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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔
--------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันท่ี
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และ
มาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะคาหรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหยื่นคําขอตามแบบ ข.ป.
หวงหาม 1 หรือแบบ ข.ป. หวงหาม ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี ตอพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่เขตหรืออําเภอหรือกิ่งอําเภอที่สถานที่คาหรือสถานที่มีไวในครอบ
ครองซ่ึงของปาหวงหามต้ังอยู

ขอ ๒  ใบอนุญาตคาของปาหวงหามใหใชแบบ ข.ป. หวงหาม ๓
ทายกฎกระทรวงนี้

ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามใหใชแบบ ข.ป.
หวงหาม 4 ทายกฎกระทรวงนี้

ในใบอนุญาตนั้นใหกําหนดวันเดือนปที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุไวดวย
สําหรับใบอนุญาตคาของปาหวงหาม ใหกําหนดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบ
อนุญาต สําหรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม ใหกําหนดระยะเวลา
ตามที่ขอแตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

ขอ ๓  ผูรับใบอนุญาตคาของปาหวงหาม ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหคาของปาหวงหาม

ใหไว ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
       จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

+---------------------------------------------------------------

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔
--------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันท่ี
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และ
มาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะคาหรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหยื่นคําขอตามแบบ ข.ป.
หวงหาม 1 หรือแบบ ข.ป. หวงหาม ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี ตอพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่เขตหรืออําเภอหรือกิ่งอําเภอที่สถานที่คาหรือสถานที่มีไวในครอบ
ครองซ่ึงของปาหวงหามต้ังอยู

ขอ ๒  ใบอนุญาตคาของปาหวงหามใหใชแบบ ข.ป. หวงหาม ๓
ทายกฎกระทรวงนี้

ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามใหใชแบบ ข.ป.
หวงหาม 4 ทายกฎกระทรวงนี้

ในใบอนุญาตนั้นใหกําหนดวันเดือนปที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุไวดวย
สําหรับใบอนุญาตคาของปาหวงหาม ใหกําหนดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบ
อนุญาต สําหรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม ใหกําหนดระยะเวลา
ตามที่ขอแตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

ขอ ๓  ผูรับใบอนุญาตคาของปาหวงหาม ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหคาของปาหวงหาม

ใหไว ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
       จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

----------------------------+
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๙
ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ บัญญัติหามมิใหผูใดคา
หรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต สมควรกําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.๒๕๑๗/๗๙/๒๑๕/๗พฤษภาคม๒๕๑๗]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

----------------------------+
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๙
ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ บัญญัติหามมิใหผูใดคา
หรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต สมควรกําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.๒๕๑๗/๗๙/๒๑๕/๗พฤษภาคม๒๕๑๗]
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) การอนุญาตเจาะเผาตนยางทําน้ํามันยาง ตนละ           ๕๐ สตางค
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีดไมชนิดอื่น ๆ
       เอาน้ํามันชัน หรือยาง       ตนละ         ๑๐ 

บาท
(๕) ใบอนุญาตทําไมเพื่อการคา     ฉบบัละ       ๒๐ บาท
(๖).ใบอนุญาตเก็บหาของปาหวงหาม    ฉบบัละ       ๑๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตคาของปาหวงหามหรือใบอนุญาต
       มีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม    ฉบบัละ       ๒๐ 

บาท
(๘) ใบอนุญาตเก็บไมไหลลอย   ฉบบัละ       ๑๐ บาท
(๙)ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
      เครื่องจักรคิดตามจํานวนแรงมา  แรงมาละ      ๕๐ 

บาท
(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
         แรงคนคิดตามจํานวนคนงาน      คนละ            ๑๐ 

บาท
(๑๑) ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา
         คิดตามปริมาตรไมที่ยังมิไดแปรรูป      ลูกบาศกเมตรละ     ๑๐ บาท
(๑๒) ใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครอง
         เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
         หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําดวยไมหวงหาม ฉบบัละ   ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) ใบอนุญาตมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวน
          เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง   ฉบบัละ        ๒๐ บาท
(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป     ฉบบัละ   ๑,๐๐๐ บาท
(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ       ฉบบัละ            ๕ บาท
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาตใดมี
         คาธรรมเนียมต่ํากวา ๑๐ บาท ใหคิดเทา
         คาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น  ฉบบัละ        ๑๐   

บาท
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมสัก    ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมหวงหามธรรมดา
          นอกจากไมสัก        ฉบบัละ   ๗,๕๐๐ 

บาท
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของปาหวงหาม ฉบบัละ   ๑,๐๐๐ บาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) การอนุญาตเจาะเผาตนยางทําน้ํามันยาง ตนละ           ๕๐ สตางค
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีดไมชนิดอื่น ๆ
       เอาน้ํามันชัน หรือยาง       ตนละ         ๑๐ 

บาท
(๕) ใบอนุญาตทําไมเพื่อการคา     ฉบบัละ       ๒๐ บาท
(๖).ใบอนุญาตเก็บหาของปาหวงหาม    ฉบบัละ       ๑๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตคาของปาหวงหามหรือใบอนุญาต
       มีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหาม    ฉบบัละ       ๒๐ 

บาท
(๘) ใบอนุญาตเก็บไมไหลลอย   ฉบบัละ       ๑๐ บาท
(๙)ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
      เครื่องจักรคิดตามจํานวนแรงมา  แรงมาละ      ๕๐ 

บาท
(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
         แรงคนคิดตามจํานวนคนงาน      คนละ            ๑๐ 

บาท
(๑๑) ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา
         คิดตามปริมาตรไมที่ยังมิไดแปรรูป      ลูกบาศกเมตรละ     ๑๐ บาท
(๑๒) ใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครอง
         เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
         หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําดวยไมหวงหาม ฉบบัละ   ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) ใบอนุญาตมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวน
          เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง   ฉบบัละ        ๒๐ บาท
(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป     ฉบบัละ   ๑,๐๐๐ บาท
(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ       ฉบบัละ            ๕ บาท
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาตใดมี
         คาธรรมเนียมต่ํากวา ๑๐ บาท ใหคิดเทา
         คาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น  ฉบบัละ        ๑๐   

บาท
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมสัก    ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทําไมหวงหามธรรมดา
          นอกจากไมสัก        ฉบบัละ   ๗,๕๐๐ 

บาท
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของปาหวงหาม ฉบบัละ   ๑,๐๐๐ บาท
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด     ฉบบัละ          ๒๕ บาท
(๒๑) สัมปทานทําไมสัก       ฉบบัละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒๒) สัมปทานทําไมหวงหามธรรมดา
          นอกจากไมสัก        ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ 

บาท
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของปาหวงหาม     ฉบบัละ   ๓,๐๐๐ บาท
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน       ฉบบัละ        ๕๐๐ บาท
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานคิดครึ่ง
          อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น ๆ
(๒๖) ใบเบิกทาง
(ก) ไมสัก            ฉบบัละ     ๕๐ บาท
(ข) ไมชนิดอื่น ๆ           ฉบบัละ     ๒๐ บาท
(ค) ของปา            ฉบบัละ        ๕ บาท
(๒๗) การอุทธรณ
          (ก) เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต
                การผูกขาด หรอืสัมปทาน  คร้ังละ    ๑๐๐ บาท
          (ข) เรื่องการขอตั้งหรือตออายุใบ
                อนุญาตโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร  คร้ังละ   ๑๐๐ บาท
          (ค) เรื่องการของตั้งหรือตออายุใบอนุญาต
                โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน        คร้ังละ      ๕๐ 

บาท
          (ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป         คร้ังละ      ๕๐ บาท
           (จ) เรื่องอื่น ๆ                      คร้ังละ      ๑๐ 

บาท
(๒๘) ใบคูมือคนงานหรือผูรับจางหรือใบแทน              ฉบบัละ        ๑ บาท
(๒๙) คาจดทะเบียนตราประทับไมเอกชน                     ดวงละ   ๒๐๐ บาท
(๓๐) คาธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร                              ฉบบัละ       

๕ บาท
(๓๑) คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพเอกสาร
          และรับรองสําเนา                      หนาละ     

๑๐ บาท
(๓๒) คาธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ปา                    คร้ังละ    ๑๐๐ บาท
(๓๓) คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพแผนที่ปา
          และรับรองสําเนา                     ฉบบัละ   ๕๐๐ 

บาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด     ฉบบัละ          ๒๕ บาท
(๒๑) สัมปทานทําไมสัก       ฉบบัละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒๒) สัมปทานทําไมหวงหามธรรมดา
          นอกจากไมสัก        ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ 

บาท
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของปาหวงหาม     ฉบบัละ   ๓,๐๐๐ บาท
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน       ฉบบัละ        ๕๐๐ บาท
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานคิดครึ่ง
          อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น ๆ
(๒๖) ใบเบิกทาง
(ก) ไมสัก            ฉบบัละ     ๕๐ บาท
(ข) ไมชนิดอื่น ๆ           ฉบบัละ     ๒๐ บาท
(ค) ของปา            ฉบบัละ        ๕ บาท
(๒๗) การอุทธรณ
          (ก) เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต
                การผูกขาด หรอืสัมปทาน  คร้ังละ    ๑๐๐ บาท
          (ข) เรื่องการขอตั้งหรือตออายุใบ
                อนุญาตโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร  คร้ังละ   ๑๐๐ บาท
          (ค) เรื่องการของตั้งหรือตออายุใบอนุญาต
                โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน        คร้ังละ      ๕๐ 

บาท
          (ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป         คร้ังละ      ๕๐ บาท
           (จ) เรื่องอื่น ๆ                      คร้ังละ      ๑๐ 

บาท
(๒๘) ใบคูมือคนงานหรือผูรับจางหรือใบแทน              ฉบบัละ        ๑ บาท
(๒๙) คาจดทะเบียนตราประทับไมเอกชน                     ดวงละ   ๒๐๐ บาท
(๓๐) คาธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร                              ฉบบัละ       

๕ บาท
(๓๑) คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพเอกสาร
          และรับรองสําเนา                      หนาละ     

๑๐ บาท
(๓๒) คาธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ปา                    คร้ังละ    ๑๐๐ บาท
(๓๓) คาธรรมเนียมคัดหรือถายภาพแผนที่ปา
          และรับรองสําเนา                     ฉบบัละ   ๕๐๐ 

บาท
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓๔) คาธรรมเนียมทําการลวงเวลาคิดรอยละ
          สิบของเงินคาภาคหลวงที่คํานวณไดในครั้ง
          นั้น ๆ แตอยางสูงไมเกิน              ๔๐๐ บาท
(๓๕) คาธรรมเนียมรับคืนไมไหลลอย                    ทอนละ    ๒๐ บาท

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
       ทวิช กลิ่นประทุม

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

+---------------------------------------------------------------
---------------------------------+
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไดกําหนดไวเปนเวลานานแลวในปจจุบัน
คาของเงินตราไดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมขึ้นใหม สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
เสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปาไมดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๑๘/๑๗๒/๑๒พ/๒๘  สิงหาคม ๒๕๑๘]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓๔) คาธรรมเนียมทําการลวงเวลาคิดรอยละ
          สิบของเงินคาภาคหลวงที่คํานวณไดในครั้ง
          นั้น ๆ แตอยางสูงไมเกิน              ๔๐๐ บาท
(๓๕) คาธรรมเนียมรับคืนไมไหลลอย                    ทอนละ    ๒๐ บาท

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
       ทวิช กลิ่นประทุม

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

+---------------------------------------------------------------
---------------------------------+
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไดกําหนดไวเปนเวลานานแลวในปจจุบัน
คาของเงินตราไดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมขึ้นใหม สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
เสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปาไมดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๑๘/๑๗๒/๑๒พ/๒๘  สิงหาคม ๒๕๑๘]
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


