเหตุไว้ในบัญชีโดยชัดเจนด้วยส าหรับไม้ท่ีมีขนาด
ความโตต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตร ให้ประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) เท่าน้ัน 
  การประทับตราไม้ อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศก าหนดการตรวจวัดหรือการประทับตราไม้โดยวิธี
อื่น ให้แตกต่างจาก นอกจาก (1) หรือ (2) ก็ได้ 
 

ข้อ 11 ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
พิจารณาออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตามข้อ  9 แล้วแจ้งผลให้ผู้ขอรับ
รองไม้ทราบ 

หนังสือรับรองตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามแบบ รม. 5 
 
 

หมวด 3 
หมวดเบ็ดเตล็ด 

   
ข้อ 12 แบบค าขอรับรอง ทะเบียนรับค าขอ หนังสือรับรอง เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี............................................................. 
        (ลงนาม).................................................... 

        (.................................................) 
        อธิบดีกรมป่าไม้ 
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