
   ร่าง 
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าดว้ยการรับรองไม้ พ.ศ. .... 

---------------- 
 

  ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2551 ก าหนดให้กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์  สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่ ง เสริม  
ท านุบ ารุงป่า และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ การท าไม้ เก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนั้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่ าด้วยป่าไม้ในที่ดินที่มีหลักฐานโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ตาม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการรับรองไม้ พ.ศ. ...." 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
การรับรองไม้และแหล่งท่ีมาของไม้ 

____________________ 
  ข้อ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับรองไม้ดังต่อไปนี้ 
         (1) ไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นไม้ที่
ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีขอบเขตชัดเจน 

        (2) ไม้ที่อยู่ในที่ดินตาม (1) ต้องมีสภาพยืนต้น หรือไม้ท่อนที่ตัดแล้วแต่ยังไม่ได้น าเคลื่อนที่
ออกจากบริเวณตอไม้ 

        (3) ไม้ที่อยู่ในที่ดินตาม (1) ทีไ่ม่มีขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดินชัดเจน ผู้ขอต้องประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้จัดท าและรับรองขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดิน 

  ข้อ 6 เจ้าของไม้ตามข้อ 5 (1) ประสงค์จะขอรับรองไม้ให้ยื่นค าขอ (ตามแบบ รม. 1) พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    (1) เอกสารหลักฐานตัวบุคคล 
         (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
         (ข) ผู้รับมอบอ านาจ 
             1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอ านาจ

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
             2) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับมอบอ านาจ  
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         (ค) นิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
    (2) เอกสารหลักฐานที่ดินให้ใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         (ก) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์หรือ เอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครอง

ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ต้นฉบับ) กรณีท่ีไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ให้ใช้ส าเนาที่เจ้าพนักงาน
ที่ดินรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ 

         (ข) เอกสารที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ต้นฉบับ) กรณีที่ไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ให้ใช้
ส าเนาที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ 
  (3) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน 
       (4) รูปภาพต้นไม้ (ถ้ามี) 

 

ข้อ 7 สถานที่ยื่นค าขอ 
(1) ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมป่าไม ้
(2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นต่อศูนย์ป่าไมท้้องทีห่รือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที ่

 

    อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศให้ยื่นค าขอ ณ สถานที่อ่ืน หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ 8 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 6 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค าขอตามล าดับก่อนหลังตามแบบ 
รม. 2 แล้วตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดในค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน และออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค า
ขอตามแบบ รม. 3 หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งผู้ขอทราบทันที และให้แจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้รับค าขอพร้อมบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะยื่นเพ่ิมเติมและให้ผู้ยื่นค าขอลงนาม 
ในบันทึกนั้นไว้ด้วยและมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐานหากพ้นระยะเวลา 
เจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอและให้คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ 
แห่งการคืนค าขอดังกล่าวด้วย 

 
 

หมวด 2 
การตรวจสอบและการรับรองไม้ 

____________________ 
 

ข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับค าขอตามข้อ 7 สั่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบที่ตั้งของที่ดินและไม้แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ทราบภายใน ๗ วันท าการ นับแต่ได้รับค าขอตาม
ข้อ 6หรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 8 
แล้วแต่กรณี เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานผลการตรวจสอบให้พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นภายใน ๓ วันท า
การ ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา 

รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ขอรับรองไม ้
(2) รายละเอียดหลักฐานที่ดิน สถานที่ตั้งที่ดิน พร้อมพิกัดที่ดินรอบแปลง 
(3) ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าหรือไม่ 



-3- 

 

(4) ชนิดไม้พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ขนาดปริมาตร และประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) เลขเรียง
ประจ า ต้น/ท่อน และเลขปีย่อ พ.ศ. 

(5) รูปภาพต้นไมห้รือไม้ท่อน พร้อมแผนที่สังเขปแสดงต าแหน่งของต้นไม ้
(6) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
(7) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และผู้ขอรับรองไม ้

ทั้งนี้เป็นไปตามแบบ. รม. 4 พร้อมบัญชีแสดงรายการไม้แนบท้ายบันทึกการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจที่ตั้ง
ที่ดินและไม ้
  ข้อ 10 การตรวจวัด การประทับตราไม้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโต ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ถากหน้าเขียงที่โคนต้นไม้  
และเหนือรอยตัด รวม 2 หน้าเขียง และประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) เลขเรียง เลขปีย่อ ของ พ.ศ. โดยในปีหนึ่ง
ให้ผู้ตรวจสอบคนหนึ่งเริ่มต้นเลขเรียง ตั้งแต่เลขที่ 1 ต่อเนื่องกันไปจนสิ้น พ.ศ.  และการตรวจวัดความโตต้นไม้  
ให้ตรวจวัดที่สูงจากพ้ืนดินที่ 1.30 เมตร และความสูงโดยประมาณส าหรับไม้ที่ขนาดความโตต่ ากว่า ๕๐ เซนติเมตร
ให้ประทับตราเฉพาะตราประจ าตัว (ตรา ต.)    

(2) ส าหรับกรณีไม้ท่อนที่ตัดแล้วแต่ยังไม่ได้น าเคลื่อนที่ออกจากบริเวณตอไม้ที่มีความโตที่กึ่งกลาง
ท่อนตั้งแต่ ๕0 เซนติเมตร ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขเรียงล าดับท่อนของไม้ท่อนที่ตัด
ทอน และเลขปีย่อ ของ พ.ศ. ที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งของท่อนไม้ทุกท่อน ถ้าต้นใดตัดทอนได้หลายท่อนให้หมาย
เหตุในบัญชีรายการไม้ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นไม้ท่อน ที่ 1 ,2 หรือ 3 ฯลฯ และในการวัดขนาดไม้ ความยาวให้วัดจาก
ปลายสุดด้านหนึ่งถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่งในส่วนที่ยาวที่สุดของไม้ท่อนนั้น ความโตให้วัดรอบท่อนไม้ตรงกึ่งกลาง
ความยาวของไม้ท่อนนั้น ในกรณีตรงกึ่งกลางท่อนไม้เป็นปุ่ม ตา หรือผิดปกติ ให้วัดความโตถัดจากส่วนที่ผิดปกติตรง
ใกล้กับก่ึงกลางมากท่ีสุด ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจบันทึกหมายเหตุไว้ในบัญชีโดยชัดเจนด้วยส าหรับไม้ที่มีขนาดความโตต่ ากว่า 
๕๐ เซนติเมตร ให้ประทับตราประจ าตัว (ตรา ต.) เท่านั้น 
  อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศก าหนดวิธีการตรวจวัดหรือการประทับตราไม้ให้แตกต่างจาก (1) หรือ 
(2) ก็ได้ 
 

ข้อ 11 ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง ตามแบบ รม. ๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
ป่าไมม้อบหมาย พิจารณาออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ 9 
แล้วแจ้งผลให้ผู้ขอรับรองไม้ทราบ 

 

ข้อ 12  แบบค าขอรับรอง ทะเบียนรับค าขอ หนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่............................................................. 
           (ลงนาม)....................................................  

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


