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ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รทำ�ไม้หวงห้�ม	 

ก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๔๙๔	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร	กำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ต 

ทำ�ไม้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	พฤษภ�คม	๒๕๐๘	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องทำ�ไม้ภ�ยในเขตป่�และในเขตท้องที่ต�มที่ระบุไว้ในใบอนุญ�ตหรือ

ภ�ยในเขตต�มแผนที่ท้�ยใบอนุญ�ตทำ�ไม้

	 ข้อ	๓		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องบั่นทอนไม้เพื่อใช้ประโยชน์ต�มที่ได้รับอนุญ�ตให้ม�กที่สุด	 และต้อง

ไม่ทิ้งเศษไม้หรือปล�ยไม้ไว้ในป่�เกินคว�มจำ�เป็น

	 ข้อ	๔		ก�รทำ�ไม้ต�มใบอนุญ�ตซึ่งกำ�หนดให้ทำ�เฉพ�ะต้นหรือท่อนที่มีรอยตร�อนุญ�ตของ 

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ประทับไว้นั้น	 เมื่อผู้รับอนุญ�ตได้ตัดโค่นและบั่นทอนไม้แล้ว	 ต้องแจ้งให้พนักง�น 

เจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตทำ�ก�รตรวจสอบและประทับตร�อนุญ�ตชักล�กเสียก่อน	จึงจะชักล�กไม้นั้นได้

	 ข้อ	๕		บรรด�ไม้ท่ีพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	 ๔	 แล้วน้ัน	 

ผู้รับอนุญ�ตต้องชักล�กไปรวมไว้	 ณ	 สถ�นท่ีและในท้องท่ีท่ีกำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้น้ัน	 เพ่ือให้พนักง�น 

เจ้�หน้�ท่ีตรวจวัดคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�ให้ครบถ้วน	 และผู้รับอนุญ�ตต้องแจ้งต่อพนักง�น 

เจ�้หน�้ทีผู่อ้นญุ�ตเพือ่ตรวจวดัประทบัตร�คำ�นวณค�่ภ�คหลวง	และหรอืค�่บำ�รงุป�่กอ่นวนัสิน้อ�ยใุบอนญุ�ต

ทำ�ไม้นั้น

	 ข้อ	๖		 ก�รทำ�ไม้ชนิดที่อนุญ�ตโดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่น	 ซึ่งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ผู้อนุญ�ตได้บันทึกหม�ยเหตุ	 และลงล�ยมือชื่อกำ�กับไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้นแล้ว	 ผู้รับอนุญ�ตต้องทำ�และ

ชักล�กไม้นั้นออกไปรวมไว้	 ณ	 สถ�นที่และในท้องที่ที่กำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้นให้ครบถ้วนต�ม

จำ�นวนที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�และผู้รับอนุญ�ตต้องแจ้งต่อเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ต	 เพื่อตรวจวัดประทับตร�

คำ�นวณค่�ภ�คหลวง	และหรือค่�บำ�รุงป่�ก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้นั้น
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	 ข้อ	๗		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชักล�กไม้ที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	

๔	 หรือไม้ที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�โดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่นต�มข้อ	 ๖	 ไปให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ตรวจวัดคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและหรือค่�บำ�รุงป่�	 ให้ครบถ้วนก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้	 ห�กไม้นั้น 

เสยีห�ยหรอืสญูห�ยไปดว้ยประก�รใดๆ	กต็�มผูร้บัอนญุ�ตตอ้งชดใชค้�่ภ�คหลวงและค�่บำ�รงุป�่ใหแ้กพ่นกัง�น 

เจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ต	 ต�มที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตได้ตรวจสอบและประทับตร�อนุญ�ตชักล�กหรือ	

ประเมินได้	สำ�หรับไม้ที่เสียห�ยหรือสูญห�ยนั้นจนครบถ้วน

	 ข้อ	๘		ก�รแจ้งเพ่ือให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีผู้อนุญ�ตตรวจสอบประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก	 และตรวจวัด

ประทับตร�เพื่อคำ�นวณค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�	 ให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�คำ�ขอต�มแบบที่กรมป่�ไม้กำ�หนด 

ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๙		ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องตรวจตร�ดูแลและป้องกันไม่ให้คนง�นทำ�ก�รจุดไฟเผ�ป่�	 และถ้� 

เกดิไฟไหมข้ึน้ไมว่�่ดว้ยเหตใุดๆ	กต็�ม	ผูร้บัอนญุ�ตรวมทัง้คนง�นหรอืผูร้บัจ�้งของผูร้บัอนญุ�ตจะตอ้งทำ�ก�ร

ดบัไฟและปอ้งกนัมใิหไ้ฟลกุล�มโดยเรว็ทีส่ดุ	ในก�รนีผู้ร้บัอนญุ�ตรวมทัง้คนง�นหรอืผูร้บัจ�้งของผูร้บัอนญุ�ต

จะต้องให้คว�มช่วยเหลือด้วยแรงง�นหรือสิ่งของต�มที่จำ�เป็นในก�รดับไฟและป้องกันมิให้ไฟลุกล�มต่อไป

	 ข้อ	๑๐		เมื่อปร�กฏก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ในเขตป่�ที่ได้รับอนุญ�ตทำ�ไม้	 ผู้รับอนุญ�ต

ทำ�ไม้ต้องแจ้งต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่แห่งท้องที่ของป่�นั้นโดยด่วน

	 ข้อ	๑๑	ในระหว�่งใบอนญุ�ตยงัไมส่ิน้อ�ย	ุผูร้บัอนญุ�ตทำ�ไมจ้ะตอ้งรบัผดิชอบในก�รฝ�่ฝนืขอ้กำ�หนด

นี้หรือก�รกระทำ�ผิดต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป่�ไม้	หรือกฎข้อบังคับทั้งปวงที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำ�ผิดภ�ยในเขต

ป่�ที่ได้รับอนุญ�ตทำ�ไม้อยู่	 เว้นแต่ผู้รับอนุญ�ตจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตได้ว่� 

ก�รฝ่�ฝืนหรือก�รกระทำ�ผิดนั้นเกิดขึ้นด้วยบุคคลอื่น	 ซึ่งไม่อยู่ภ�ยใต้บังคับบัญช�ของผู้รับอนุญ�ตและ 

ผู้รับอนุญ�ตมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒	เมษ�ยน	๒๕๐๘

พระประก�ศสหกรณ์	

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร
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ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วยการทำาไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชำ�ระค่�เสียห�ยสำ�หรับไม้ที่ตัดฟันลงแล้ว

สูญห�ยหรือเสียห�ยไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวง

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำ�หนดให้ 

ผู้รับอนุญ�ตปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ตัดฟันลงแล้ว	สูญห�ยหรือเสียห�ยไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวง	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ให้ยกเลิกคว�มในข้อ	 ๗	 แห่งข้อกำ�หนด	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๕๐๘	 ออกต�มคว�มใน 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�มและให้ใช้คว�มต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๗	ผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้ต้องชักล�กไม้ที่เจ้�หน้�ที่ได้ประทับตร�อนุญ�ตชักล�กต�มข้อ	๔	หรือไม้ 

ที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�โดยไม่ต้องประทับตร�อนุญ�ตตัดโค่นต�มข้อ	 ๖	 ไปให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ตรวจวัด

คำ�นวณค่�ภ�คหลวงและหรือค่�บำ�รุงป่�ให้ครบถ้วน	 ก่อนวันสิ้นอ�ยุใบอนุญ�ตทำ�ไม้	 ห�กไม้นั้นเสียห�ย

หรือสูญห�ยไปด้วยประก�รใดๆ	 ก็ต�ม	 ผู้รับอนุญ�ตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่�เสียห�ยสำ�หรับไม้ที่ได้ตัดฟัน 

ลงแล้วสูญห�ยหรือเสียไปก่อนก�รชำ�ระค่�ภ�คหลวงให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตในอัตร�เท่�กับ 

ค่�ภ�คหลวงและค่�บำ�รุงป่�รวมกันต�มปริม�ตรของไม้ท่ีประเมินได้จ�กบัญชีไม้เลือก	หรือบัญชีไม้ท่ีประทับตร�

อนุญ�ตให้ชักล�กแล้วแต่กรณี	สำ�หรับไม้ที่เสียห�ยหรือสูญห�ยนั้นจนครบถ้วน”

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	เมษ�ยน	พ.ศ.๒๕๒๔

(ลงน�ม)	อ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม

(น�ยอ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(เล่ม	๙๘	ตอนที่	๙๖	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	๒๐	พฤษภ�คม	๒๕๒๔)
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ข้อกำาหนด 
ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๐ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ว่าด้วย การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๑	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.๒๔๙๔	 และม�ตร�	 ๕๘	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 

พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกข้อกำ�หนดในกรณีเฉพ�ะเรื่อง	 ก�รอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดิน

กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ก�รใชส้อยสว่นตวั	และไมน้ัน้เปน็ไมท้ีข่ึน้อยูเ่ดมิ	ไมร่วมถงึไมท้ีป่ลกูขึน้ต�ม

กฎกระทรวง	ฉบบัที่	๒๔	(พ.ศ.๒๕๑๐)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัปิ่�ไม้	พุทธศกัร�ช	๒๔๘๔	ว�่ดว้ยก�ร 

ทำ�ไม้หวงห้�ม	โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ข้อกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ข้อ	๒		ให้ยกเลิกข้อกำ�หนด	 ฉบับที่	 ๑๒	 พ.ศ.๒๕๒๕	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ 

พุทธศักร�ช	๒๕๔๘	ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง

	 ข้อ	๓		 ผู้ขออนุญ�ตต้องเป็นเจ้�ของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือผู้แทนโดยชอบ

ด้วยกฎหม�ย	 เป็นผู้ยื่นคำ�ขอทำ�ไม้เพื่อก�รใช้สอยส่วนตัวต่อน�ยอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้� 

ประจำ�กิ่งอำ�เภอแห่งท้องที่ที่ดินนั้นต้องอยู่ต�มแบบที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	พร้อมกับแนบภ�พถ่�ยโฉนดที่ดินในโฉนดแผนที่	 

โฉนดตร�จอง	 และตร�จองที่ตร�ว่�	 “ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว”	 หรือหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์	 อันได้แก่	

น.ส.๓	หรือ	น.ส.	ก.	แล้วแต่กรณี	โดยมีเจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดินอำ�เภอบันทึกรับรองว่�	ได้ตรวจสอบกับ

ต้นฉบับพนักง�นเจ้�หน้�ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว

	 ข้อ	๔		เมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้รับคำ�ขอต�มข้อ	๓	แล้ว	ให้ตรวจสอบคว�มถูกต้องเกี่ยวกับเอกส�ร

หลักฐ�นอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อเห็นว่�ถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเรื่องร�วต่อจังหวัดภ�ยใน	๗	วัน	นับแต่วันรับคำ�ขอ

	 ข้อ	๕		เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้รับเรื่องร�วจ�กอำ�เภอ	 ต�มข้อ	 ๔	 แล้ว	 ให้แจ้งป่�ไม้เขตท้องที่	

เพื่อพิจ�รณ�สั่งเจ้�หน้�ที่ของเขตไม่ต่ำ�กว่�ระดับ	 ๕	 ออกไปร่วมกับเจ้�หน้�ที่ของจังหวัดไม่ต่ำ�กว่�ระดับ	 ๕	

ทำ�ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 โดยมีเจ้�หน้�ที่ป่�ไม้อำ�เภอท้องที่นั้นร่วมตรวจสอบด้วย	 และห�กผลก�รตรวจ

สอบปร�กฏทีต่ัง้ของทีด่นิทีข่อทำ�ใหไ้ม้ถกูตอ้งตรงต�มทีข่อ	และมไีม้สกัหรอืไมย้�งทีส่มควรอนญุ�ตใหต้ดัออก

อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม้นั้นจะเป็นอันตร�ยต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน	เช่น	อยู่ใกล้ชิดบ้�นเรือนหรือสิ่งก่อสร้�ง	หรือ

ท�งเดินซึ่งรัศมีของลำ�ต้นอ�จล้มทับถึงได้	 หรือไม้นั้นมีลักษณะไม่สมบูรณ์	 ไม่อ�จเจริญเติบโตต่อไปได้	 ก็ให้

สำ�รวจประทับตร�	ต.	(ตร�ประจำ�ตัวพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี)	เลขเรียง	เลขปีย่อ	และทำ�บัญชีไม้ระบุขน�ดคว�มโต	

และคว�มสูงที่ใช้ทำ�ประโยชน์ได้	 ตลอดจนลักษณะของไม้แต่ละต้น	 และทำ�แผนที่แสดงตำ�แหน่งไม้ในที่ดิน

นั้นให้ชัดเจน	พร้อมกับจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบแล้วร�ยง�นผู้บังคับบัญช�โดยมิชักช้�	ดังนี้
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	 	 	 ๕.๑		สำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีป่�ไม้เขต	 ให้ร�ยง�นต่อป่�ไม้เขตท้องท่ี	 เพ่ือพิจ�รณ�เสนอคว�มเห็น

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

	 	 	 ๕.๒	 ส่วนเจ้�หน้�ที่อำ�เภอและจังหวัดให้ร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นจนถึง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

	 บัญชีไม้และร�ยง�นก�รตรวจสอบต�มวรรคหนึ่ง	 ให้จัดทำ�เป็น	 ๖	 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐ�นแนบ

ติดใบอนุญ�ต	 และร�ยง�นให้น�ยอำ�เภอ	 หรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้�ประจำ�กิ่งอำ�เภอ	 แล้วแต่กรณี 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	ป่�ไม้เขตท้องที่กรมป่�ไม้	อย่�งละหนึ่งชุด

	 ข้อ	๖		เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้รับร�ยง�นก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและคว�มเห็นควรอนุญ�ตของ 

ป่�ไม้เขต	ต�มข้อ	๕	แล้ว	สำ�หรับไม้สัก	 ไม้ย�ง	ที่โตได้ขน�ดจำ�กัด	และไม้ย�งที่โตต่ำ�กว่�ขน�ดจำ�กัดให้ 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจ�รณ�อนุญ�ตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจ�กกรมป่�ไม้	 ส่วนไม้สักที่โตต่ำ�กว่�ขน�ดจำ�กัด 

ให้ส่งเรื่องร�วให้กรมป่�ไม้เพื่อร�ยง�นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ�รณ�อนุญ�ต 

ต�มนัยม�ตร�	๑๓	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	แก้ไขเพ่ิมเติมโดย	พ.ร.บ.ป่�ไม้	(ฉบับท่ี	๕)	

พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ข้อ	๗		ก�รออกใบอนุญ�ตทำ�ไม้สักและไม้ย�งในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	 ต้องใช้แบบ 

ใบอนุญ�ตที่กำ�หนดไว้	 โดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	

พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�ม	(อนุญ�ต	๓)	(อนุญ�ต	๔)	หรือ	(อนุญ�ต	๖)	แล้วแต่กรณี

และให้ระบุสถ�นที่ตรวจสอบหรือตรวจวัดค่�ภ�คหลวง	 หรือยกเว้นค่�ภ�คหลวง	 ณ	 ที่ตอไม้	 โดยไม่ต้อง

ประทับตร�อนุญ�ตชักล�ก

	 ข้อ	๘		ผู้รับอนุญ�ตต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ตซึ่งออกให้ต�มข้อ	 ๗	 และ 

จะต้องปฏิบัติก�รให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.๒๕๑๘)	 ออกต�มคว�มใน 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้หวงห้�มด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.๒๕๓๐

(ลงน�ม)	พลเอก	ห�ญ	ลีน�นนท์

(ห�ญ	ลีน�นนท์)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำ�ขอพิสูจน์ไม้ต�มม�ตร�	๖๘	จัตว�
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วย การตรวจวัด การประทับตรา

การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. ๒๕๑๐

 

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการตรวจวัด	 การประทับตรา	 และการเรียกเก็บ 

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	เสียใหม่	เพื่อให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น	ฉะนั้น	กรมป่าไม้จึงกำาหนด

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย	การตรวจวัด	การประทับตรา	และการเรียกเก็บเงิน	

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	พ.ศ.	๒๕๑๐”

	 ข้อ	๒	 บรรดาระเบียบ	 คำาสั่ง	 หรือข้อบังคับอื่นใด	 ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบกรมป่าไม้ฉบับนี้ 

ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

	 ข้อ	๓	 ตราค่าภาคหลวง	 หมายถึง	 รูปรอยตราที่กำาหนดไว้ตามประกาศกระทรวงเกษตร	 

เรื่อง	กำาหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

	 ข้อ	๔	 เมื่อได้รับคำาขอตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี) 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำาขอตรวจสอบตามคำาขอเสนอผู้บังคับบัญชาว่า

	 	 	 (๑)	 ใบอนุญาตทำาไม้ยังมีอายุอยู่	และถูกต้องตามหลักฐานการอนุญาตหรือไม่เพียงใด

	 	 	 (๒)	 สถานที่ที่ขอให้ตรวจวัดไม้ตรงตามที่ระบุในใบอนุญาตหรือไม่

	 	 	 (๓)	 ได้ทำาไม้ออกจากป่าตามชนิด	และจำานวน	ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตหรือไม่

	 	 	 (๔)	 ถ้าเป็นไม้ชนิดที่ต้องประทับตราอนุญาตชักลากให้ทำาการตรวจสอบหลักฐานว่า	 ชนิด

และจำานวนไม้ตามคำาขอถูกต้องตรงกันกับหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตชักลากหรือไม่

	 ข้อ	๕	เมื่อได้ตรวจสอบคำาขอตามข้อ	๔	เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วให้มีผู้มีอำานาจสั่งการตามข้อ	๖,	

๗	หรือข้อ	๘	แล้วแต่กรณี	สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปดำาเนินการตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงให้เสร็จ

สิ้นภายในกำาหนดอายุใบอนุญาตไม้	เว้นแต่มีความจำาเป็นไม่อาจตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงได้ทัน	กำาหนด

อายุใบอนุญาต	ในกรณีเช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องรีบออกไปดำาเนินการโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๖	การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงสำาหรับไม้ในป่าโครงการป่าผูกขาด	ไม้หวงห้ามประเภท	

ข.	ไม้สัก	ไม้ยางหรือยางยูง	ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง	ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำา	และไม้พยุง	ให้เป็นอำานาจ

หน้าที่ของจังหวัด

	 กรณีการทำาไม้โดยการให้สัมปทาน	ให้เป็นไปตามที่กรมป่าไม้จะได้มอบหมาย

	 ข้อ	๗	การตรวจวัด	การประทับตราค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	นอกจากที่ระบุในข้อ	๖	

ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของอำาเภอ	เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น

	 ข้อ	๘	การตรวจวดั	การประทบัตราคา่ภาคหลวงไม	้หรอืไมฟ้นืเพือ่ใชใ้นกจิการรถไฟ	ไมว่า่จะทำาจาก

ป่าโครงการรถไฟหรือป่าอื่นใดก็ตาม	ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของจังหวัด

	 การตรวจวัดไม้หรือไม้ฟืนเพ่ือใช้ในกิจการรถไฟ	ให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการรถไฟร่วมปฏิบัติการตรวจวัดด้วย	
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และให้วิศวกรบำารุงทางกำากับการเขตรถไฟหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามรับรองรายการไม้หรือไม้ฟืนที่ตรวจวัดนั้น

ตามแบบของกรมป่าไม้

	 ข้อ	 ๙	 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเนินการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษา

วิชาวนศาสตร์	 สำาเร็จวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้	 ของกรมป่าไม้	 พนักงานป่าไม้ต้ังแต่ช้ันตรีข้ึนไป	 หรือป่าไม้	

อำาเภอจัตวา	แต่ต้องมิใช่ผู้ที่ได้ทำาการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากไม้รายนั้น	หรือผู้ที่ได้ทำาการสำารวจ

ตีตราหมายให้ตัดฟันในกรณีที่ตรวจวัดประทับตราคำานวณค่าภาคหลวง	 ณ	 ตอไม้	 เว้นแต่มีความจำาเป็น 

อันหลีกเลี่ยงมิได้	ก็ให้จังหวัดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่คนเดียวกันได้	โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด

	 ข้อ	๑๐	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกไปดำาเนินการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงต้องตรวจสอบชนิด	

ขนาด	รูปรอยตราอนุญาตชักลาก	จำานวนไม้	และสถานที่รวมหมอนว่าถูกต้องตรงตามบัญชีอนุญาตชักลาก	

และหรือเงื่อนไขตามใบอนุญาตเสียก่อน	จึงจะดำาเนินการต่อไปได้

	 ในกรณีที่ใบอนุญาตทำาไม้ระบุสถานที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	ณ	ตอไม้	หรือไม้ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประทับตราค่าภาคหลวง	ณ	ที่ตอได้เป็นพิเศษเฉพาะราย	พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบชนิด	จำานวน	

ขนาด	และรูปรอยตราอนุญาตให้ตัดฟันว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต	และหรือเง่ือนไขตามใบอนุญาตเสียก่อนจงึ

จะดำาเนินการได้

	 การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	 ณ	 ตอไม้ดังกล่าว	 ในวรรคก่อนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตรา

ประจำาตัว	 (ตรา	 ต.)	 พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนภาคหลวงของไม้ท่อนที่ตัดท่อนจากตอนั้น	 และเลขปี	 พ.ศ.	 

ที่ประทับตราไว้ที่หน้าตัดของตอไม้ทุกตอด้วย

	 ไม้ท่ีตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	 ณ	 ท่ีตอดังกล่าวน้ี	 ถ้าต้นใดตัดทอนได้หลายท่อน	 ให้เจ้าหน้าท่ี

หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ให้ชัดเจนด้วยว่า	เป็นไม้ท่อนที่	๑,	๒	หรือ	๓	ฯลฯ

	 ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าไม้	 ไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่านที่ทำาออกมานั้นไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต	

ก็ให้ระงับการประทับตราค่าภาคหลวงไว้เพื่อทำาการตรวจสอบหลักฐานการอนุญาตโดยละเอียดก่อน

	 ข้อ	๑๑	การตรวจวัดขนาดไม้เพื่อหาปริมาตรคำานวณค่าภาคหลวง	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)	 การหาปริมาตรไม้ท่อน	 ความยาวให้วัดจากปลายสุดด้านหนึ่งถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่ง

ในส่วนที่ยาวที่สุดของไม้ท่อนนั้น	ความโตให้วัดรอบท่อนไม้ตรงกึ่งกลางความยาวของไม้ท่อนนั้น

	 	 	 	 ในกรณตีรงกึง่กลางทอ่นไมเ้ปน็ปุม่	ตา	หรอืผดิปกต	ิใหว้ดัความโตถดัจากสว่นทีผ่ดิปกติ

ตรงใกล้กับกึ่งกลางมากที่สุด	ทั้งนี้	ให้ผู้ตรวจบันทึกหมายเหตุไว้ในบัญชีโดยชัดเจนด้วย

	 	 	 	 การคำานวณปริมาตรไม้ท่อน	ให้คำานวณตามแบบที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 	 	 (๒)	 การหาปริมาตรไม้แปรรูป

	 	 	 	 ไม้เหลี่ยม	 (สี่เหลี่ยม)	 ให้วัดความยาว	 ความกว้าง	 และความหนาของไม้แต่ละชิ้น	

หรือตับ	หรือเหลี่ยม	แล้วคำานวณปริมาตรไม้ตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 	 	 ไม้เสาถากกลม	ความยาวให้วัดจากปลายสุดด้านหนึ่ง	ถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่งในส่วน

ท่ียาวท่ีสุดของเสาท่อนน้ัน	 ความโตให้วัดรอบตรงก่ึงกลางความยาวของเสาท่อนน้ัน	 แล้วคำานวณหาปริมาตร

ตามหลักคณิตศาสตร์	 โดยใช้สูตรปริมาตรรูปทรงกระบอก	 คือ	 	 	 L	 หรือ	 ๐.๐๘	 c2L (C= เส้นรอบวง
ตรงกึ่งกลางเสาถาก,	L	=	ความยาวของเสาถาก)

	 	 	 (๓)	 การหาปริมาตรไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน	ให้ตรวจวัดเป็นกองแล้วคำานวณหาปริมาตรตาม

หลักคณิตศาสตร์

¶r
2 
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	 ข้อ	๑๒	 เมื่อได้ตรวจวัดตามข้อ	 ๑๑	 แล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดรายการลงในสมุดตรวจวัดไม้ 

ตามแบบของกรมปา่ไม	้ใหค้รบถว้นทกุรายการดว้ยหมกึหรอืดนิสอคอปปี	้แลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตหรอืผูแ้ทนลงชือ่

รับรองการตรวจวัดไม้นั้นในสมุดตรวจวัดไม้ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	 เมื่อกลับมาถึงที่ทำาการแล้วให้รีบเสนอ

สมุดตรวจวัดไม้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ให้ลงนามรับ

ทราบไว้ทุกครั้งด้วย

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบคำานวณเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	

(ถ้ามี)	 แล้วแจ้งจำานวนเงินนั้นให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนทราบโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ต่อท้ายรายการให้สมุดตรวจวัดไม้รายนั้นๆ	โดยให้มีข้อความตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้	

	 ในกรณีที่การคำานวณเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่าไม่เสร็จสิ้น	 ในวันนั้น	 หากผู้รับอนุญาตหรือ 

ผู้แทนมาติดต่อรับทราบด้วยตนเองไม่ได้	ให้จังหวัดหรืออำาเภอแล้วแต่กรณี	แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนให้ผู้รับอนุญาตนำาเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ไปชำาระให้ครบถ้วนภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งจำานวนเงินที่จะต้องชำาระให้ทราบ

	 ข้อ	๑๔	 เมื่อได้ชำาระเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ครบถ้วนแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ออกใบเสร็จรับเงินทันทีที่ได้รับเงินดังกล่าว	 โดยใช้ใบเสร็จของทางราชการป่าไม้ตามที่ได้กำาหนดไว้	 สำาหรับ

การเขียนใบเสร็จรับเงินทั้ง	๒	ประเภทดังกล่าว	ให้เขียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง	ตามแบบหรือ

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้

	 ในกรณีที่ไม่อาจลงรายงานไม้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงได้ทั้งหมด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

จัดทำาบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเสร็จค่าภาคหลวงขึ้นต่างหาก	 ประกอบใบเสร็จค่าภาคหลวง	 การเขียน

รายการในบัญชีให้ใช้หมึกหรือดินสอคอปปี้	 โดยให้ป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้อำาเภอ	 และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	ลงนามรับรองกำาชับไว้ในบัญชีรายการไม้ทุกหน้าด้วย

	 ข้อ	๑๕	ถา้ผูร้บัอนญุาตทำาไมป้ระสงคจ์ะใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตราคา่ภาคหลวงในขณะทำาการ

ตรวจวดัไมเ้พือ่คำานวณคา่ภาคหลวง	จะกระทำาไดต้อ่เมือ่ผูร้บัอนญุาตไดว้างเงนิมดัจำาคา่ภาคหลวงและคา่บำารงุ	

(ถ้ามี)	เป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่าจำานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้สำาหรับไม้รายนั้นๆ	

	 เงินมัดจำาที่เรียกเก็บตามวรรคก่อน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำาฝากคลังจังหวัดหรือคลังอำาเภอแล้ว

แต่กรณี	 ประเภทเงินมัดจำา	 เมื่อได้ทำาการตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ที่แท้จริงได้ 

เท่าใดแล้ว	 ให้นำามาหักกลบลบกันกับเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้า	 และเงินมัดจำายังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บ 

จนครบให้เสร็จสิ้นภายในกำาหนด	๓๐	วัน	ดังกล่าวในข้อ	๑๓	ถ้าเงินมัดจำารวมกับเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้า 

เกินจำานวนเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	(ถ้ามี)	ท่ีคำานวณได้จริง	ก็ให้คืนเงินส่วนท่ีเกินแก่ผู้รับอนุญาตโดยมิชักช้า

	 การตรวจวัดไม้เพ่ือเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 ซ่ึงการรถไฟฯ	หรือองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราค่าภาคหลวงได้โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินมัดจำา 

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า

	 ข้อ	๑๖	การประทับตราค่าภาคหลวงพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำาเนินการได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตได้ชำาระ

ค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	(ถ้ามี)	เสร็จสิ้นครบถ้วน	หรือได้ปฏิบัติและดำาเนินการตามข้อ	๑๕	แล้ว

	 ข้อ	๑๗	 เม่ือได้เรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 เสร็จส้ินแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ตรวจวัดกรอกรายการในด้านหลังใบอนุญาตทำาไม้นั้น	 รวมทั้งบันทึกเลขที่	 เล่มที่	 วัน	 เดือน	 ปี	 ของ 
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ใบเสร็จค่าภาคหลวงและค่าบำารุงป่า	 (ถ้ามี)	 ไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้วให้ครบถ้วนทุกประการ	 แล้วเสนอ 

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๑๘	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประทับตราค่าภาคหลวงให้ผู้รับอนุญาตทำาไม้ 

ทำาหน้าเขียงสำาหรับประทับตราไว้ให้พร้อม	 โดยทำาหน้าเขียงบนท่อนซุงตรงที่ห่างจากปลายของท่อนซุงหรือ 

รูจมูกไม้ด้านโคนไม่เกิน	๕๐	เซนติเมตร	๑	เขียง	การถากหน้าเขียงให้ถากลึกถึงแก่นหรือลึกลงไปในเนื้อไม ้

ไม่น้อยกว่า	๒	เซนติเมตร	มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	เซนติเมตร	ยาวไม่น้อยกว่า	๔๐	เซนติเมตร

	 รูปรอยตราท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องประทับลงบนเขียงได้แก่ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจวัด	

ค่าภาคหลวง	 เลขเรียงลำาดับท่อนไม้	 (เลขเรียงลำาดับท่อนไม้ให้เรียงตามลำาดับติดต่อกันไปตลอดปี	 สำาหรับ

พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคน)	 และเลขปี	 พ.ศ.ที่ประทับตรา	 การประทับรูปรอยตราดังกล่าวนี้	 พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ต้องประทับไม่น้อยกว่า	๓	แถว	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 นอกจากนี้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราที่หน้าตัดด้านปลายของท่อนไม้เช่นเดียวกับการประทับ

ที่หน้าเขียงดังกล่าวในวรรคก่อนอีกด้านหนึ่งด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 นอกจากจะประทับตราที่หน้าเขียง	 และหน้าตัดของท่อนไม้ดังกล่าวแล้ว	 ถ้าเห็นว่า 

สว่นอืน่ของทอ่นไมค้วรจะไดป้ระทบัตราเพือ่ใหส้งัเกตไดง้า่ย	กใ็หป้ระทบัตราคา่ภาคหลวงตามสว่นตา่งๆ	ของ

ท่อนไม้ได้ตามที่เห็นสมควร

	 สำาหรับไม้ฟืน	 หรือไม้เผาถ่านที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงเป็นกองนั้นจะต้องประทับตรา 

ค่าภาคหลวงด้วยหรือไม่	 ให้อยู่ในดุลพินิจของจังหวัด	 ที่จะพิจารณาสั่งการ	 โดยให้คำานึงถึงลักษณะหรือ 

ขนาดของไม้ที่ใช้ทำาฟืนหรือไม้เผาถ่านนั้น	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุม

	 การประทบัตราคา่ภาคหลวงไมแ้ปรรปู	ไดแ้ก	่ไมห้มอนรถไฟ	ไมเ้หลีย่มสะพาน	หรอืไมเ้สาทีพ่นกังาน

เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำาไม้ให้กระทำาการนั้นๆ	 ได้	 ให้ประทับตราบริเวณกึ่งกลางท่อนโดยไม่ต้องทำา 

หน้าเขียง	 การใช้รูปรอยตราและเลขเรียงคงใช้เช่นเดียวกับไม้ท่อน	 กับให้ประทับตราประจำาตัวและ 

ตราค่าภาคหลวงไว้ที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งอีกด้วย	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๙	 การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงไม้ท่ีมีหลักฐานบัญชีตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลาก	

(กปม.	แบบ	๒๐)	ใหเ้จา้หนา้ทีห่มายเหตใุนบญัชชีกัลากใหท้ราบวา่	ไดท้ำาการตรวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวง

เสร็จแล้วหรือเป็นบางท่อน	 โดยใบเสร็จค่าภาคหลวงเล่มท่ี	 ฉบับท่ี	 ลงวันเดือนปีใด	 คงเหลือท่อนใดบ้าง	 ทั้งนี้	 

ให้เจ้าหน้าที่หมายเหตุหลังจากที่ได้รับชำาระเงินค่าภาคหลวงแล้วโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๒๐	เมื่อการทำาไม้เสร็จสิ้นตามใบอนุญาต	หรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้ว	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เรียกเก็บใบอนุญาตนั้นมาแนบไว้กับต้นขั้วใบอนุญาตนั้นๆ	ด้วย

	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำาปลายขั้วใบอนุญาตมาส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี 

ให้ผู้รับอนุญาตบันทึกรับรองเหตุผลท่ีไม่อาจส่งใบอนุญาตน้ันคืน	และลงลายมือช่ือ	วัน	เดือน	ปี	เป็นหลักฐาน

ในต้นขั้วใบอนุญาต

	 ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับอนุญาตให้ส่งใบอนุญาตคืน	 หรือให้มาบันทึกรับรองดังกล่าว 

ในวรรคก่อนได้	ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลนั้นในต้นขั้วใบอนุญาตให้ชัดเจนด้วย

	 ข้อ	๒๑	 ไม้ที่ได้ประทับตราค่าภาคหลวงไว้แล้ว	 หากรูปรอยตราลบเลือนหรือถูกทำาลาย	 แต่ยังพอ

สังเกตเห็นรูปรอยตราค่าภาคหลวงเดิมอยู่อันเชื่อถือได้ว่าเป็นไม้ที่ได้เคยประทับตราค่าภาคหลวงมาก่อน

2(42-168).indd   45 7/1/2010   12:59



107

คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

46

จริง	หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นไม้ที่ได้ชำาระค่าภาคหลวงแล้วจริง	เมื่อเจ้าของไม้ประสงค์จะให้ตรวจวัดประทับตรา 

ค่าภาคหลวง	เพิ่มเติมใหม่เพื่อประโยชน์ใดๆ	ก็ดี	ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่	ที่ไม้นั้นตกอยู่	

โดยมีบัญชีแสดงรายการชนิด	จำานวน	ขนาด	ตลอดถึงเลขเรียงประจำาท่อน	และแจ้งรูปรอยตราที่ลบเลือน

หรือถูกทำาลาย	แนบไปกับคำาขอพร้อมใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางกำากับไม้นั้นไปด้วย

	 ข้อ	๒๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ไปตรวจสอบไม้ตามคำาขอและพิจารณาว่าไม้นั้นเป็นไม้ที่ได้

มาตามใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางที่นำามาอ้างหรือไม่เพียงใด	รอยตราลบเลือนหรือถูกทำาลายเพราะ 

เหตุใด	 เพียงใด	 มีชนิด	 ขนาด	 และตำาหนิ	 รูปพรรณแต่ละท่อนอย่างไร	 แล้วรายงานผลการตรวจสอบ 

พรอ้มดว้ยความเหน็และคำาขอตลอดทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดไปตามลำาดบัขัน้จนถงึกรมปา่ไมเ้พือ่พจิารณา

สั่งการ	เมื่อกรมป่าไม้สั่งประการใด	จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการไปตามนั้น

	 ข้อ	๒๓	 การประทับตราค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือประทับตราซ่อมใหม่ให้ตรวจวัดขนาดใหม่	 และ

ดำาเนินการเช่นเดียวกับการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงไม้ตามใบอนุญาตทำาไม้โดยทั่วๆไป	 ดังได้กล่าว

มาแล้วข้างต้นทุกประการ	 แต่ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีไม้ที่ตรวจวัดใหม่ให้ทราบว่า	 เป็นการประทับตรา 

ค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือซ่อมตามใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือใบเบิกทางของที่ทำาการใด	 ฉบับใด	 สำาหรับ 

เลขเรยีงทอ่นใหใ้ชเ้รยีงลำาดบัสำาหรบัไมท้ีต่รวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวงตามขอ้	๑๘	ทัง้นี	้ใหม้สีมดุตรวจวดัไม ้

ดังกล่าวนี้ไว้โดยเฉพาะ

	 ในการประทับตราค่าภาคหลวงเพิ่มเติมหรือซ่อมใหม่	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในใบเสร็จ 

ค่าภาคหลวง	และหรือใบเบิกทางท่ีนำามาแสดงเพ่ือทราบด้วยว่าได้ตรวจประทับตราเพ่ิมเติมหรือซ่อมรอยตราเดิม	

เมื่อวัน	เดือน	ปีใด	ใช้รูปรอยตราใด	เมื่อได้ดำาเนินการไปเสร็จแล้ว	ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบทุกครั้ง

	 ข้อ	๒๔	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๑๐	

(ลงนาม)	ดุสิต	พานิชพัฒน์

(นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

อธิบดีกรมป่าไม้

หมายเหตุ : ระเบียบนี้กรมป่าไม้ส่งเวียนตามหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๔/๒๗๖๗ ล.ว. ๘ มี.ค. ๑๐ สำาหรับรูปตัวอย่างแสดง 

การประทับตราค่าภาคหลวงไม้ฯ มิได้นำามาพิมพ์ลงในที่นี้
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔

 

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ	 การตีตราอนุญาตชักลากไม้เสียใหม่ให้เป็นการเหมาะสม

รัดกุมยิ่งขึ้น	ฉะนั้น	กรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบประทับตราอนุญาตชักลากไม้	พ.ศ.	๒๕๐๔”

	 ข้อ	๒	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่	๑	เดือนสิงหาคม	๒๕๐๔	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบการหรือคำาสั่งเกี่ยวกับการประทับตราอนุญาตชักลากที่กรมป่าไม้ได้กำาหนดไว้ 

ซึ่งแย้งหรือขัดกับระเบียบนี้	ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

	 ข้อ	๔	 ตราอนุญาตชักลากนั้น	 หมายถึง	 รูปรอยตราที่ใช้สำาหรับประทับไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ที่

อนุญาตให้ชักลากเพื่อการทำาไม้	ตามประกาศกระทรวงเกษตร	เรื่อง	กำาหนดลักษณะและความหมายการใช้

ตราประทับไม้ของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	๒๔๘๔	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๔๘๖

	 ข้อ	๕	 เมื่อผู้รับสัมปทาน	 หรือผู้รับอนุญาตไม้ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำาการตีตรา 

ชักลากไม้ที่ตนได้ทำาออก	และตัดทอนไว้ตามสัมปทาน	หรือใบอนุญาต	ก็ให้ยื่นคำาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

แห่งจังหวัดหรืออำาเภอท้องที่	ซึ่งป่าไม้นั้นตั้งอยู่	ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานแสดงลำาดับ 

ก่อนหลังของผู้ที่ยื่นและดำาเนินการต่ไป	 แต่ถ้าการทำาไม้นั้นเป็นการทำาไม้สักก็ดี	 หรือเป็นการทำาไม้ในเขตป่า

โครงการก็ดี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำาร้องเสนอไปยังป่าไม้เขตเจ้าของท้องท่ีเป็นผู้พิจารณาส่ังการตามนัย 

แห่งระเบียบนี้โดยมิชักช้า

	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัยแห่งระเบียบนี้	 ซึ่งประจำาอยู่ในท้องที่ป่าไม้หรือจังหวัดนั้นมีไม่

เพียงพอที่จะให้ไปตรวจดำาเนินการตีตราอนุญาตชักลากให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้	 ก็ให้ป่าไม้เขตหรือป่าไม้

จังหวัดรายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำาอยู่ในท้องที่เขตหรือจังหวัดอื่น	

หรือที่กรมป่าไม้มาช่วยปฏิบัติการเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็นได้

	 ข้อ	๖	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำาเนินการนี้	 ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาไม้

เตรียมถากหน้าเขียงสำาหรับประทับตราอนุญาตชักลากไว้บนไม้แต่ละท่อนที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 

ตีตราชักลาก	โดยให้ถากบริเวณใกล้กลางท่อน	ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า	๔๕	ซม.	กว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	ซม.	 

พื้นเรียบถึงเนื้อไม้ที่เห็นได้ชัดเจน	 จำานวนหนึ่งหรือสองเขียง	 ตามความเหมาะสมกับลักษณะและความยาว

ของไม้ท่อนนั้นๆ	และถ้าหากหน้าตัดของไม้ท่อนมีเนื้อที่ว่างสำาหรับตีประทับตราได้ก็ให้ตีตราชักลากด้วย

	 ในการปฏิบัติการตีตราชักลากประจำาท่อนนี้	 เจ้าหน้าที่ผู้ดำาเนินการจะต้องตีตราประทับตราเหล่านี้

ควบคู่ไปกับตราชักลากด้วยคือ	 ตราตรวจประจำาตัว	 ตราเลขเรียงประจำาต้น	 (ที่เจ้าหน้าที่ผู้สำารวจคัดเลือก

เดิมตีไว้)	ตราเลขเรียง	แสดงท่อนที่ที่ตัดทอนได้จากแต่ละต้น	ตราเลขเรียงลำาดับประจำาท่อน	(ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ทำาการตีตราชักลาก)	และตราปี	ดังภาพแสดงวิธีการตีตราแนบท้ายระเบียบนี้

	 (ความข้อ	๖	ข้างบนนี้ยกเลิกโดยระเบียบ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๐	และให้ใช้ความใหม่แทน)

	 ข้อ	๗	 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะให้เป็นผู้ดำาเนินการ	 ตรวจประทับตราอนุญาตชักลากนั้น	 จะต้อง

เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาวิชาวนศาสตร์	หรือเป็นผู้สำาเร็จวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่	หรือเป็น
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พนักงานป่าไม้ตรีขึ้นไป	 แต่ต้องมิใช่ผู้ที่ได้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้น	 หรือตีตรานั้นอนุญาตให้

ตัดฟันสำาหรับป่านั้นๆ	 เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นจริงๆ	 ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็ให้ใช้คนเดียวกันได้	 แต่ให้ถือว่า 

การปฏิบัติเช่นนี้ต้องอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของป่าไม้เขตหรือป่าไม้จังหวัดโดยตรง

	 ข้อ	๘	 การตีตราชักลาก	 ต้องกระทำา	 ณ	 ที่ๆ	 ไม้แต่ละต้นถูกโค่นล้มลงคาตออยู่	 ในกรณีที่เป็น 

ไม้ล้มขอนนอนไพรให้ตีตราชักลาก	ณ	ที่ๆ	ไม้นั้นล้มขอนนอนอยู่	การตีตราชักลากจะกระทำาโดยตีประทับไว้

บนไม้ที่ยังยืนต้นอยู่	หรือบนท่อนไม้ที่ชักลากออกมาห่างไกลจากตอแล้ว	(เกิน	๔๐	เมตร)	มิได้	การกระทำา 

เช่นนี้ถือเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

	 ข้อ	๙	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำาสั่งให้ไปดำาเนินการตีตราชักลากไม้ที่ผู้รับสัมปทาน	 หรือ 

ผู้รับอนุญาต	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตรวจสอบชนิดไม้	และรอยตราที่ประทับอยู่เดิมเสียก่อน	เมื่อเห็นว่า

เป็นไม้ที่ได้ทำาถูกตัดฟันลงโดยถูกต้อง	 ตามสัมปทานหรือใบอนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให	้ ซึ่งยังมีอายุ

ทำาการอยู่	และเป็นไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำาการคัดเลือกตีตราให้ตัดฟัน	หรือตีตราสำารวจคัดเลือกเพื่อให้

ทำาออกถกูตอ้งตรงตามเงือ่นไขสมัปทาน	หรอืใบอนญุาตทำาไมแ้ลว้	พนกังานเจา้หนา้ทีจ่งึจะประทบัตราอนญุาต

ให้ชักลากได้	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตีตราอนุญาตชักลากไม้ที่ยังมิได้ตัดทอนออกเป็นท่อนๆ	 โดย

เรยีบรอ้ยแลว้	นอกจากไมต้น้ทีต่ดัโคน่ลงนัน้	ผูร้บัสมัปทานหรอืผูร้บัอนญุาตแจง้วา่จะตดัทอนไดเ้พยีงทอ่นเดยีว

	 ข้อ	๑๐	 การจดรายการลงในสมุดตรวจวัดไม้	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไม้	 ประทับ 

รูปรอยตรา	และวัดขนาดยาว	ขนาดโต	ของไม้แล้ว	ให้จดรายการดังกล่าวลงในสมุดตรวจตัดไม้	เพ่ือให้ทราบว่า

	 	 	 (๑)	 ไม้ที่ตรวจสอบตีตรานั้นได้อนุญาตให้ทำาออกโดยสัมปทาน	 หรือใบอนุญาต	 ฉบับที่ 

	 	 	 	 เล่มที่	วันที่	เดือน	ปีใด	ใครเป็นผู้รับสัมปทานหรือใบอนุญาต

	 	 	 (๒)	 วัดตรวจตีตราอนุญาตชักลาก	 รูปรอยตราท่ีประทับไม้เพ่ืออนุญาตให้ชักลาก	 ท่ีพนักงาน 

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจตีตรา	ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

	 	 	 (๓)	 ชนิดไม้	ขนาดยาว	โต	ของไม้แต่ละท่อนที่ได้ตีตราอนุญาตให้ชักลาก

	 	 	 (๔)	 แสดงเลขเรียงประจำาท่อนที่ตีตราประจำาท่อน	เรียงตามลำาดับต่อกันไปตลอดปี	  

	 	 	 	 สำาหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน

	 	 	 (๕)	 รูปรอยตราเดิมที่สำารวจคัดเลือกตีตราประทับประจำาต้นไม้ให้ตัดฟันโดยแสดงให้ทราบ

ว่าเป็นไม้ต้นเลขที่เท่าใด	รูปรอยตราประทับประจำาต้นรูปอะไรให้ทราบเป็นรายต้นด้วย

	 	 	 (๖)	 ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุของบัญชีไม้ให้ทราบ	 ตำาหนิ	 รูปพรรณของไม้ด้วย	 เช่น	 

โคนถูกไฟไหม้	หรือเป็นพู	หรือกลวง	หรือปลายคด	เป็นต้น

	 ข้อ	๑๑	ทัง้นี	้ตามบญัชตีวัอยา่งทีแ่นบทา้ยระเบยีบการนี	้เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดร้บัคำาสัง่ใหต้รวจ

ประทับตราอนุญาตชักลากให้ตรวจสอบถูกต้อง	และดำาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นตามระเบียบแล้ว	ให้บันทึก

แสดงรายการตรวจประทับตราอนุญาตชักลากไว้ในใบอนุญาตทำาไม้รายนั้น	ให้ทราบว่า	ได้ตรวจประทับตรา

อนุญาตชักลากไม้ชนิดใด	จำานวนกี่ต้นตัดทอนได้กี่ท่อน	ใช้รูปรอยตราอนุญาตชักลาก	ตราตรวจ	รูปอะไรตี

ประทับ	และเลขเรียงประจำาท่อนเลข	พ.ศ.	เท่าใด	แล้วให้คัดสำาเนาบัญชีรายการการตีตราชักลากไม้รายเดียวกัน

น้ัน	 ลงในสมุดตรวจวัดไม้จำานวน	 ๒	 ชุด	 พร้อมด้วยสมุดตรวจวัดไม้รายงานต่อป่าไม้จังหวัด	 หรือป่าไม้เขต	 หรือ 

ผู้ส่ังปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบโดยด่วน
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	 ข้อ	๑๒	เมื่อป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตแล้วแต่กรณี	ได้รับรายงานผลการตรวจตีตราอนุญาตชักลาก 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้รีบตรวจสอบว่า	 เป็นการถูกต้องตามบัญชีสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้นให้ 

ตัดฟันเพียงใดหรือไม่	ในกรณีสงสัยให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขต	หรือผู้ช่วยป่าไม้เขต	 

ออกไปตรวจสอบดำาเนินการตามควรแก่เหตุผล

	 ในกรณีที่ไม้ที่ตรวจตีตราอนุญาตให้ชักลาก	 เป็นไม้ในป่าโครงการให้ป่าไม้เขตส่งบัญชีไม้ที่ได้ 

ประทับตราชักลากไปให้จังหวัด	๑	ชุด	เพ่ือตรวจตราควบคุมการทำาไม้	และตรวจสอบตีตราคำานวณค่าภาคหลวง

ต่อไป	และอีก	๑	ชุด	ส่งกรมป่าไม้

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่	 ได้รับบัญชีตรวจตีตราอนุญาตชักลากไม้แล้ว	 เมื่อ 

ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตนำาไม้ออกมารวมหมอน	 เพื่อตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	 ก็ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม้ที่จะตรวจวัดตีตราภาคหลวงนี้กับบัญชีตรวจตีตราอนุญาตชักลาก	 เมื่อเป็นถูกต้อง 

ตามบัญชีไม้ดังกล่าว	 และชอบด้วยเงื่อนไขสัมปทาน	 หรือใบอนุญาตทุกประการแล้ว	 จึงจะตรวจวัดตีตรา 

ภาคหลวงต่อไปตามระเบียบได้

                   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๔

	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	วิเชียร	กุญชร	ณ	อยุธยา

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายวิเชียร	กุญชร	ณ	อยุธยา)

	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

 

	 ระเบียบน้ีกรมป่าไม้ส่งเวียนเป็นทางปฏิบัติ	ตามหนังสือท่ี	๖๖๒๔/๒๕๐๔	ลงวันท่ี	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๐๔
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ (ฉบับที่ ๒) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๐

 

 ด้วยกรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่า	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	

พ.ศ.	๒๕๐๔	ยงัไมเ่หมาะสมอยูบ่างประการ	ควรจะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหร้ดักมุยิง่ขึน้	จงึวางระเบยีบไวด้งัตอ่ไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๖	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	 

พ.ศ.	๒๕๐๔	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 ๖	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากให้ผู้รับสัมปทาน

หรือผู้รับอนุญาตทำาไม้	 ทำาหน้าเขียงสำาหรับประทับตราไว้บนท่อนซุงแต่ละท่อน	 โดยให้ทำาหน้าเขียงตรงที่

ห่างจากปลายสุดของท่อนไม้ด้านปลาย	ไม่เกิน	๕๐	เซนติเมตร	จำานวน	๑	เขียง	การถากหน้าเขียงให้ถาก

ลึกถึงแก่น	หรือลึกไปในเนื้อไม้ไม่น้อยกว่า	๒	เซนติเมตร	กว้างไม่น้อยกว่า	๒๐	เซนติเมตร	ยาวไม่น้อยกว่า	

๔๕	เซนติเมตร	กับให้ถือหน้าตัดด้านโคนของไม้แต่ละท่อนเป็นหน้าเขียงที่จะต้องประทับตราอนุญาตชักลาก

อีกแห่งหนึ่งด้วย	 การตบแต่งหน้าเขียงของท่อนไม้ดังกล่าวให้เรียบอยู่ในสภาพที่จะประทับตราได้โดยสะดวก	 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน	หรือผู้รับอนุญาตทำาไม้จะต้องเป็นผู้จัดทำา

	 รปูรอยตราทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งประทบัลงบนหนา้เขยีงและหนา้ตดัดา้นโคนของไมแ้ตล่ะทอ่น 

ดังกล่าวในวรรคก่อนได้แก่	 ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัด	 ตราอนุญาตชักลาก	 พร้อมด้วย 

เลขเรียงประจำาต้น	 (เลขเรียงลำาดับ	 ต้นที่คัดเลือกให้ตัดฟัน)	 เลขเรียงแสดงท่อนที่ตัดทอนได้จากแต่ละต้น	

เลขเรียงลำาดับท่อนท่ีประทับตราอนุญาตชักลาก	 (ของเจ้าหน้าท่ีผู้ดำาเนินการ)	 และเลขปี	 พ.ศ.	 ท่ีประทับตรา	 

ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

	 อย่างไรก็ดี	นอกจากจะประทับตราตามตำาแหน่งที่กำาหนดไว้บนท่อนซุงดังกล่าวแล้ว	หากจะประทับ

ที่ส่วนอื่นๆ	ของท่อนซุงเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้น	ก็ย่อมกระทำาได้”

	 ข้อ	๒	 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ	 ๖	 ทวิ	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตรา 

อนุญาตชักลากไม้	พ.ศ.๒๕๐๔
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	 “ข้อ	 ๖	 ทวิ	 การประทับตราอนุญาตชักลากไม้แปรรูปซึ่งเป็นไม้เสา	 ให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับ 

ไม้ซุงท่อน	 ดังกล่าวในข้อ	 ๖	 เว้นแต่ไม่ต้องทำาหน้าเขียง	 และท่ีหน้าตัดด้านโคน	 ให้ประทับตราเฉพาะ

ตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	และตราอนุญาตชักลากเท่านั้น

	 การประทับตราอนุญาตชักลากไม้แปรรูป	ซ่ึงเป็นไม้หมอนรองรางรถไฟหรือไม้เหล่ียมสะพาน	ให้ประทับเชน่

เดยีวกบัไมเ้สา	เวน้แตไ่มต่อ้งประทบัเลขเรยีงประจำาตน้ทีค่ดัเลอืกใหต้ดัฟนั	และเลขเรยีงแสดงทอ่นทีต่ดัทอน

ได้จากแต่ละต้น	คงประทับเฉพาะเลขเรียงลำาดับท่อนที่ประทับตราอนุญาตชักลาก	และเลขปี	พ.ศ.	ส่วนหน้า

ตัดด้านใดด้านหน่ึงให้ประทับเฉพาะตราประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีและตราอนุญาตชักลากเท่าน้ัน	ดังตัวอย่าง

ท้ายระเบียบนี้”

	 ข้อ	๓	ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น	๖	ตรี	แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้	

พ.ศ.๒๕๐๔

	 “ข้อ	 ๖	 ตรี	 เมื่อได้ดำาเนินการตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลากไม้ที่ตัดท่อนได้จากแต่ละต้น 

เสร็จแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจำาตัว	 (ตรา	 ต.)	 พร้อมเลขเรียงลำาดับท่อนชักลากของไม้ที่ 

ตัดทอนจากตอน้ัน	และเลขปี	พ.ศ.	ท่ีประทับตราไว้ท่ีหน้าตัดของตอไม้ทุกตอด้วย	ดังตัวอย่างท้ายระเบียบน้ี”

	 ข้อ	๔	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๑๐

																																					(ลงนาม)		ดุสิต	พานิชพัฒน์

	 (นายดุสิต	พานิชพัฒน์)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้ พ.ศ. ๒๕๒๓

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้

ขึ้นไว้เป็นการเฉพาะ	ดังนี้

	 ข้อ	๑			ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาตอไม้	พ.ศ.	๒๕๒๓”

	 ข้อ	๒	 ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาตอไม้	 ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาต 

ทำาเศษ	 ปลาย	 และตอไม้	 ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 และระเบียบ	 คำาสั่งหรือข้อบังคับอื่นที่ 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ ๑ 

ลักษณะของตอไม้ที่จะให้ทำาออก

	 ข้อ	๔	ตอไม้ที่จะให้ทำาออกตามระเบียบนี้	หมายถึงตอไม้ที่เหลือจากต้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำาออกตาม

สัมปทาน	หรือทำาออกตามใบอนุญาตทำาให้เท่านั้น

	 สำาหรับตอไม้ที่เหลือตกค้างอยู่ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์	 เมื่อมีการขอทำาออกให้ทำาการสำารวจตีตรา

และพิจารณาอนุญาตให้ทำาออกตามกฎหมายและระเบียบเช่นเดียวกับการทำาไม้	 โดยใช้แบบบัญชีสำารวจ

ท้ายระเบียบนี้

หมวดที่ ๒ 

การอนุญาตและการตรวจตีตรา

	 ข้อ	๕	การขอทำาตอไม้ท่ีเหลือจากการทำาไม้ตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตไม้ไม่ต้องขอรับอนุญาตใหม่	แต่

การเข้าทำาตอไม้	ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาให้จะต้องความประสงค์ขอทำาตอไม้เป็นหนังสือต่อจังหวัด

หรือป่าไม้เขตแห่งท้องที่ป่านั้น	 ก่อนวันที่จะเข้าทำาตอไม้	 และการเข้าทำาตอไม้ประเภทนี้จะกระทำาได้ภายใน

อายุ	หรือระยะเวลาการทำาไม้ตามสัมปทานหรืออนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้นเท่านั้น

	 ข้อ	๖	ตอไม้ที่จะทำาออกตามข้อ	๕	ต้องมีรูปรอยตราเดิมของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับไว้

	 ข้อ	๗	การตรวจวัดขนาดความโตของตอไม้ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๗.๑	 การตรวจวัดขนาดความโตของตอไม้	ให้วัดรอบหน้าตัดด้านบนเป็นเมตร

	 	 	 ๗.๒	 การตรวจวดัขนาดความยาวของตอไม	้ใหว้ดัจากหนา้ตดัตาม	๗.๑	เปน็แนวตรงตามลำาตน้ 

ถึงปลายราก	ซึ่งผู้รับอนุญาตได้ตัดแต่งรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเมตร

	 	 	 ๗.๓	 วิธีคำานวณปริมาตรตอไม้	เพื่อให้ตรวจวัดตามข้อ	๗.๑	และข้อ	๗.๒	แล้ว	ให้ใช้ตาราง

หาปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์เมตร	 สำาหรับไม้ซุง	 ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่	 กส	 ๐๘๐๔/๒๐๘๓๔	 ลงวันที่	 ๒๐	

ธันวาคม	๒๕๒๐	เป็นเกณฑ์ในการคำานวณค่าภาคหลวง
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หมวดที่ ๓ 

การตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวง

	 ข้อ	๘	เมือ่ไดร้บัคำาขอเพือ่ใหต้รวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวงแลว้	ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกไปทำาการ

ตรวจวดัประทบัตราคา่ภาคหลวง	ณ	บรเิวณทีต่อไมน้ัน้อยู่	และใหแ้ยกบญัชตีอไมไ้วต้า่งหากจากบญัชไีมท้อ่น

	 ข้อ	๙	การคำานวณเพื่อเก็บเงินค่าภาคหลวงตอไม้	ให้ถืออัตราค่าภาคหลวงไม้ท่อนตามชนิดไม้นั้น

	 ข้อ	๑๐	 เมื่อจังหวัดหรือเขตดำาเนินการตามระเบียบนี้แล้ว	 ให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ	 หากมี

ปัญหาทางปฏิบัติประการใด	ก็ให้หารือกรมป่าไม้เพื่อพิจาณาเป็นเรื่อง	

    

	 						ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๒๓

    

	 (ลงนาม)			ถนอม	เปรมรัศมี	 	 	 	

	 									(นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 										อธิบดีกรมป่าไม้

หมายเหตุ : ระเบียบนี้เรียงข้อข้ามไป ซึ่งกรมป่าไม้สั่งแก้ไข ตั้งแต่ข้อ ๔ เป็นข้อ ๓ ถึงข้อ ๑๐ เป็นข้อ ๙ ตามลำาดับ
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ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษไม้ ปลายไม้ ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน พ.ศ. ๒๕๒๓

 

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า	ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษปลาย	และตอไม้	

ที่เหลือจากการทำาไม้ท่อน	พ.ศ.๒๕๑๙	ยังเป็นอุปสรรคที่จะนำาเศษ	ปลาย	และตอไม้	 ที่เหลือจากการทำาไม้

ท่อนออกมาใช้ประโยชน์	สมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้	เพื่อถือปฏิบัติเสียใหม่ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมป่าไม้	ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษไม้	ปลายไม้	ที่เหลือจากการ

ทำาไม้ท่อน	พ.ศ.	๒๕๒๓”

	 ข้อ	๒	ให้ใช้ระเบียบนี้	ตั้งแต่วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๓	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาเศษ	ปลาย	และตอไม้	ที่เหลือจากการทำา

ไม้ท่อน	พ.ศ.	๒๕๑๙	และระเบียบคำาสั่งหรือข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน

หมวดที่ ๑ 

ขนาดเศษ ปลาย ของไม้และการตรวจวัด

	 ข้อ	๔	 เศษหรือปลายไม้ที่จะอนุญาตทำาตามระเบียบนี้	 คือ	 เศษหรือปลายของที่เหลือจากต้นที่

อนุญาตให้ทำาออกตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้เท่านั้น

	 ข้อ	๕		ขนาดของเศษหรือปลายไม้กระยาเลย	ตามระเบียบนี้แบ่งออกเป็น	๓	ขนาด	คือ

	 	 	 ๕.๑	 ขนาดที่	๑	ได้แก่	เศษ	ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	๑	เมตร	ไม่จำากัดความโต

	 	 	 ๕.๒	 ขนาดที่	 ๒	 ได้แก่	 เศษ	 ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	 ๒	 เมตร	 มีความโต 

	 	 	 	 ไม่เกิน	๑๕๐	เซนติเมตร

	 	 	 ๕.๓	 ขนาดที่	 ๓	 ได้แก่	 เศษ	 ปลายของไม้ที่มีความยาวไม่เกิน	 ๓	 เมตร	 มีความโต 

	 	 	 	 ไม่เกิน	๑๐๐	เซนติเมตร

	 ถ้าไม้มีความยาว	ความโต	นอกเหนือจากที่กำาหนดไว้	ไม่ถือว่าเป็นเศษไม้	ปลายไม้	และในการตรวจ

วัดขนาดความยาว-โต	และคำานวณปริมาตรเศษปลายของไม้ทั้ง	๓	ขนาดดังกล่าว	ให้ตรวจวัดและคำานวณ

ปริมาตรเป็นรายท่อนหรือชิ้น

	 ข้อ	๖	การตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวง	เศษไม้สัก	เนื่องจากไม้สักได้แยกอัตราค่าภาคหลวงตามขั้น

แห่งปริมาตร	(มี	๔	ชั้น)	อยู่แล้ว	จึงไม่จำาเป็นต้องกำาหนดขนาดของเศษ	ปลายไม้อีก	และเนื่องจากไม้สัก

เป็นไม้ชนิดดีมีค่าพึงประสงค์ที่จะให้ตรวจวัดโดยละเอียดรอบคอบ	ฉะนั้น	ขนาดของไม้สักที่ทำาออกไม่ว่าจะมี

ขนาดโต	ยาวเท่าใด	ให้ตรวจวัดขนาดและคำานวณปริมาตรเป็นแต่ละท่อนหรือชิ้นทั้งสิ้น

หมวดที่ ๒ 

การอนุญาตให้ทำาเศษไม้และปลายไม้

	 ข้อ	๗	 การทำาเศษไม้ปลายไม้ไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่	 เพราะผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต
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มีสิทธิทำาเศษ	 ปลาย	 ของต้นไม้นั้นอยู่แล้ว	 แต่ก่อนที่จะดำาเนินการตามข้อ	 ๙	 ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับ

อนุญาตทำาไม้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ป่านั้นภายในกำาหนด	 ๓๐	 วันนับตั้งแต่ 

วนัเขา้ทำาไมต้ามสมัปทาน	หรอืตามใบอนญุาตทำาไม	้วา่ประสงคจ์ะเขา้ทำาเศษไมป้ลายไมท้ีเ่หลอืตามสมัปทาน

หรือใบอนุญาตทำาไม้หรือไม่

	 ข้อ	๘	 การทำาเศษไม้ปลายไม้จะได้รับการพิจารณาให้ทำาแต่เฉพาะเศษไม้ปลายไม้ของต้นไม้ที่ได้รับ

อนุญาตตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้เท่านั้น	 และจะต้องกระทำาภายในระยะเวลาการทำาไม้ตาม

สัมปทานหรืออายุการทำาไม้ตามใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้น

	 กรณทีีส่มัปทานหรอืใบอนญุาตทำาไมส้ิน้อายแุลว้	แตย่งัทำาเศษไมป้ลายไมไ้มแ่ลว้เสรจ็หากผูร้บัอนญุาต

ไดต้ดัฟนับัน่ทอนเศษไมป้ลายไมม้ารวมกองไวภ้ายในรศัมหีา่งจากตอไมเ่กนิ	๔๐	เมตร	ตามขอ้	๙	กอ่นสมัปทาน

หรือใบอนุญาตทำาไม้สิ้นอายุ	 ให้ถือว่าภาวะการทำาเศษไม้ปลายไม้ตามสัมปทานหรือตามใบอนุญาตทำาไม้นั้น 

สิ้นสุดแล้ว	จึงอยู่ในข่ายที่จะตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้เป็นรายๆ	ไป

	 ข้อ	๙	 ผู้รับสัมปทาน	 ผู้รับอนุญาตทำาไม้หรือผู้แทน	 โดยมีใบมอบอำานาจเป็นหลักฐานต้องบั่นทอน	

เศษไม้	 ปลายไม้	 ที่จะนำาออกมาใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลาการทำาไม้ตามสัมปทาน	 หรือกำาหนดอายุ 

ใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงน้ันห่างจากตอไม่เกิน	๔๐	เมตร	หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง

หมวดที่ ๓ 

การตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง

 ข้อ	๑๐	 เมื่อผู้รับสัมปทาน	 ผู้รับอนุญาตทำาไม้	 หรือผู้แทน	 ได้บั่นทอนเศษไม้	 ปลายไม้เสร็จแล้ว

ให้ยื่นคำาขอตรวจวัดประทับตราเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงตามระเบียบ

	 ข้อ	๑๑	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำาการตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวง	ณ	ที่รวมกองไม้ตาม

ข้อ	๙	ให้เสร็จภายในกำาหนดอายุสัมปทาน	หรือภายในอายุใบอนุญาตทำาไม้ในแปลงนั้นๆ	

	 ข้อ	๑๒	 การคำานวณค่าภาคหลวง	 เศษไม้	 ปลายไม้	 สำาหรับไม้กระยาเลยให้ถือตามอัตรา 

คา่ภาคหลวงเศษไมก้ระยาเลย	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือ่ง	กำาหนดอตัราคา่ภาคหลวงไม้ 

หวงห้าม	ลงวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๒๓	หรือตามอัตราที่จะประกาศใช้ต่อไปในภายหน้า

	 สำาหรบัไมส้กัใหถ้อืตามอตัราคา่ภาคหลวงตามชัน้และปรมิาตรของไมส้กั	ตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้	ลงวันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘	หรือตามอัตราที่จะประกาศ

ใช้ต่อไปในภายหน้า

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อจังหวัดหรือเขตดำาเนินการอนุญาตหรือได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ไปสำาหรับรายใด 

ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๒๓

     

	 	 	 	 	 	 	 	(ลงนาม)				ถนอม	เปรมรัศมี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายถนอม	เปรมรัศมี)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่าโครงการ (ป่าบก) 

ตามระบบเลือกตัด พ.ศ. ๒๕๒๘

	 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าระเบียบคำาสั่งและหนังสือสั่งการต่างๆ	 เกี่ยวกับการสำารวจ

คัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่าโครงการ	 (ป่าบก)	 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	 ไม่เหมาะ

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น	 กรมป่าไม้จึงกำาหนดระเบียบ 

วา่ดว้ยการสำารวจคดัเลอืกตตีราไมห้วงหา้มในปา่โครงการ	(ปา่บก)	ตามระบบเลอืกตดั	เพือ่ยดึถอืเปน็แนวทาง

ปฏิบัติ	ดังนี้

หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามในป่า

โครงการ	(ป่าบก)	ตามระบบเลือกตัด	พ.ศ.	๒๕๒๘”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒๘

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิก	ระเบียบ	คำาสั่ง	และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามใน

ป่าโครงการ	(ป่าบก)	ตามระบบเลือกตัด	ที่ใช้อยู่เสียทั้งสิ้น	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔		ในระเบียบนี้

	 	 	 ๔.๑	 ป่าโครงการ	หมายความว่า	ป่าธรรมชาติ	(ป่าบก)	ที่กรมป่าไม้ได้จัดวางโครงการทำาไม้	 

ซึ่งใช้ระบบเลือกตัด

	 	 	 ๔.๒	 ระบบเลือกตัด	 หมายความว่า	 วิธีการคัดเลือกและตัดฟันไม้หวงห้ามโดยอาศัยขนาด

จำากัดเป็นเกณฑ์

	 	 	 ๔.๓	 ตอน	หมายความว่า	หน่วยย่อยของป่าโครงการ	ที่กำาหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการทำาไม้	

๓	ปี	ปีละ	๑	แปลง

	 	 	 ๔.๔	 ไมห้วงหา้ม	หมายความวา่	ไมห้วงหา้มประเภท	ก.	(ไมห้วงหา้มธรรมดา)	ตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 ๔.๕	 ขนาดจำากัด	หมายความว่า	ขนาดจำากัดของไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 	 	 ๔.๖	 ไม้สันเขา	 หมายความว่า	 ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่บนสันเขา	 จากศูนย์กลางของสันเขา 

ข้างละไม่เกิน	๕.๐๐	เมตร

	 	 	 ๔.๗	 ไม้สงวน	หมายความว่า	ไม้หวงห้ามซึ่งโตได้ขนาดจำากัด	มีลำาต้นตรงแข็งแรง	และมี

เรือนยอดสมบูรณ์	ที่เจ้าหน้าที่ได้สงวนไว้

หมวดที่ ๒ 

การสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 ข้อ	๕	คุณสมบัติของผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ต้องเป็นนักวิชาการป่าไม้	หรือ	เจ้าพนักงานป่าไม้ที่

จบปริญญาทางวนศาสตร์	หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่
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	 ข้อ	๖	ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามข้อ	๕	ออกไปทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 ข้อ	๗	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำาสั่งตามข้อ	๖	ทำาการตรวจสอบพื้นที่

	 	 	 ๗.๑	 การตรวจสอบพื้นที่	 เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในภูมิประเทศจริงแล้ว	 ให้ทำาการตรวจสอบ

แนวเขตตอนและจุดยึดโยงธรรมชาติ	ในพื้นที่ให้ตรงกับแผนที่ป่าโครงการ

	 	 	 ๗.๒	 ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตดอน	ให้ป่าไม้เขตดำาเนินการดังนี้

	 	 	 	 ๗.๒.๑	 กรณีแนวเขตตอนในป่าโครงการเดียวกัน	หรือติดต่อกับแนวเขตป่า	โครงการ

อืน่ทีอ่ยูใ่นความควบคมุของปา่ไมเ้ขตเดยีวกนั	แตค่นละจงัหวดัใหป้า่ไมเ้ขตตัง้คณะกรรมการซึง่เปน็ขา้ราชการ 

ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป	จำานวน	๓	นาย	ออกไปตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 	 	 	 ๗.๒.๒	 กรณีแนวเขตตอน	 เป็นแนวติดต่อกับแนวเขตป่าโครงการอื่น	ซึ่งอยู่นอกเขต

ควบคุมของป่าไม้เขต	 ให้ป่าไม้เขตท้องที่และป่าไม้เขตที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งเป็นข้าราชการ

ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป	เขตละ	๒	นาย	ออกไปตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 	 	 	 ๗.๒.๓	 กรณีแนวเขตตอน	ติดต่อแนวเขตอทุยานแห่งชาติ	หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

หรือพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนๆ	ให้ป่าไม้เขตต้ังคณะกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับ	๕	ข้ึนไปจำานวน	๒	นาย	

ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และขอเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบและชี้แนวเขตตอน

	 ข้อ	๘	การทำาเครื่องหมาย

	 	 ให้ผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้ใช้ดวงตรา	ต.	ตราตัด	เลขเรียง	หรือเครื่องหมายอื่นๆ	ประทับตรา

หรือทำาเครื่องหมายนั้นให้ชัดเจน	โดยถือปฏิบัติดังนี้

	 	 	 ๘.๑	 การเปิดตอน	 ใช้สีแดงเขียนลูกศรชี้บอกแนวทางสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	 เลขที่	 ตอน	

วัน	เดือน	ปี	ที่ทำาการเลือกไม้	จุดเริ่มต้นแนวทางสำารวจคัดเลือกไม้	และประทับตรา	ต.

	 กรณีที่เป็นก้อนหินก็ให้เขียนชื่อผู้เลือกแทนการประทับตรา	ต.

	 	 	 ๘.๒	 ต้นไม้ที่ทำาการสำารวจคัดเลือก	ให้ถากเขียงที่ต้นไม้สูงจากพื้นดิน	ไม่ต่ำากว่า	๑.๓๐	เมตร	

และที่โค่นต้นไม้	รวม	๒	เขียง	และประทับตรา	ปีย่อ	ของ	พ.ศ.	ที่ทำาการสำารวจคัดเลือกตรา	ต.	ตราตัด	

และเลขที่ไม้เลือก	 โดยในปี	 พ.ศ.หนึ่ง	 ให้ผู้สำารวจคัดเลือกไม้คนหนึ่งเริ่มต้นเลขที่ประจำาต้นไม้	 ตั้งแต่เลขที่	

๑	ต่อเนื่องกันไปจนสิ้นปี	พ.ศ.	นั้น	ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สำารวจคัดเลือกไม้จะทำาการคัดเลือกตีตราประจำาต้นให้ตัดฟัน 

ในปีหนึ่งๆ	กี่ป่า	หรือกี่ตอนก็ตาม

	 ในกรณีเป็นไม้ยืนต้นตายหรือตายแห้งขอนนอนตามธรรมชาติ	ให้ปฏิบัติทำานองเดียวกันตามวรรคแรก

	 	 	 ๘.๓	 ต้นไม้สงวน	ให้ใช้สีแดงทำาเครื่องหมายกากบาทไว้ที่ลำาต้นตรงสูงจากพื้นดิน	ไม่ต่ำากว่า	

๑.๓๐	เมตร	และให้เขียนข้อความที่หน้าเขียง	ชื่อผู้เลือก	วัน	เดือนปีที่เลือก	และเลขที่ไม้สงวน	โดยเริ่มตั้งแต่ 

เลขที่	๑	เป็นต้นไป	ตามลำาดับ	จนเสร็จสิ้นทั้งตอนเมื่อเริ่มตอนใหม่ให้เริ่มตั้งแต่เลขที่	๑	ใหม่

	 ข้อ	๙	พื้นที่ที่ห้ามมิให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้

	 	 	 ๙.๑	 พื้นที่ที่ทางราชการประกาศหวงห้ามการทำาไม้	 หรือพื้นที่ที่กรมป่าไม้กำาหนดมิให้มีการ

ทำาไม้ไว้ในแผนที่ป่าโครงการ

	 	 	 ๙.๒	 พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก	 เห็นว่าภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่ควรจะรักษาไว้	 (นอกเหนือ

จากที่กำาหนดไว้ตามข้อ	๙.๑)	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สำารวจคัดเลือกตีตรา

	 ข้อ	๑๐	การเปิดตอนสำารวจคัดเลือกไม้
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	 	 เจา้หนา้ทีผู่ค้ดัเลอืก	ตอ้งเริม่งานจากที่ๆ 	จะคน้หาไดง้า่ยและเปน็จดุเดน่	เชน่	สบหว้ย	ตน้ไมใ้หญ	่ 

เชิงหน้าผาสูง	 ก้อนหินใหญ่	 หรือกิ่วเขา	 ให้เลือกหาต้นไม้ที่มีลำาต้นโตใหญ่หรือก้อนหินใหญ่	 ซึ่งอยู่ในที่เด่น	

เริ่มที่ตั้งต้นงานนั้น	และทำาเครื่องหมายเปิดตอนการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ตามข้อ	๘.๑	

	 ข้อ	๑๑	การเดินสำารวจคัดเลือกไม้

	 	 ถ้าภูมิประเทศเป็นที่เขา	 การเดินสำารวจคัดเลือกตีตราไม้ให้เดินขึ้นลงทางแนวไหล่เขาตลอด	 

จนทัว่เนือ้ทีต่อนท่ีกำาหนดไว้	ห้ามมิให้ข้ามสันเขาหรือลำาห้วยเป็นอันขาด	ถ้าภูมิประเทศเป็นท่ีราบ	การเดินสำารวจ

คัดเลือกตีตราไม้ให้เดินสลับไปสลับมาเป็นฟันปลาตลอดทั่วเนื้อที่	โดยจะใช้ลำาห้วย	หรือถนน	หรือทาง	หรือ

ที่หมายอื่นใด	ที่ชัดแจ้ง	เป็นขอบเขตของป่าตอนที่จะทำาการสำารวจคัดเลือกตีตรานั้นก็ได้

	 ข้อ	๑๒	ชนิดและขนาดของไม้ที่ให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราเพื่ออนุญาตให้ทำาออก

	 	 	 ๑๒.๑	 ไม้หวงห้ามทุกชนิดที่โตได้ขนาดจำากัด	ยกเว้นชนิดไม้ต่อไปนี้

	 	 	 	 ๑๒.๑.๑	ไม้หวงห้ามประเภท	ข.ทุกชนิด

	 	 	 	 ๑๒.๑.๒	ไม้สันเขา

	 	 	 	 ๑๒.๑.๓	ไม้สงวน

	 	 	 ๑๒.๒	 ไม้หวงห้ามทุกชนิด	 ที่โตได้ขนาดจำากัด	 ซึ่งยืนต้นตายหรือตายแห้งขอนนอน 

ตามธรรมชาติ

	 ข้อ	๑๓	ไม้สงวน	ไม้หวงห้ามทุกชนิดที่โตได้ขนาดจำากัด	ให้สงวนไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๓๐	ของจำานวน

ต้นไม้เลือก	และไม้สงวนรวมกัน	และทำาเครื่องหมายไม้สงวนตามข้อ	๘.๓	

	 ข้อ	๑๔	การวัดขนาดความโตต้นไม้	ตามข้อ	๑๒	ให้วัดรอบลำาต้นตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑.๓๐	เมตร	 

ในระดับเดียวกัน	ถ้าพ้ืนดินเป็นท่ีเขา	หรือดินลาด	ให้วัดความสูง	๑.๓๐	เมตร	จากส่วนลาดตอนบนสุดของต้นไม้

	 กรณีที่ต้นไม้นั้นมีลำาต้นแยกออกเป็น	๒	นาง	หรือหลายนาง	สูงกว่าระดับ	๑.๓๐	เมตรจากพื้นดิน	

ให้ถือเป็นต้นเดียว	และหมายเหตุไว้ในสมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย	

	 กรณีต้นไม้นั้นมีลำาต้นแยกออกเป็น	๒	นาง	หรือหลายนาง	ต่ำากว่า	๑.๓๐	 เมตรจากพื้นดิน	ให้ถือ

แต่ละนางเป็น	 ๑	 ต้น	 และสำารวจคัดเลือกได้เฉพาะนางที่ความโตได้ขนาดจำากัดและหมายเหตุไว้ในสมุด 

คัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย

	 ข้อ	๑๕	 ในระหว่างการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้แต่ละคร้ังเจ้าหน้าท่ีผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้ทำาการ 

นับจำานวนไม้ช้ันสองของตอน	ท่ีทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	และให้ระบุไว้ในสมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	ด้วย

	 ข้อ	๑๖	การปิดตอนสำารวจคัดเลือกตีตราไม้	ให้ใช้สีแดงวงรอบหน้าเขียงของไม้เลือกต้นสุดท้าย	ท้ัง	๒	เขียง

หมวดที่ ๓ 

การตรวจสอบผลงานและการส่งรายงาน

	 ข้อ	๑๗	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน	ให้ผู้สำารวจคัดเลือกตีตราไม้	จัดทำารายงานตามแบบต่างๆ	

แผนท่ีสังเขปแสดงตำาแหน่งไม้เลือกและไม้สงวน	และแผนท่ีสังเขปแสดงสภาพท่ีอยู่ในสมุดคัดเลือกไม้	 (ส.ล.ม.	 ๑)	 

ให้ครบถ้วนทุกแบบ	จำานวน	๑	เล่ม

	 ข้อ	๑๘	คณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบผลงานการสำารวจคดัเลอืกตตีราไม้	ตอ้งเปน็นกัวชิาการปา่ไม้	หรอื

เจ้าพนักงานป่าไม้ที่จบปริญญาทางวนศาสตร์หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป
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	 ข้อ	๑๙	เมื่อเขตได้รับรายงานตามข้อ	๑๗	ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๘	ออกไป

ตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๒๐	ของงานสำารวจคัดเลือกตีตราไม้ทั้งหมด

	 เมือ่ไดร้บัรายงานการดำาเนนิการตามวรรคแรกแลว้	ใหป้า่ไมเ้ขตรบัรองรายงานตามแบบทีก่ำาหนดใน

สมุดคัดเลือกไม้	(ส.ล.ม.	๑)	เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยทุกห้วข้อ

	 ข้อ	๒๐	 ให้ป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่จัดทำาบัญชีไม้เลือก	 โดยทำาการแบ่งเฉลี่ยไม้ในตอนนั้นๆ	ออกเป็น	

๓	แปลง	ให้แต่ละแปลงมีจำานวนไม้เลือกใกล้เคียงกัน

	 ข้อ	๒๑	ให้ป่าไม้เขตส่งหลักฐานผลการสำารวจคัดเลือกไม้ให้กรมป่าไม้	ดังนี้

	 	 	 ๒๑.๑	 บัญชีไม้เลือกแบบ	๒	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๒	 บัญชีไม้เลือกแบบ	๒	(ฉบับแบ่งเฉลี่ย)	๒	ชุด

	 	 	 ๒๑.๓	 รายงานแบบ	๑	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๔	 แผนที่สังเขปแสดงตำาแหน่งไม้เลือกและไม้สงวน	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

	 	 	 ๒๑.๕	 แผนที่สังเขปแสดงสภาพป่า	(ฉบับรวม)	๑	ชุด

หมวดที่ ๔

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๒๒	การดำาเนินงานตามระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำาหนด

	 ข้อ	๒๓	ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๘	

	 (ลงนาม)	จำานงค์	โพธิสาโร

	 (นายจำานงค์	โพธิสาโร)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙

 

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อธิบดีกรมป่าไม้	ออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๒๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น

	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๓

	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใด	 ในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	 หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๕	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑

การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๖	 ผู้ใดประสงค์จะขอทำาไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาต	 ขอใบแทนใบ 

อนุญาต	 หรือขอโอนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอท้องที่ที่ป่านั้น 

ตั้งอยู่	 ตามแบบที่กำาหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้

	 ข้อ	๗	 หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๗.๑	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมิได้วางโครงการทำาไม้

	 	 	 	 (๑)	ภายในเดือน	 มกราคมของทุกปี	 ให้จังหวัดประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะเปิด

ให้มีการทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใดบ้างหากผู้ใด

ประสงค์จะทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด	ไม้ชนิดใดจำานวนเท่าใดให้ยื่นคำาขอตาม 

ข้อ	๖	ภายในสิ้นเดือน	กุมภาพันธ์	ของแต่ละปี

	 	 	 	 (๒)	การสำารวจปริมาณไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโตตั้งแต	่ ๑๐๐	 เซนติเมตร

ขึ้นไป	(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	เซนติเมตร)	ให้ใช้ตรา	ต	(ตราประจำาตัว)	เลขเรียง	และปีย่อตีประทับ

ไว้ทั้งหน้าเขียงล่าง	และหน้าเขียงบนเพื่อเป็นหลักฐาน
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	 	 	 	 (๓)	การสำารวจปริมาณไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามท่ีมีขนาดความโตต้ังแต่	 ๔๖-๙๙	 เซนติเมตร	

(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	เซนติเมตร)	ให้ทำาการสำารวจโดยวิธีการหาตัวอย่าง	(Sampling)	แล้วคำานวณ

ออกมาเป็นจำานวนต้นและปริมาตรทั้งหมด	 โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการสำารวจและหากำาลังผลิต 

ป่าฟืนและการทำาไม้เสาเข็มของกรมป่าไม้

	 	 	 ๗.๒	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว

	 	 	 	 ให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับข้อ	๗.๑	โดยสำารวจเฉพาะแปลงตัดฟันรายปี	ที่จะเปิดการ

ทำาไม้ตามโครงการเท่านั้น	การอนุญาตให้แจ้งจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำานวนไม้ที่สำารวจได้

และกำาหนดอายุใบอนุญาตทำาไม้ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาการทำาไม้ตามโครงการของแปลงนั้นๆ	

	 	 	 ๗.๓	 ป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าหรือทำาประโยชน์อย่างอื่น

	 	 	 	 ให้สำารวจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้

ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕

หมวด ๓

การอนุญาตทำาไม้

	 ข้อ	๘	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอทำาไม้ตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขอทำาไม้อยู่

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำาไม้ตามข้อ	 ๗	 หรือไม่	 หากไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ให้แจ้ง

ขัดข้องให้ผู้ยื่นคำาขอทราบ	 ถ้าอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เปิดให้มีการทำาไม้ตามข้อ	 ๗	 ให้สำารวจว่า 

ป่าสงวนแห่งชาติที่ขอทำาไม้มีไม้ชนิดใด	มากน้อยเพียงใด	สภาพป่าเป็นอย่างไร	หากอนุญาตแล้วจะเป็นผล

ดี	 หรือผลเสียหายแก่สภาพป่ามากน้อยเพียงใด	 ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างหรือไม่	 แล้วรวบรวม 

ส่งจังหวัดภายในวันที่	๓๐	เมษายน	ของแต่ละปี

	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตแห่งท้องที่ 

ปา่นัน้ภายในวนัที	่๓๑	พฤษภาคม	เพือ่ใหป้า่ไมเ้ขตทำาการสำารวจใหแ้ลว้เสรจ็	และสง่บญัชไีมใ้หจ้งัหวดัภายใน

วันที่	๓๐	กันยายน	เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ตามข้อ	๙	ต่อไป

	 ข้อ	๙	การอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 	 ๙.๑	 ให้อนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นอันดับแรกและเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)	ไม้ที่มีขนาดความโตตั้งแต่	 ๔๖-๙๙	 เซนติเมตร	 (วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	 ๑๓๐	

เซนติเมตร)	ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่สั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	

แต่ไม่เกินรายละ	๑๐๐	ต้น	ถ้าเกินจำานวนนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	แต่ไม่เกิน

รายละ	๒๐๐	ต้น	ทั้งนี้	เมื่อรวมทุกรายแล้วจะต้องไม่เกินจำานวนตามข้อ	๗	

	 	 	 	 (๒)	ไม้ที่มีขนาดความโตตั้งแต่	๑๐๐	เซนติเมตร	ขึ้นไป	(วัดตรงที่สูงจากพื้นดิน	๑๓๐	

เซนติเมตร)	ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่สั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	

แต่ไม่เกินรายละ	 ๒๕	 ต้น	 ถ้าเกินจำานวนนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุญาตได้ตามความจำาเป็น	 แต่ไม่เกิน

รายละ	๕๐	ต้น	ทั้งนี้	เมื่อรวมทุกรายแล้วจะต้องไม่เกินจำานวนตามข้อ	๗	

	 หากมีการอนุญาตเกินกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ข้างต้น	ให้เสนอกรมป่าไม้สั่งการเป็นรายๆ	ไป

	 	 	 ๙.๒	 ไม้ที่เหลือจากข้อ	๙.๑	ให้อนุญาตเพื่อการค้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 (๑)	ป่าโครงการที่ให้สัมปทาน	 หากจะมีการอนุญาตเพื่อการค้าให้เสนอกรมป่าไม้

พิจารณาสั่งการเป็นรายๆ	ไป

	 	 	 	 (๒)	ป่าที่เปิดสำาหรับการปลูกสร้างสวนป่าหรือทำาประโยชน์อย่างอื่น	 ให้อนุญาต 

แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาไม้ออกภายใน	 ๖๐	 วัน	 หาก	 ออป.	 ปฎิเสธไม่รับทำาไม้โดยเหตุผลใดๆ	 ก็ดี	

หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในกำาหนด	๖๐	วัน	นับแต่วันที่แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบให้ดำาเนินการ

ประมูลเรียกค่าเปิดป่าหาผู้รับอนุญาตทำาไม้ต่อไปตามระเบียบ

	 	 	 ๙.๓	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ออกใบอนุญาตทำาไม้ไปแล้ว	 ให้รายงานตามลำาดับขั้นจนถึงกรมป่าไม้	 ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต

หมวด ๔

ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๑๐	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบ

อนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอท้องท่ี	 

เปน็ผูพ้จิารณาสัง่	โดยกำาหนดอายใุบคูม่อืคนงานหรอืผูร้บัจา้งและใบคูม่อืผูแ้ทนของผูร้บัใบอนญุาตไมเ่กนิอายุ

ใบอนุญาตทำาไม้นั้นๆ	

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงาน

หรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันที่ออก

หมวด ๕

การต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้

	 ข้อ	๑๒	การขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้	ต้องย่ืนคำาขอต่ออายุก่อนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ	เม่ือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ตามข้อ	๖	ให้ตรวจสอบและพิจารณาความเห็นเสนอนายอำาเภอ

หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอท้องท่ี	หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาส่ัง

	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ 

ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้น	 ให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 

ใบอนุญาต	พร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย

	 เมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำาไม้ตามวรรคหนึ่งแล้ว	 แต่ผู้รับอนุญาตยังทำาไม้ไม่แล้วเสร็จ	 หาก 

ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีก	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาเสนอ

ความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 ได้ต่ออายุใบอนุญาต 

ไปแล้ว	ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๖

ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๔	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 
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ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว

พิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

แต่กรณี	เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๕	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า	

“ใบแทน”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนใบอนุญาตนั้น	โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิม

ทุกประการ	 แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ออกใบแทนไว้เป็นสำาคัญ	 และ

ประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทราบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๗

การโอนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๖	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอโอนใบอนุญาต	 ตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอ

นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๗	 การโอนใบอนุญาตให้โอนได้เฉพาะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาตเท่านั้น	 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการโอนไว้ในใบอนุญาตทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน

แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	 เดือน	ปี	ที่อนุญาตให้โอนไว้เป็นสำาคัญ	และประทับตรา

ประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 กับให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตที่โอนทั้งต้นขั้วและ

ปลายขั้วด้วย	เมื่อได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาตไปแล้ว	ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	๓๐	วัน	 

นับแต่วันที่ออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๘

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๘	 การอนุญาตทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามข้อ	 ๙	 ถ้ามิได้สำารวจประทับตราไว้ให้

กำาหนดสถานท่ีรวมหมอนเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวง	 ใบบริเวณป่าแปลงท่ีอนุญาตน้ัน	

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

	 ข้อ	๑๙	 ค่าภาคหลวงไม้	 ค่าบำารุงป่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำาหนดไว้ 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ข้อ	๒๐	การทำาไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เพื่อใช้สอยในครัวเรือนของตน	ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

ขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ	 ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด	โดยเฉพาะ

	 	 	 	 	 	 	 											ประกาศ	ณ	วันที่	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๙

	 	 	 			(ลงนาม)				ชำานิ	บุณโยภาส

	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้

2(42-168).indd   63 7/1/2010   12:59



125

คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

64

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 อธิบดีกรมป่าไม้
ออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๒๙”
	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่การทำาไม้ไผ่ทุกชนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำาไม้ไผ่ในป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๒
	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	 หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๕	ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑
การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๖	 ผู้ใดจะขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง 
ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอใบแทนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงาน 
เจา้หนา้ทีแ่หง่อำาเภอหรอืกิง่อำาเภอทอ้งทีท่ีป่า่นัน้ตัง้อยู	่ตามแบบทีก่ำาหนดไวแ้ลว้ในกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๑,๑๐๖	
(พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ
	 ข้อ	๗	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว	 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	 ให้จังหวัด
ประกาศใหป้ระชาชนทราบวา่	จะเปดิใหม้กีารทำาไมไ้ผภ่ายในเขตปา่สงวนแหง่ชาต	ิปา่ใดบา้ง	หากผูใ้ดประสงค์
จะขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด	ไม้ไผ่ชนิดใด	จำานวนเท่าใด	ให้ยื่นคำาขอตามข้อ	๖	
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	ของแต่ละปี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่

	 ข้อ	๘	หลักเกณฑ์และวิธีการสำารวจปริมาณไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 	 	 ๘.๑	 	ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมิได้วางโครงการทำาไม้
	 ให้ทำาการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง	 (Sampling)	 แล้วคำานวณออกมาเป็นปริมาณ
ไม้ไผ่แต่ละชนิดเป็นจำานวนลำาหรือน้ำาหนักโดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่ของกรมป่าไม้
	 	 	 ๘.๒	 ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้วางโครงการทำาไม้ไว้แล้ว
	 การสำารวจให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับข้อ	๘.๑	โดยสำารวจเฉพาะแปลงตัดฟันรายปีที่จะเปิดการทำาไม้
ตามโครงการเท่านั้น	แล้วแจ้งจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกินปริมาณไม้ไผ่ที่สำารวจได้	โดยให้กำาหนดอายุใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาการทำาไมต้ามโครงการของแปลงนัน้ๆ	เวน้แตจ่ะไดม้กีารวางโครงการทำาไมไ้ผข่ึน้ไวโ้ดยเฉพาะ
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	 ข้อ	๙	การสำารวจหาปริมาณไม้ไผ่ที่มีผู้ยื่นคำาขอตามข้อ	๖	หรือข้อ	๗	ให้ดำาเนินการดังนี้
	 ให้ตรวจสอบก่อนว่าป่าสงวนแห่งชาติที่ขอรับอนุญาตทำาไม้ไผ่มีไม้ไผ่ชนิดใดมากน้อยเพียงใด	 สภาพ
ป่าเป็นอย่างไร	 หากอนุญาตแล้วจะเป็นผลเสียหายต่อสภาพป่าหรือไม	่ ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้าง
หรือไม่	แล้วรวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่	๓๐	เมษายน	ของแต่ละปี
	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตท้องที่ป่านั้น
ภายในวนัที่	๓๑	พฤษภาคม	เพือ่ใหป้า่ไมเ้ขตทำาการสำารวจใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้ปรมิาณไมไ้ผใ่หจ้งัหวดัภายใน
วันที่	๓๐	กันยายน	เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ไผ่ตามข้อ	๑๐	ต่อไป

หมวด ๓
การอนุญาตทำาไม้ไผ่

	 ข้อ	๑๐	 การอนุญาตทำาไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ดำาเนินการได้ไม่เกินปริมาณไม้ไผ่ 
ที่สำารวจได้ดังนี้
	 	 	 ๑๐.๑	 ให้อนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัวและการกุศลสาธารณประโยชน์เป็นอันดับแรก	 โดยให้
นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตได้ตามความจำาเป็นแต่รวมทุกชนิด 
ตอ้งไมเ่กนิรายละปลีะ	๕๐๐	ลำา	ถา้เกนิจำานวนนีใ้หเ้สนอวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูพ้จิารณาสัง่ใหน้ายอำาเภอ
หรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตได้ตามความจำาเป็น	 แต่รวมทุกชนิดต้องไม่เกิน 
รายละปีละ	๑,๐๐๐	ลำา
	 	 	 ๑๐.๒	 ไม้ไผ่ที่เหลือจากข้อ	๑๐.๑	ให้อนุญาตเพื่อการค้าได้	โดยให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่อนุญาตรวมทุกชนิดได้ไม่เกินรายละปีละ	๑,๐๐๐	ลำา	ถ้าเกินจำานวนนี้ให้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่งให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	
อนุญาตรวมทุกชนิดได้ไม่เกินรายละปีละ	๕,๐๐๐	ลำา	
	 หากมีการอนุญาตเกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดไว้ข้างต้น	ให้เสนอกรมป่าไม้พิจารณาส่ังการเป็นรายๆ	ไป
	 	 	 ๑๐.๓	 ในกรณีที่จำาเป็นต้องตัดฟันไม้ไผ่ออกเพื่อเปิดพื้นที่ทำาประโยชน์ให้ทำาโดยการประมูล
หาผู้รับอนุญาตทำาออกต่อไป
	 	 	 ๑๐.๔	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบอนุญาต 
ทำาไม้ไผ่ไปแล้ว	 ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต	 แล้วให้จังหวัดรวบรวมรายงานการอนุญาตทั้งหมดให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 
เดือนมกราคมของปีถัดไป

หมวด ๔
ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของ 
ผูร้บัใบอนญุาตตามขอ้	๖	ใหต้รวจสอบพจิารณาเสนอนายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ปน็หวัหนา้ประจำากิง่อำาเภอ
ท้องที่	 เป็นผู้พิจารณาสั่งโดยกำาหนดอายุใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 
ไม่เกินอายุใบอนุญาตทำาไม้ไผ่นั้นๆ	
	 ข้อ	๑๒	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงาน
หรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 
๓๐	วัน	นับแต่วันที่ออก
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หมวด ๕
การต่ออายุใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๓	 การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ	๖	ให้ตรวจสอบและพิจารณาความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	เป็นผู้พิจารณาสั่ง
	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ
ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้น	 ให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 
ใบอนุญาต	พร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย
	 ข้อ	๑๔	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่	 ได้ต่ออายุใบอนุญาต 
ไปแล้ว	ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด	พร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๖
ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ	 ๖	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 
ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว
พิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง
	 ข้อ	๑๖	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม	 แต่ให้เขียนหรือประทับคำา
ว่า	 “ใบแทน”	 ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านหน้าตอนบนใบอนุญาตนั้น	 โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับ 
ใบอนุญาตเดิมทุกประการ	แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่ออกใบแทนไว้เป็น
สำาคัญ	 และประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งสำาเนาให้ป่าไม้เขตท้องท่ีทราบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันท่ีออกใบแทนใบอนุญาต

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๗	 ในการตรวจวัดเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงไม้ไผ่ที่อนุญาตตามระเบียบนี้	 ให้กำาหนดสถานที่ 
รวมหมอนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดเพื่อคำานวณค่าภาคหลวงภายในเขตป่าแปลงที่ได้รับอนุญาตนั้น	
	 ข้อ	๑๘	 ค่าภาคหลวงไม้	 ค่าบำารุงป่า	 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราไว้ 
โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗
	 ข้อ	๑๙	การทำาไมไ้ผภ่ายในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ	เพือ่ใชส้อยในครวัเรอืนของตนทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑,๑๐๖	(พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ว่าด้วยการทำาไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
อนุญาตไว้เป็นคราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

	 	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๙

	 	 	 	 	 	 	 				(ลงนาม)	ชำานิ	บุณโยภาส
	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)
	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหระทรวง	 ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	อธิบดีกรมป่าไม้	ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๒๙	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะการเก็บหาของป่าท่ีมิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น

	 บรรดาข้อบังคับหรือคำาสั่งอื่นใด	 ในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอำานาจตีความ	วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้	คำาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

การยื่นคำาขอ

	 ข้อ	๕	ผู้ใดประสงค์จะเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาต	ิ ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือแทนของผู้รับใบอนุญาต	 ขอต่ออายุใบอนุญาต	

ขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอโอนใบอนุญาต	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ 

ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่	 ตามแบบที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑,๑๐๗	 (พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ

หมวดที่ ๒

การสำารวจหากำาลังการผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๖	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขอ 

เก็บหาของป่ามีของป่าชนิดใด	จำานวนมากน้อยเพียงใด	สภาพป่าเป็นอย่างไร	ได้มีการอนุญาตเก็บหาของป่า

หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม่	 หากอนุญาตแล้วจะเป็นผลดีหรือผลเสียหายแก่สภาพป่ามากน้อย

เพียงใด	ได้เคยอนุญาตให้แก่ผู้ใดมาแล้วบ้างหรือไม่	แล้วรวบรวมส่งจังหวัดพิจารณา

	 เมื่อจังหวัดได้รับรายงานแล้ว	 ให้จังหวัดทำาความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ป่าไม้เขตท้องที่ป่านั้น

พิจารณาเพื่อสำารวจหากำาลังผลิตของป่านั้นโดยวิธีประมาณการ	 แล้วแจ้งให้จังหวัดทราบ	 เพื่อพิจารณา

อนุญาตให้เก็บหาของป่าได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	ไม่เกินกำาลังผลิตที่สำารวจได้

	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	 ๓๐	 วัน 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
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หมวดที่ ๓

ใบคู่มือคนงาน

	 ข้อ	๗	เมื่อพนักงานเจ้าที่ได้รับคำาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับ 

ใบอนุญาต	ตามข้อ	๕	ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ

ท้องที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง	 โดยกำาหนดอายุใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต 

ไม่เกินอายุใบอนุญาตเก็บหาของป่านั้นๆ

	 ข้อ	๘	 เมื่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอท้องที่ได้ออกใบคู่มือคนงานหรือ

ผู้รับจ้าง	 และใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน	 ๓๐	 วัน	 

นับแต่วันที่ออก

หมวดที่ ๔

การต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า

	 ข้อ	๙	การขอต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่า	 ต้องยื่นคำาขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบและพิจารณา 

ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกินอายุ 

ใบอนุญาตเดิม	 และในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว 

ใบอนุญาตพร้อมกับลงลายมือชื่อ	ตำาแหน่ง	และวัน	เดือน	ปี	ที่อนุญาตกำากับไว้ด้วย

	 เม่ือต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าตามวรรคหน่ึงแล้ว	 แต่ผู้รับอนุญาตยังเก็บหาของป่าไม่แล้วเสร็จ	 

หากผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีก	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ตรวจสอบพิจารณา

เสนอความเห็นให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๐	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ต่ออายุใบอนุญาตไปแล้ว	 ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวดที่ ๕

ใบแทนใบอนุญาต

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอใบแทนใบอนุญาต	 ตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบก่อนว่า	 

ผู้รับอนุญาตมีหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหายหรือไม่แล้ว

พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	๑๒	 ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า 

“ใบแทน”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบนใบอนุญาตนั้น	โดยมีข้อความและเงื่อนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิม

ทุกประการ	 แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ออกใบแทนไว้เป็นสำาคัญและ

ประทับตราประจำาตำาแหน่งด้วย	(หากมี)
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หมวดที่ ๖

การโอนใบอนุญาต

	 ข้อ	 ๑๓	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอโอนใบอนุญาตตามข้อ	 ๕	 ให้ตรวจสอบพิจารณาเสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

	 ข้อ	 ๑๔	 การโอนใบอนุญาตให้โอนได้เฉพาะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาตเท่านั้น	 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการโอนไว้ในใบอนุญาตทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 

แล้วให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ	 ตำาแหน่ง	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่อนุญาตให้โอนไว้เป็นสำาคัญและประทับตรา

ประจำาตำาแหน่งด้วย	 (หากมี)	 กับให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตที่โอนทั้งต้นขั้วและ 

ปลายขั้วด้วยเมื่อได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาตไปแล้ว	ให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่

วันที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

หมวดที่ ๗

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	 ๑๕	 การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามข้อ	 ๖	 ให้กำาหนดสถานที่รวม

ของป่า	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงในบริเวณที่อนุญาตนั้น	หรือบริเวณใกล้เคียง

	 ข้อ	๑๖		 ค่าภาคหลวงของป่า	 ค่าบำารุงป่า	 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำาหนดไว้ 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	

	 ข้อ	 ๑๗	การเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอนุญาตไว้

เป็นคราวๆ	ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๙	

	 (ลงนาม)			ชำานิ		บุณโยภาส

	 (นายชำานิ		บุณโยภาส)

	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน

เพื่อทำาประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕

	 กรมป่าไม้โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เห็นสมควรกำาหนดวิธีการ
สำารวจ	 และการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ให้เป็นการเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สามารถทำาไม้ออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	จึงวางระเบียบได้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่ 
เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕”
	 ข้อ	๒.		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๘	เมษายน	๒๕๒๕	เป็นต้นไป
	 ข้อ	๓.	 การสำารวจและการทำาไม้ตามระเบียบนี้	 ไม่รวมถึงการทำาไม้ในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำา
ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
	 ข้อ	๔.	ให้ยกเลิก
	 	 	 (๑)	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือกตีตราประจำาต้นไม้หวงห้ามในบริเวณที่
เปิดที่ดินทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๑๑
	 	 	 (๒)	 ระเบียบหรือคำาสั่งกรมป่าไม้ที่สั่งการไว้เกี่ยวกับการทำาไม้ในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำา
ประโยชน์ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
	 ข้อ	๕.	ป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ตามระเบียบนี้	หมายความว่า	ป่าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่
จากส่วนราชการผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้พื้นที่ป่าไม้หรือตามผลของกฎหมายซึ่งได้มีโครงการหรือแผนการ 
ในการจะเข้าใช้ที่ดินทำาประโยชน์แล้ว
	 ข้อ	๖.		ให้ดำาเนินการสำารวจและการทำาไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ตามข้อ	 ๕	 
ได้เฉพาะบริเวณที่จะเปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์โดยแท้จริง	ซึ่งได้กำาหนดขอบเขตและแบ่งแปลงไว้แน่นอน
แล้ว	 พื้นที่ส่วนใดที่ยังไม่ถึงเวลาการใช้ที่ดินและบริเวณที่กำาหนดไว้เป็นสมบัติส่วนกลาง	 ไม่ให้มีการสำารวจ
และการทำาไม้ออกตามระเบียบนี้
	 ข้อ	๗.	 เมื่อได้กำาหนดการที่จะเปิดป่าเพื่อใช้ที่ดินทำาประโยชน์ตามข้อ	 ๖	 แล้วให้จังหวัด 
ประสานงานกบัปา่ไมเ้ขตทอ้งที	่สง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้ทำาการสำารวจไมใ้นบรเิวณปา่ทีจ่ะเปดิใชท้ีด่นิเพือ่ทำาประโยชน์
ในที่ดินนั้นตามหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 ๗.๑	 ไม้สัก	 ให้สำารวจไม้สักยืนต้นและยืนต้นตายตามธรรมชาติท่ีวัดรอบตรงท่ีสูงจากพ้ืนดิน	
๑๓๐	ซม.	และมีความโตต้ังแต่	๕๐	ซม.	 ข้ึนไป	และสำารวจไม้สักล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติทุกต้นท่ีเห็น 
ว่าจะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าใช้จ่าย	โดยให้ถากหน้าเขียงประทับตราตามระเบียบแล้วใช้เลขเรียงลำาดับประจำาต้น	
ตรา	ต.	และปีย่อ	(ไม่ต้องใช้ตราอนุญาตให้ตัดฟัน)	ตีประทับทุกต้นหรือท่อน	แล้วจัดทำาบัญชีไม้ตามแบบบัญชี
แบบ	๑	ท้ายระเบียบน้ี	บัญชีแบบ	๒	(สรุปไม้เลือกชนิด	ขนาด	และไม้สงวน	เป็นบัญชีรวม)	บัญชีแบบ	๓	
(รายงานสรุปผลการดำาเนินการสำารวจคัดเลือกตีตรา)	และทำาแผนท่ีแสดงตำาแหน่งไม้และแสดงบริเวณเขตป่า
ท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดใช้ท่ีดินเพ่ือทำาประโยชน์กับแสดงบริเวณท่ีจะเปิดใช้ประโยชน์ตามโครงการหรือแผนงาน	
แสดงบริเวณท่ีสงวนไว้เป็นป่าส่วนกลางในเขตท่ีดินให้ชัดเจน	(บัญชีแบบ	๒	แบบ	๓	ใช้แบบท่ีกรมป่าไมก้ำาหนด
ไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติราชการของกองโครงการ	เล่ม	๑	พ.ศ.	๒๔๙๘	โดยอนุโลม)
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	 	 	 ๗.๒	 ไม้กระยาเลย	ให้สำารวจและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้สัก	เว้นแต่ให้สำารวจไม้ที่มีขนาด
โตตั้งแต่	๑๐๐	ซม.	(รวมทั้งไม้ล้มขอนนอนไพร)	ขึ้นไป	และทำาบัญชีไม้ตามแบบ	๑/๑	ที่แนบท้ายระเบียบนี้
	 	 	 ๗.๓	 ในระหวา่งทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีด่ำาเนนิการสำารวจไมต้ามระเบยีบนี	้ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ
ปา่ไมเ้ขตทอ้งทีท่ีจ่ะสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่อ้าวโุส	ออกไปตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่ามควรแกก่รณี	
ถ้ามีการตรวจสอบผลงานตามข้อนี้	ให้ผู้ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานด้วย
	 ข้อ	๘.	 เม่ือได้ดำาเนินการสำารวจไม้ตามข้อ	๗	 เสร็จแล้วให้เขตส่งบัญชีไม้ทุกแบบไปให้จังหวัด	 ๓	 ชุด	
เพ่ือดำาเนินการออกใบอนุญาตตามระเบียบต่อไป	และให้ป่าไม้เขตรายงานผลการสำารวจไม้ให้กรมป่าไม้ทราบด้วย
	 ในกรณีที่ต้องใช้เวลาสำารวจไม้เกินกว่า	 ๑	 เดือน	 ให้ป่าไม้เขตส่งบัญชีไม้ให้จังหวัดเป็นงวดๆ 
งวดละประมาณ	๑๕	วัน	ทั้งนี้	เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการทำาไม้
	 ข้อ	๙.	 เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีไม้และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากป่าไม้เขตแล้วให้ดำาเนินการอนุญาต 
ตามระเบยีบหลกัเกณฑข์องกรมปา่ไมโ้ดยมชิกัชา้	และเรง่รดัการทำาออกมาใหท้นัการใชท้ีด่นิทำาประโยชน	์แลว้
รายงานผลการอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบด้วย
	 ข้อ	๑๐.	 ไม้ขนาดเล็กหรือเศษไม้ปลายไม้ที่ใช้ทำาประโยชน์ได้	 เช่นไม้เสา	 เสาเข็มหรือไม้ปาเก้	 
ซึง่มไิดส้ำารวจไมต้ามระเบยีบนี	้ถา้เหน็สมควรอนญุาตใหท้ำาออก	กใ็หพ้จิารณาอนญุาตตามระเบยีบวา่ดว้ยการ
นั้น	ตามจำานวนและสภาพของไม้โดยแท้จริงตามที่เห็นสมควรเป็นงวดๆ	โดยกำาหนดสถานที่รวมไม้เพื่อตรวจ
วัดคำานวณค่าภาคหลวงภายในเขตแปลงหรือริมแปลงทำาไม้ที่ใกล้ที่สุด	 ตามสภาพของไม้ที่นำาไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงจนหมดแปลงโดยให้ผู้ออกอนุญาตควบคุมการทำาไม้โดยใกล้ชิด	 อย่าให้มีการนำาไม้นอกแปลง 
มาปลอมปนได้
	 สำาหรับไม้ที่เหมาะสมในการทำาฟืน	ถ้าเห็นสมควรอนุญาตให้จังหวัดอนุญาตเป็นงวดๆ	งวดละไม่เกิน	
๑,๐๐๐	ม.๓	จนว่าจะหมดจำานวน	ตามสภาพไม้ที่เหมาะสมในการทำาฟืนที่มีอยู่จริง	โดยกำาหนดสถานที่รวมไม้
ทำาฟืนหรือเก็บหาของป่าหวงห้าม	 และตรวจวัดคำานวณค่าภาคหลวงตลอดถึงการควบคุมเช่นเดียวกับไม้ 
ขนาดเล็ก	และเศษไม้ปลายไม้ตามวรรคแรก
	 ข้อ	๑๑.	 เพื่อลดขั้นตอนการทำาไม้ให้สามารถทำาไม้ออกได้รวดเร็วขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบควบคุมของเจ้าหน้าที่	 จึงให้ผู้อนุญาตกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาต	 โดยให้ผู้รับอนุญาตทำาการ 
ตัดฟันบั่นทอนไม้ที่รับอนุญาต	 แล้วใช้ตราประจำาป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้ หรือตราประทับไม้ของ
เอกชน	 แล้วแต่กรณี(แต่ไม่ใช่ตรากรรมสิทธิ์)	 ประทับที่หน้าตัดของท่อนไม้	 พร้อมกับเลขเรียงประจำาต้น	 
ที่เจ้าหน้าที่สำารวจประทับตราไว้	 และเลขเรียงประจำาท่อน	 แล้วจึงชักลากไม้นั้นออกมารวมหมอน 
เพื่อตรวจวัดประทับตราคำานวณค่าภาคหลวงในเขตแปลงหรือใกล้แปลงที่รับอนุญาต	 ซึ่งสะดวกในการ 
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	และสะดวกต่อการนำาเคลื่อนที่ต่อไป

         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระเบียบนี้ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	เมษายน	๒๕๒๕

	 	 	 	 	 (ลงนาม)					พงศ์	โสโน
	 	 	 	 	 	 	 					(นายพงศ์	โสโน)
	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๐

 

	 ด้วยกรมป่าไม้โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕ 

ข้อ	๑๑	ยังไม่เหมาะสมอยู่บางประการ	จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมให้รัดกุมขึ้น	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้

ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ฉบับที่	๒)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๓๐”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	ให้ยกเลิกความในข้อ	๑๑	แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณที่

เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	และใช้ความดังต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ		 ๑๑.	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมของเจ้าหน้าที่	 จึงให้ผู้อนุญาตกำาหนดเงื่อนไข

ในการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ตราประจำาป่าขององค์การฯ	 แทนการประทับตรา

อนุญาตชักลากไม้ได้เฉพาะกรณีที่องค์การฯ	 เป็นผู้รับอนุญาต	 และดำาเนินการทำาไม้ออกเองเป็นป่าๆ 

ไปเท่านั้น	แต่ถ้าองค์การฯ	จ้างบริษัทหรือเอกชนเป็นลูกช่วงหรือจ้างโดยวิธีอื่นใดก็ตาม	หรือการอนุญาตให้ 

บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ต้องกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เขตตรวจวัด 

ประทับตราอนุญาตชักลาก	และให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้แทนตรวจวัดประทับตราค่าภาคหลวงพร้อมกัน	ณ	ที่

บริเวณตอไม้	โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลาก	พ.ศ.	๒๕๐๔	แก้ไขเพิ่ม

เติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๐	และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจ	การประทับตรา	และการเรียกเก็บเงิน

ค่าภาคหลวงไม้	ไม้ฟืน	หรือไม้เผาถ่าน	พ.ศ.	๒๕๑๐”

	 ข้อ	๔.	อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๓๐

	 	 	 	 	 	(ลงนาม)					ชำานิ	บุณโยภาส

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชำานิ	บุณโยภาส)

	 	 	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔

 

	 ด้วยกรมป่าไม้	 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	

ข้อ	๗.๒	ยังไม่เหมาะสมอยู่บางประการ	จึงได้แก้ไขให้รัดกุมขึ้น	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมป่าไม้	 ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิด

ใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ฉบับที่	๓)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๓๔”

	 ข้อ	๒.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒	กันยายน	๒๕๓๔	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓.	 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ	 ๗.๒	 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ 

ในบริเวณที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำาประโยชน์	พ.ศ.	๒๕๒๕	และใช้ความดังต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๗.๒	ไม้กระยาเลย	ให้สำารวจและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้สัก	เว้นแต่ให้สำารวจไม้ท่ีมีขนาดโตต้ังแต่	

๘๐	เซนติเมตร	(รวมท้ังไม้ล้มขอนนอนไพร)	ข้ึนไป	และทำาบัญชีไม้ตามแบบ	๑/๑	ท่ีแนบท้ายระเบียบน้ี”

	 ข้อ	๔.	อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒	กันยายน	๒๕๓๔

	 	 	 	 	 (ลงนาม)						ปรีชา	อบอาย

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายปรีชา	อบอาย)

	 	 	 	 	 	 	 	 รองอธิบดี	ปฏิบัติราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	 					อธิบดีกรมป่าไม้		
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดขนาดจำากัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

	 โดยท่ีเป็นก�รสมควรปรับปรุงแก้ไขขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�ม	ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

เสียใหม่ให้ถูกต้องและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ออกประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 กำ�หนดขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�มต�ม 

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ลงวันที่	๒๒	มกร�คม	พ.ศ.๒๕๓๑

	 ข้อ	๒		กำ�หนดขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�ม	ต�มประเภทและชนิดให้มีขน�ดโตของต้นไม้ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สัก	๒๒๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๒)	 ไม้ย�ง	๒๙๐	เซนติเมตร

	 	 	 (๓)	 ไม้หวงห้�มอื่นๆ	ต�มที่กำ�หนดในบัญชีท้�ยประก�ศนี้

	 ข้อ	๓		ก�รวัดขน�ดโตของต้นไม้ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่สูง	๑๓๐	เซนติเมตร	จ�กพื้นดินเว้นแต่

	 	 	 (๑)	 ต้นไม้ที่ลำ�ต้นมีลักษณะผิดปกติ	 เช่น	 เป็นพูพอน	 ปุ่ม	 ต�	 หรือกิ่วคอด	 ตรงที่สูง	 

๑๓๐	เซนติเมตร	ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่ถัดจ�กที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด

	 	 	 (๒)	 ต้นไม้ที่มีลำ�ต้นไม่แน่ชัด	 เช่น	 จำ�พวกไม้โกงก�ง	 ให้วัดโดยรอบลำ�ต้นตรงที่ถัดไป	 

๒๐	เซนติเมตร	จ�กร�กใหญ่อันบนที่หยั่งลงดิน

	 ข้อ	๔	ขน�ดจำ�กัดไม้หวงห้�มต�มประก�ศนี้มิให้ใช้บังคับกับไม้หวงห้�มดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สัก	 ไม้ย�ง	 ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ต�มประมวล

กฎหม�ยที่ดิน

	 	 	 (๒)	 ไม้หวงห้�มที่ทำ�เป็นไม้ฟืนหรือไม้เผ�ถ่�น

	 	 	 (๓)	 ไม้หวงห้�มที่เกิดขึ้นจ�กก�รปลูกสร้�งสวนป่�

	 	 	 (๔)	 ไม้หวงห้�มที่ต�ยแล้ว	ไม่ว่�จะยืนต้นต�ยหรือล้มขอนนอนไพร

	 ข้อ	๕		ประก�ศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป	

ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	มกร�คม	พ.ศ.๒๕๓๒

(ลงน�ม)	พันโท	สนั่น	ขจรประศ�สน์

(สนั่น	ขจรประศ�สน์)

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เล่ม	๑๐๖	ตอนที่	๒๖	วันที่	๑๔	กุมภ�พันธ์	๒๕๓๒)
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำาไม้

มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

 

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๒๖	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ออกประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 กำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รนำ� 

ไม้มิใช่ไม้หวงห้�มเข้�เขตด่�นป่�ไม้	 ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	ฉบับลงวันที่	๑๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๑๘

	 ข้อ	๒	กำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รนำ�ไม้มิใช่ไม้หวงห้�มเข้�เขตด่�นป่�ไม้ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 สำ�หรับไม้มิใช่ไม้หวงห้�มที่นิยมซื้อข�ยกันเป็นลูกบ�ศก์เมตร	 อัตร�ค่�ธรรมเนียม 

ลกูบ�ศก์เมตรละ	 ๒๐.๐๐	 บ�ท	 (ย่ีสิบบ�ทถ้วน)	 แปรรูปแล้วลูกบ�ศก์เมตรละ	 ๔๐.๐๐	 บ�ท	 (ส่ีสิบบ�ทถ้วน)	

แต่ถ้�เป็นไม้ย�งพ�ร�	 อัตร�ค่�ธรรมเนียมลูกบ�ศก์เมตรละ	 ๒.๐๐บ�ท	 (สองบ�ทถ้วน)	 แปรรูปแล้ว 

ลูกบ�ศก์เมตรละ	๔.๐๐	บ�ท	(สี่บ�ทถ้วน)

	 	 	 (๒)	 สำ�หรับไม้มิใช่ไม้หวงห้�มท่ีนิยมซ้ือข�ยกันต�มม�ตรฐ�นอ่ืนนอกจ�กเป็นลูกบ�ศก์เมตร	

อัตร�ค่�ธรรมเนียมร้อยละสิบของร�ค�ตล�ดในท้องที่โดยเฉลี่ยจ�กร�ค�ของไม้นั้น	 แต่ถ้�เป็นไม้ไผ	่ ไม้รวก	

อัตร�ค่�ธรรมเนียมร้อยละสองของร�ค�ตล�ดในท้องที่โดยเฉลี่ยจ�กร�ค�ของไม้นั้น

	 ทั้งนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

ประก�ศ	ณ	วันที่	๓๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.๒๕๑๘

ทวิช	กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๙๒	ตอนที่	๑๑๒	วันที่	๑๗	มิถุน�ยน	๒๕๑๘)

1-2(1-41).indd   38 7/1/2010   12:57



152

คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
39

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

หรือออกค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทำาการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน 
และกำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

 

	 โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดให้ผู้รับสัมปท�นทำ�ไม้	หรือผู้รับอนุญ�ตทำ�ไม้หรือเก็บห�ของป่�	ทำ�ก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	หรือออกค่�ใช้จ่�ยเพ่ือให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�

ให้แทน	พร้อมทั้งกำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	ทวิ	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ประก�ศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�

หรือปลูกป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	ลงวันที่	๑๐	มกร�คม	๒๕๒๘

	 ข้อ	๒	 สัมปท�นทำ�ไม้หวงห้�ม	 ให้ผู้รับสัมปท�นทำ�ก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	 ต�มคำ�สั่ง	

และวิธีก�รที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่กำ�หนด

	 เงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวรรคหนึ่ง	 ให้นำ�ไปฝ�กธน�ค�รในวันที่ 

ชำ�ระค�่ภ�คหลวงแลว้นำ�สมดุหรอืบญัชฝี�กเงนิไปเกบ็ไวท้ีป่�่ไมเ้ขตหรอืป�่ไมจ้งัหวดัแหง่ทอ้งทีป่�่นัน้ๆ	ต�มที ่

ป่�ไม้เขตเห็นชอบ	 เพื่อถอนออกม�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวิธีก�รที่พนักง�น 

เจ้�หน้�ที่กำ�หนด	โดยถือเกณฑ์ก�รคำ�นวณจ�กค่�ภ�คหลวงของไม้ที่ทำ�ออกต�มสัมปท�นในอัตร�ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 กรณีสัมปท�นป่�บก	 อัตร�สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวงสำ�หรับไม้สัก	 และสองเท่�ของ 

ค่�ภ�คหลวง	สำ�หรับไม้กระย�เลยอื่นที่มิใช่ไม้สัก

	 	 	 (๒)	 กรณีสัมปท�นป่�ช�ยเลน	ให้เป็นไปต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขสัมปท�น

	 ข้อ	๓	 ก�รอนุญ�ตผูกข�ด	 หรือก�รอนุญ�ตทำ�ไม้หวงห้�ม	 หรือเก็บห�ของป่�หวงห้�มเพ่ือก�รค้�

ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	 ป่�ที่ได้เตรียมก�รกำ�หนดเป็นป่�สงวนแห่งช�ติ	 หรือป่�ที่ได้กำ�หนดโครงก�ร

ทำ�ไม้	 หรือโครงก�รเก็บห�ของป่�ไว้แล้ว	 หรือก�รอนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๑๓	 ม�ตร�	 ๑๘	 หรือม�ตร�	 ๕๔ 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ให้ผู้รับอนุญ�ตออกค่�ใช้จ่�ยเพื่อให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ทำ�ก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ให้แทน	เงินค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วให้คำ�นวณโดยถือเกณฑ์ค่�ภ�คหลวงของไม้หรือ

ของป่�ที่ทำ�ออกหรือถือเกณฑ์พื้นที่ป่�ที่ได้รับอนุญ�ตในอัตร�ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ไม้สักชั้น	ก.	หกเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๒)	 ไม้สักชั้น	ข.	หรือ	ค.	สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๓)	 ไม้สักชั้น	ง.	สองเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 (๔)	 ไม้กระย�เลยท่ีเรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละหน่ึงร้อยบ�ทถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบบ�ท		

สี่เท่�ของค่�ภ�คหลวง
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	 	 	 (๕)	 ไม้กระย�เลยที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละหกสิบบ�ทถึงแปดสิบบ�ท

	 	 	 	 ส�มเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๖)	 ไม้กระย�เลยที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละส�มสิบบ�ทถึงสี่สิบบ�ท

	 	 	 	 สอง	เท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๗)	 ไม้ฟืนหรือไม้เผ�ถ่�นที่ทำ�ออกจ�กป่�ช�ยเลนที่เรียกเก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละ 

	 	 	 	 ยี่สิบบ�ทหรือต่ำ�กว่�หรือเก็บค่�ภ�คหลวงโดยวิธีอื่น	ส�มเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๘)	 ไม้กระย�เลยที่เก็บค่�ภ�คหลวงลูกบ�ศก์เมตรละยี่สิบบ�ทหรือต่ำ�กว่�	 หรือเก็บ 

	 	 	 	 ค่�ภ�คหลวงโดยวิธีอื่น	หนึ่งเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๙)	 ของป่�หวงห้�มท่ีอนุญ�ตโดยวิธีผูกข�ด	หรืออนุญ�ตเพ่ือก�รค้�สองเท่�ของค่�ภ�คหลวง

	 	 	 (๑๐)	 ไม้ที่ทำ�ออกต�มม�ตร�	 ๑๓	 เพื่อก�รค้�	 หรือม�ตร�	 ๑๘	 เพื่อก�รค้�หนึ่งเท่�ของ 

	 	 	 	 ค่�ภ�คหลวง	ทั้งนี้ไม่รวมถึงไม้สักหรือไม้ย�งที่ขึ้นอยู่ในที่ดินมีโฉนดที่ดิน	หรือหนังสือ 

	 	 	 	 รับรองก�รทำ�ประโยชน์ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน

	 	 	 (๑๑)	 ก�รแผ้วถ�งป่�	 ต�มม�ตร�	 ๕๔	 เฉพ�ะกรณีที่มิใช่เพื่อก�รทำ�เหมืองแร่หรือระเบิด 

	 	 	 	 ย่อยหิน	ไร่ละ	๕๐	บ�ท

	 ข้อ	๔	 ก�รออกเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�	 ต�มข้อ	 ๓	 ให้ผู้รับอนุญ�ต 

มอบให้แก่พนักง�นเจ้�หน้�ที่พร้อมกับก�รชำ�ระเงินค่�ภ�คหลวงไม้หรือของป่�นั้น	 สำ�หรับกรณีก�ร 

ออกใบอนุญ�ตต�มข้อ	๓	(๑๑)	ให้มอบพร้อมกับก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต

	 เงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มวรรคหนึ่งให้กรมป่�ไม้นำ�ไปใช้จ่�ยในก�ร

บำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มหลักวิช�ก�รและแผนง�นที่กำ�หนด

	 ข้อ	๕	 บรรด�ไม้หวงห้�มหรือของป่�หวงห้�มที่ยังมิได้ตรวจวัดเพื่อเก็บค่�ภ�คหลวงในวันที่ประก�ศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบันีใ้ชบ้งัคบั	ใหป้ฏิบตัติ�มประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบันีท้ัง้สิ้น

	 	 ประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๗	มีน�คม	พ.ศ.๒๕๒๙

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เล่ม	๑๐๓	ตอนที่	๕๓	วันที่	๓	เมษ�ยน	๒๕๒๙)

1-2(1-41).indd   40 7/1/2010   12:57



154

คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
41

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าใช่จ่ายในการบำารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า 

สำาหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำาเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน
 

	 โดยทีเ่ปน็ก�รสมควรกำ�หนดใหผู้ร้บัใบอนญุ�ตแผว้ถ�งป�่	เพือ่ทำ�เหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิ	ทำ�ก�ร

แผว้ถ�งป�่เพือ่ใชพ้ืน้ทีท่ำ�เหมอืงแรห่รอืระเบดิยอ่ยหนิชำ�ระเงนิค่�ใชจ้�่ยใหพ้นกัง�นเจ�้หน�้ทีท่ำ�ก�รบำ�รงุป�่

หรือปลูกสร้�งสวนป่�ชดเชยต�มหลักวิช�ก�รป่�ไม้

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	และม�ตร�	๕๘	ทวิ	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๑๘	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ออกประก�ศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ผู้รับใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 หรือทำ�เหมืองแร่	 หรือระเบิดย่อยหิน	 นำ�ไม้หวงห้�มประเภท	 ก.	

และหรือ	 ไม้หวงห้�มประเภท	 ข.	 วัดโดยรอบที่สูงจ�กพื้นดิน	 ๑	 เมตร	 ๓๐	 เซนติเมตร	 มีคว�มโตต่ำ�กว่�	

๕๐	 เซนติเมตร	และส�ม�รถใช้ทำ�ประโยชน์ได้ไปรวมกองไว้	ณ	สถ�นที่ที่พนักง�นเจ้�หน้�ที่กำ�หนด	แล้ว

แจ้งให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ออกใบอนุญ�ตทร�บภ�ยในกำ�หนด	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้แผ้วถ�งลง	 เพื่อ 

ส่งมอบให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รจำ�หน่�ยต่อไป

	 ข้อ	๒	 ให้ผู้รับใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 เพื่อทำ�เหมืองแร่ระเบิดย่อยหินออกเงินค่�ใช้จ่�ยให้พนักง�น	

เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบำ�รุงป่�	หรือปลูกสร้�งสวนป่�ต�มจำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต	ในอัตร�ไร่ละ	๑,๒๐๐	บ�ท

	 เงินค่�ใช้จ่�ยนี้ใช้ชำ�ระพร้อมก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตแผ้วถ�งป่�	 และให้กรมป่�ไม้นำ�ไป

ดำ�เนินก�รปลูกป่�ชดเชยต�มหลักวิช�ก�รป่�ไม้

	 ข้อ	๓	 ประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๖

	 (ลงน�ม)	ณรงค์	วงศ์วรรณ

	 (น�ยณรงค์	วงศ์วรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ร�ชกิจจ�ฯ	เล่ม	๑๐๐	ตอนที่	๑๘๖	ลงวันที่	๒๙	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๖)
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

๑. สรุปขั้นตอนการอนุญาต

และการตรวจสอบควบคุมการดำาเนินงาน

ด้านการอนุญาตไม้และของป่า
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ไม่อนุญาต

อนุญาต ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

แจ้งผู้ขอ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
3

ขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตต่างๆ 
การขออนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือมีไว้ในครอบครอง

เกินปริมาณที่กำาหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗)

 เอกสารหลักฐาน

	 ๑.	 แบบคำ�ขอค้�ของป่�หวงห้�ม	 (ขอได้ที่กองก�รอนุญ�ต	หรือสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและ	

สิ่งแวดล้อม)

	 ๒.	 สำ�เน�บัตรประช�ชน	 ในกรณีเป็นนิติบุคคล	 ให้ใช้สำ�เน�หนังสือบริคณห์สนธิ	 และสำ�เน� 

บัตรประช�ชนของกรรมก�รผู้จัดก�ร	ผู้มีอำ�น�จเต็ม

	 ๓.	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	(ผู้ยื่นคำ�ขอ)

	 ๔.	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	 (สถ�นที่ตั้งอ�ค�รที่ขอค้�ของป่�หวงห้�ม)	 หรือสัญญ�เช่�	 กรณีมิใช่

เจ้�ของสถ�นที่

	 ๕.	 แผนผังแสดงบริเวณสถ�นที่ค้�ของป่�หวงห้�ม

	 ๖.	 ใบมอบอำ�น�จในกรณีมิได้ม�ยื่นด้วยตัวเอง

           ขั้นตอนในการอนุญาต
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พร้อมคว�มเห็น

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ชำ�ระค่�ธรรมเนียม
-	 ออกใบอนุญ�ต
-	 แจ้งกรมป่�ไม้

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 	 	เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว   
	 ประช�ชนในกรณีเป็นนิติบุคคล
	 ใช้เอกส�รที่เกี่ยวข้อง
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔. แผนที่แสดงบริเวณที่ขออนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

4

การอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

            ขั้นตอน

1-2(1-41).indd   4 7/1/2010   12:57



159

คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารที่ดินกับกรมที่ดิน

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

  อนุญาต
๑.	รับใบอนุญ�ตทำ�ไม้
๒.	ตัดไม้	ตรวจวัดคำ�นวณ
	 ค่�ภ�คหลวง	ค่�ตอไม้
๓.	ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้ไปใช้ 
	 ประโยชน์ต�มคำ�ขอ

  ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔.	หลักฐ�นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
๕.	แผนที่สังเขป

เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบสถ�นที่

และตำ�แหน่งของไม้	พร้อม

คว�มเห็นต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
5

การขออนุญาตทำาไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ตามข้อกำาหนดฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)

         ขั้นตอน
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 กรณีเคลื่อนที่ออกนอกเขต	
	 จังหวัด	ให้ผู้ว่�ฯ
 ออก หนังสือรับรอง
-	 กรณีเคลื่อนที่ภ�ยในเขต	
	 จังหวัดให้อำ�เภออกหนังสือ 
 รับรอง

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	แบบคำ�ขอ
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ขอ
๔.	หลักฐ�นกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๕.	แผนที่สังเขป

เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบสถ�นที่

ต้นไม้	ต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

6

การขอออกหนังสือรับรองทำาไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่อนซุง
ไปเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๐)

         ขั้นตอน
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

   อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้  
	 เคลื่อนที่	จ�กตอไม้ถึงด่�น	
	 ป่�ไม้ด่�นแรก
-	 ห�กประสงค์นำ�เคล่ือนท่ีต่อไป	
	 ก็ให้เจ้�หน้�ที่ด่�นป่�ไม้นั้น		
	 เป็นผู้พิจ�รณ�ออกใบ
	 เบิกท�งต่อไป

 ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 	เอกส�รหลักฐ�น
๑.	หนังสือแสดงคว�ม	 	
	 ประสงค์ขอทำ�ไม้และ
	 นำ�เคลื่อนที่
๒.	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว  
	 ประช�ชน
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
๔.	แผนที่แสดงบริเวณป่�
 ที่ขอตัดไม้
๕. บัญชีแสดง ชนิด จำานวน 
 ไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถ�นที่ขอต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7

การอนุญาตทำาไม้ (ท่อนซุง) ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ซึ่งออกจากป่าธรรมดา มิใช่ป่าสงวนแห่งชาติ 

        

             ขั้นตอน
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

นายอำาเภอท้องที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขอยื่นคำ�ขอ

  อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ
-	 ออกใบเบิกท�งนำ�ไม้  
	 เคลื่อนที่

   ไม่อนุญาต
- แจ้งผู้ขอ

	 		เอกส�รหลักฐ�น
๑.	สำ�เน�ก�รจดทะเบียน  
	 นิติบุคคล
๒. หนังสือมอบอำานาจ  
	 นิติบุคคล
๓.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
๔.	แผนที่แสดงบริเวณที่จะ	
 ขออนุญาตทำาไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถ�นที่ขออนุญ�ต
ปริม�ณไม้ต�มหลักเกณฑ์

ร�ยง�นกรมป่�ไม้

ประเภทพื้นที่ทำ�ไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

8

การทำาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘)

         

         ขั้นตอน
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

แบบค�าขอตามกฎกระทรวง
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

          (อนุญาต ๑) 

        
 

                        ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าหวงห้ามสาํหรับเผาเอาถ่าน 

เล่มที�...............     ที�ทาํการ...................................................

ฉบับที�.............                        วัน.......เดือน.......................................พ.ศ......... 

 อนุญาตให้..................................................................อายุ.....ปี  สญัชาติ............. 

อยู่ที�........................................................ถนน..............................................หมู่ที�......... 

แขวง/ตาํบล..............................เขต/อาํเภอ........................จังหวัด.................................. 

ทาํการเผาเอาถ่าน  ณ  ที�...........................  ตาํบล........................อาํเภอ........................... 

จังหวัด......................จนถึงวันที�........เดือน..................พ.ศ.......เป็นจาํนวน...................เตา  

 โดยผู้รับอนุญาตขอเสยีค่าภาคหลวงเมื�อเผาเป็นถ่านแล้ว 

                                                                                      และถ้า 

 โดยที�ผู้รับอนุญาตขอเสยีค่าภาคหลวงก่อนเผา 

พนักงานเจ้าหน้าที�ที�ได้รับอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตนาํถ่านออกจากเตาไปที�อื�นก่อนพนักงาน

เจ้าหน้าที�ได้ตรวจ  ผู้รับอนุญาตต้องนาํถ่านไปตามแนวทาง.................................................. 

เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดและคาํนวณค่าภาคหลวง  ณ  ที�................................. 

 

อตัราค่าภาคหลวง ต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร 

เลขที� 

ประจําเตา 

ความจุของเตา 

ลูกบาศกเ์มตร 

บาท สต. 

หมายเหตุ 

     

 

     (ลายมือชื�อ)............................................ผู้อนุญาต 

      ตาํแหน่ง.................................................. 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

 

(ดา้นหลงัอนุญาต ๑) 

รายการตรวจวดัและคํานวณค่าภาคเหลวง 

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

รวมค่าภาคหลวง วนั เดือน ปี 

ที�ตรวจวดั 

ปริมาตรถา่น 

ลูกบาศก์

เมตร 

บาท สต. 

ลายมือชื�อผู ้

ตรวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

                                            
(อนุญาต ๒) 

          
         ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าหวงห้ามอย่างอื�นนอกจากการเผาเอาถ่าน 
เล่มที�...............     ที�ทาํการ................................................... 

ฉบับที�.............                       วัน.......เดือน.........................................พ.ศ......... 

 อนุญาตให้..................................................................อายุ.....ปี  สญัชาติ............. 

อยู่ที�........................................................ถนน..............................................หมู่ที�......... 

แขวง/ตาํบล..............................เขต/อาํเภอ.............................จังหวัด............................. 

เกบ็ของป่าคือ............................................................................................................... 

จาํนวน...........................................หรือ....................................................ลูกบาศกเ์มตร 

เลขที�.......................และมีรอยตรา...................................หรือเครื�องหมายประจาํต้นไว้ในป่า 

ตาํบล..........................อาํเภอ............................จังหวัด...........................จนถึงวันที�.........

เดือน.......................................พ.ศ.......... 

 โดยผู้รับอนุญาตต้องนาํของป่าที�เกบ็หาได้ไปตามแนวทาง.......................................... 

เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดและคาํนวณค่าภาคหลวง  ณ  ที�................................... 

โดยกาํหนดอตัราค่าภาคหลวงไว้  ดังนี� .............................................................................. 

 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าธรรมเนียมการอนุญาตแล้ว อตัรา.....................................บาท 

เป็นเงินรวมทั�งสิ�น...........................บาท  (ตัวอกัษร)....................................................... 

     (ลายมือชื�อ)............................................ผู้อนุญาต 

      ตาํแหน่ง.................................................. 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

(ดา้นหลงัอนุญาต ๒) 

รายการตรวจวดัและคํานวณค่าภาคเหลวง 

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

รวมค่าภาคหลวง วนั เดือน ปี 

ที�ตรวจวดั 

ปริมาตรถา่น 

ลูกบาศก์

เมตร 

บาท สต. 

ลายมือชื�อผู ้

ตรวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

                                                                         (คาํขอ  ๑) 

       คําขอทําไมห้วงหา้มในป่า 

       เขียนที�....................................

    วันที�........เดือน.............................................พ.ศ............ 

 ข้าพเจ้า...............................................................อายุ........ปี  สญัชาติ................ 

มีภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที�..........หมู่ที�.........ถนน.............................ตาํบล.......................... 

อาํเภอ.....................จังหวัด.........................ทาํคาํขอยื�นต่อ............................................. 

มีข้อความดังต่อไปนี�  

 ข้อ  ๑  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับอนุญาตทาํไม้................................................. 

เพื�อ  (ใช้สอยส่วนตัว/การค้า)  รวมจาํนวน........ต้น  หรือ..............................ลูกบาศกเ์มตร 

ในป่า.............................ตาํบล...............................อาํเภอ............................................. 

จังหวัด..........................................................โดยมีกาํหนดเวลาทาํการ.....................เดือน 

 ข้อ  ๒  ข้าพเจ้ารับรองที�จะนําพนักงานเจ้าหน้าที�ไปตรวจประทับตราประจําต้นไม้หรือ

หมายแนวเขตป่าที�จะอนุญาตให้ข้าพเจ้าทาํการตามความในข้อ ๑  และจะทาํไม้ที�ทาํออกไปตาม

แนวทาง........................................กับทั�งจะนําไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดเพื�อคาํนวณ

ค่าภาคหลวง  ณ  ที�....................................................................................................... 

 ข้อ  ๓  ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพื�อการนี� เป็นจาํนวน.............................คน 

มีรายชื�อดังต่อไปนี� ........................................................................................................ 

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

     (ลายมือชื�อ).......................................ผู้ขออนุญาต 

ความเหน็พนักงานเจ้าหน้าที� 

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

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

     (ลายมือชื�อ)....................................................... 

     ตาํแหน่ง     ................................................,..... 

คาํสั�ง 

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

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

    (ลายมือชื�อ)......................................................... 

     ตาํแหน่ง ........................................................ 

 ออกใบอนุญาตแล้ว  ฉบับที�.........เล่มที�...........วันที�.....เดือน...............พ.ศ.............. 

    (ลายมือชื�อ)............................................ผู้เขียนใบอนุญาต 

หมายเหตุ  แบบคาํขอ  ๑  นี�   ใช้ได้ทั�งไม้สัก  ไม้ยาง  ไม้หวงห้ามชนิดอื�น  ไม้ทาํฟืนหรือไม้เผาถ่าน  ซึ�งขึ�นอยู่

ในป่าไม่ว่าจะขอเพื�อการค้าหรือเพื�อใช้สอยส่วนตัว 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

                                                                  (คาํขอ  ๒) 

    คําขอทําไมย้างที�มิไดขึ้� นอยู่ในป่า 

      เขียนที�.................................................... 

             วันที�.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ........ปี  สญัชาติ......... 

มีภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที�.............หมู่ที�.........ถนน................................ตาํบล.................... 

อาํเภอ........................จังหวัด.......................ทาํคาํขอยื�นต่อ............................................ 

มีข้อความดังต่อไปนี�  

 ข้อ  ๑  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับอนุญาตทาํไม้ยางในที�ดินซึ�งตั�งอยู่ที�..................... 

............................ตาํบล.............................อาํเภอ....................................................... 

จังหวัด..................เป็นจาํนวน..........ต้น  หรือ.................ลูกบาศกเ์มตร   โดยมีกาํหนดเวลา

ทาํการ........เดือน  เพื�อ  (ใช้สอยส่วนตวั/การค้า)  คือ....................................................... 

ณ  ที�.....................................................ตาํบล..............................อาํเภอ...................... 

จังหวัด.............................. 

 ข้อ  ๒  ที�ดนินั�นข้าพเจ้าได้มาโดย...............................................และได้แนบหนังสอื 

สาํคัญสาํหรับที�ดินนั�นมาพร้อมนี� .............ฉบับ  ที�ดินมีอาณาเขตดงันี�  

 ทศิเหนือวัดได้................................เมตร  จด................................................... 

 ทศิใต้วัดได้....................................เมตร  จด................................................... 

 ทศิตะวันออกวัดได้..........................เมตร  จด................................................... 

 ทศิตะวันตกวัดได้............................เมตร  จด................................................... 

 ข้อ  ๓  ข้าพเจ้ารับรองที�จะนาํพนักงานเจ้าหน้าที�ไปตรวจสอบกรรมสิทธหิรือสทิธิ�

ครอบครองในที�ดนินั�น    และตรวจประทบัตราประจาํต้นไม้ในที�ดินนั�น   และจะนาํไม้ที�ทาํออกไป

ตามแนวทาง...............................กบัทั�งจะนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจสอบหรือตรวจวัด  

เพื�อคาํนวณค่าภาคหลวง  ณ  ที� ...................................... 

 ข้อ  ๔  ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพื�อการนี� เป็นจาํนวน..............................คน 

มีรายชื�อดังต่อไปนี� ....................................................................................................... 

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

     (ลายมือชื�อ).....................................ผู้ขออนุญาต 

 

หมายเหตุ  ๑  แบบคาํขอ  ๒  นี�   ใช้ได้ทั�งไม้ยางในที�ดินที�มี  น.ส. ๓  และโฉนดที�ดินไม่ว่าจะขอ

เพื�อการค้าหรือเพื�อใช้สอยส่วนตัว 

 ๒  ให้ขีดฆ่าข้อความที�ไม่ต้องการออก 

 ๓  สาํหรับไม้ใช่สอยส่วนตัว    ให้มีรายการแสดงขนาดของสิ�งที�จะก่อสร้างหรือใช้ไม้นั�น

โดยชัดแจ้งด้วย 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

ความเหน็พนักงานเจ้าหน้าที�  

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

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

     (ลายมือชื�อ)........................................................ 

     ตาํแหน่ง     ....................................................... 

คาํสั�ง 

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

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

     (ลายมือชื�อ)........................................................ 

     ตาํแหน่ง     ........................................................ 

 ออกใบอนุญาตแล้ว  ฉบับที�..........เล่มที�.............วันที�..........เดือน...............พ.ศ...... 

    (ลายมือชื�อ)...........................................ผู้เขียนใบอนุญาต 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

                                                                                        (คําขอ  ๓) 

    คําขอทําไมส้กัที�มิไดขึ้� นอยู่ในป่า 

                     เขียนที�...................................... 

                   วันที�.......เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ........ปี  สญัชาติ......... 

มีภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที�..........หมู่ที�.........ถนน.........................ตาํบล.............................. 

อาํเภอ........................จังหวัด.......................ทาํคาํขอยื�นต่อ............................................ 

มีข้อความดังต่อไปนี�  

 ข้อ  ๑  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับอนุญาตทาํไม้สกัในที�ดินมี     (น.ส ๓/โฉนดที�ดนิ)  

ซึ�งตั�งอยู่ที�................ตาํบล.....................อาํเภอ........................จังหวัด.............................

จาํนวนไม้..........ต้น  หรือ........................ลูกบาศกเ์มตร  โดยมีกาํหนดเวลาทาํการ........เดือน  

เพื�อ  (ใช้สอยส่วนตัว/การค้า)  คือ.................................................................................. 

ณ  ที�....................................ตาํบล..............................อาํเภอ....................................... 

จังหวัด.............................. 

 ข้อ  ๒  ที�ดนินั�นข้าพเจ้าได้มาโดย.......................................และได้แนบหนังสอืสาํคญั

สาํหรับที�ดินนั�นมาพร้อมนี� .............ฉบับ  ที�ดินมีอาณาเขตดังนี�  

 ทศิเหนือวัดได้................................เมตร  จด..................................................... 

 ทศิใต้วัดได้....................................เมตร  จด..................................................... 

 ทศิตะวันออกวัดได้..........................เมตร  จด..................................................... 

 ทศิตะวันตกวัดได้............................เมตร  จด..................................................... 

 ข้อ  ๓  ข้าพเจ้ารับรองที�จะนาํพนักงานเจ้าหน้าที�ไปตรวจสอบกรรมสิทธหิรือสทิธิ�

ครอบครองในที�ดนินั�น  และตรวจประทบัตราประจาํต้นไม้ในที�ดินนั�น  และจะนาํไม้ที�ทาํออกไป

ตามแนวทาง........................................กบัทั�งจะนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจสอบหรือ

ตรวจวัด  เพื�อคาํนวณค่าภาคหลวง  ณ  ที� ...................................... 

 ข้อ  ๔  ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพื�อการนี� เป็นจาํนวน...............................คน 

มีรายชื�อต่อไปนี� ......................................................................................................... 

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

     (ลายมือชื�อ).......................................ผู้ขออนุญาต 

 

หมายเหตุ  ๑  แบบคาํขอ ๓ นี�      ใช้ได้ทั�งไม้สกัในทดีินทมี ี น� � .ส. ๓  และโฉนดทดีินไม่ว่าจะขอเพื�อการค้าหรือ�

เพื�อใช้สอยส่วนตัว 

   ๒  ให้ขดีฆ่าข้อความทไีม่ต้องการออก�  

   ๓  สาํหรับไม้ใช่สอยส่วนตัว  ให้มีรายการแสดงขนาดของสิ�งทจีะก่อสร้างหรือใช้ไม้นั�นโดยชัดแจ้งด้วย�  
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

ความเหน็พนักงานเจ้าหน้าที�  

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

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

     (ลายมือชื�อ)....................................................... 

     ตาํแหน่ง     ...................................................... 

คาํสั�ง 

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

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

     (ลายมือชื�อ)....................................................... 

     ตาํแหน่ง     ...................................................... 

 ออกใบอนุญาตแล้ว  ฉบับที�..........เล่มที�.................วันที�.....เดือน...............พ.ศ...... 

    (ลายมือชื�อ)...........................................ผู้เขียนใบอนุญาต 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 (อนุญาต ๑) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมส้กัในป่า 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ...............  

มีภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที� ...... หมู่ที� .... ถนน .............ตาํบล .............................................

อาํเภอ.....................จังหวัด...........................ทาํไม้สกัในป่า ...........................................

ท้องที�ตําบล......................................อาํเภอ......................................... จังหวัด

...................................จนถึงวันที� .......... เดือน .................................... พ.ศ....        

ตามรายการในตารางข้างท้ายนี�  โดยผู้รับอนุญาตต้องทาํไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตรา

อนุญาต ดังรูป เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทบัตรา เพื�อคาํนวณค่าภาคหลวง ณ ที� 

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

 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าแล้ว เป็นเงิน ............................. บาท  

(........................................................................................................................) 

 

๒ 

อตัราค่าภาคหลวงตามชั�นไม ้ต่อ

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 

๑ 

จํานวนไม ้

ชั�นไม ้ บาท สต. 

๓ 

รูปตราประทบัไมแ้ละ

เลขเรียงประจําตน้หรือ

ท่อน 

๔ 

หมายเหตุ 

 ชั�น ก. 

ชั�น ข. 

ชั�น ค. 

ชั�น ง. 

 

    

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง   ............................................. 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

 

 

 

ชั�นไม้ ก. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตั�งแต่ ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรขึ�นไป 

ชั�นไม้ ข. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรลงมา จนถึง 

๐.๓๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ค. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๓๐ ลูกบาศกเ์มตรลงมา 

จนถึง ๐.๒๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ง. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๒๐ ลูกบาศกเ์มตร 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 (อนุญาต ๒) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมห้วงหา้มธรรมดา นอกจากไมส้กัในป่า 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มี

ภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที� ....... หมู่ที� .......... ถนน ....................... ตาํบล ............................

อาํเภอ...........................จังหวัด................................ทาํไม้ในป่า .........................ท้องที�

ตาํบล...........................อาํเภอ.........................................จังหวัด...................................

จนถึงวันที� .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ..............ตามรายการในตารางข้าง

ท้ายนี�  โดยผู้รับอนุญาตต้องทาํไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราอนุญาต ดังรูป เพื�อนําไปให้

พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทบัตรา เพื�อคาํนวณค่าภาคหลวง ณ ที�............................... 

 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าแล้ว เป็นเงิน ............................. บาท  

(........................................................................................................................) 

 

๔ 

อตัราค่าภาคหลวง 

ต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร 

๑  

ชนิดไม ้

๒ 

ขนาด

จํากดั 

ซม. 

๓ 

จํานวนไม ้

บาท สต. 

๕ 

รูปตราประทบัไม ้

๖ 

หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง................................. 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

(ไม้ชนิดที�อนุญาตโดยไม่ต้องประทบัตรา ให้ผู้อนุญาตหมายเหตุและลงลายมือชื�อกาํกบัไว้ในช่อง ๖) 

 

 

 

รายการตรวจวดัไมแ้ละค่าภาคหลวง 

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

รวม

ค่าภาคหลวง 

วนัเดือน 

ปีที�

ตรวจวดั 

ชนิดไม ้ จํานวน

ท่อน 

ปริมาตร 

เนื� อไม ้

ลูกบาศกเ์มตร บาท สต. 

ลายมือ

ใชใ้นการ

ตรวจวดั 

ลายมือ

ชื�อผู ้

ตรวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๓) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมส้กัในที�ดินที�มี น.ส. ๓ 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มี

ภูมิลําเนาอยู่ที�บ้านเลขที� ............. หมู่ที� .......... ถนน ............................... ตําบล 

.............................................อาํเภอ.................................จังหวัด................................

ทาํไม้สกัในที�ดินที�มี น.ส. ๓ เพื�อ ใช้สอยส่วนตัว    การค้า  ในที�ดินของ.........................

ตาม น.ส. ๓ เลขที�  .............. ซึ� งตั� งอยู่ที�ตําบล......................... .............อําเภอ 

.............................จังหวัด...................................และมีอาณาเขต ดังนี�  

 ทศิเหนือวัดได้.............................................. เมตรจด.......................................... 

 ทศิใต้วัดได้.................................................. เมตรจด........................................... 

 ทศิตะวันออกวัดได้........................................ เมตรจด........................................... 

 ทศิตะวันตกวัดได้......................................... เมตรจด............................................ 

 จนถึงวันที� .........  เดือน ............................... พ.ศ. โดยผู้รับอนุญาตต้องทาํไม้

แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราตามตารางช่อง ๓ และต้องนาํไม้ไปตามแนวทาง................... 

............................... เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทบัตราเพื�อคาํนวณ

ค่าภาคหลวง ณ ที� ........................................... 

 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าแล้ว เป็นเงิน ............................. บาท  

(........................................................................................................................) 

 

๒ 

อตัราค่าภาคหลวงตามชั�นไม ้ต่อ

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

๑ 

จํานวนไม ้

ชั�นไม ้ บาท สต. 

๓ 

รูปตราประทบัไมแ้ละ

เลขเรียงประจําตน้หรือ

ท่อน 

๔ 

หมายเหตุ 

 ชั�น ก. 

ชั�น ข. 

ชั�น ค. 

ชั�น ง. 

    

                                               (ลายมือชื�อ)............................. ผ้อนุญาต   

                                                     ตาํแหน่ง............................ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

ชั�นไม้ ก. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตั�งแต่ ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรขึ�นไป 

ชั�นไม้ ข. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรลงมา จนถึง 

๐.๓๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ค. คือ  ไม้สักซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตรลงมา 

จนถึง ๐.๒๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ง. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๒๐ ลูกบาศกเ์มตร 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

รายการตรวจวดัไม ้

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

วนั เดือน ปี 

ที�ตรวจวดั 

จํานวนไม ้

(ท่อน) 

ปริมาตรเนื� อไม ้

(ลูกบาศก์

เมตร) 

รูปตราที�ใชใ้น

การตรวจวดั 

ลายมือชื�อ 

ผูต้รวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๔) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมส้กัในที�ดินที�มีโฉนดที�ดิน เพื�อใชส้อยสว่นตวั 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มี

ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู่ ที� บ้ า น เ ล ข ที�  . . . . . . .  ห มู่ ที�  . . . . . .  ถ น น  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ตํ า บ ล 

.............................................อาํเภอ.................................จังหวัด................................

ทาํไม้สกัในที�ดินที�มีโฉนดที�ดิน เพื�อใช้สอยส่วนตัวในที�ดินของ..............................................

ตามโฉนดที�ดินเลขที�   .............. ตั� งอยู่ที�ตําบล......................................อําเภอ 

.............................จังหวัด...................................และมีอาณาเขต ดังนี�  

 ทศิเหนือวัดได้.............................................. เมตรจด........................................... 

 ทศิใต้วัดได้.................................................. เมตรจด........................................... 

 ทศิตะวันออกวัดได้........................................ เมตรจด.......................................... 

 ทศิตะวันตกวัดได้.......................................... เมตรจด.......................................... 

 จนถึงวันที� .........  เดือน ............................... พ.ศ. ..............โดยผู้รับอนุญาต

ต้องทําไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราอนุญาตแล้ว และต้องนําไม้ไปตามแนวทาง 

.............................. เพื�อนําไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทับตราเพื�อคํานวณ

ค่าภาคหลวง ณ ที� ............................ 
 

๑ 

จํานวนไม ้

๒ 

รูปตราประทบัไมแ้ละเลข

เรียงประจําตน้หรือท่อน 

๓ 

หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง..................................................... 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

รายการตรวจวดัไม ้

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

วนั เดือน ปี 

ที�ตรวจวดั 

จํานวนไม ้

(ท่อน) 

ปริมาตรเนื� อไม ้

(ลูกบาศก์

เมตร) 

รูปตราที�ใชใ้น

การตรวจวดั 

ลายมือชื�อ 

ผูต้รวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๕) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 
ใบอนุญาตทําไมส้กัในที�ดินที�มีโฉนดที�ดิน เพื�อการคา้ 

สาํนักงาน ................................. 
วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มี
ภูมิลาํเนาอยู่ที�บ้านเลขที� ....... หมู่ที� ...... ถนน .................. ตาํบล..........................................
อาํเภอ.................................จังหวัด................................ทาํไม้สักในที�ดินที�มีโฉนดที�ดิน 
เพื�อการค้า ในที�ดินของ.................................ตามโฉนดที�ดินเลขที�  .............. ซึ�งตั�งอยู่ที�
ตาํบล...............................อาํเภอ .......................จังหวัด............................และมีอาณาเขต 
ดังนี�  
 ทศิเหนือวัดได้.............................................. เมตรจด........................................... 
 ทศิใต้วัดได้.................................................. เมตรจด........................................... 
 ทศิตะวันออกวัดได้........................................ เมตรจด.......................................... 
 ทศิตะวันตกวัดได้.......................................... เมตรจด.......................................... 
 จนถึงวันที� .........  เดือน ............................... พ.ศ. โดยผู้รับอนุญาตต้องทาํไม้แต่
เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราตามตารางช่อง ๓ และต้องนําไม้ไปตามแนวทาง ......................... 
เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทบัตราเพื�อคาํนวณค่าภาคหลวง ณ ที�............................... 
 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าแล้ว เป็นเงิน ............................. บาท  
(........................................................................................................................) 
 

๒ 

อตัราค่าภาคหลวงตามชั�นไม ้ต่อ
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

๑ 

จํานวนไม ้

ชั�นไม ้ บาท สต. 

๓ 

รูปตราประทบัไมแ้ละ
เลขเรียงประจําตน้หรือ

ท่อน 

๔ 

หมายเหตุ 

 ชั�น ก. 
ชั�น ข. 
ชั�น ค. 
ชั�น ง. 

    

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง............................................ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

ชั�นไม้ ก. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตั�งแต่ ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรขึ�นไป 

ชั�นไม้ ข. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๕๐ ลูกบาศกเ์มตรลงมา จนถึง 

๐.๓๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ค. คือ  ไม้สักซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตรลงมา 

จนถึง ๐.๒๐  ลูกบาศกเ์มตร 

ชั�นไม้ ง. คือ  ไม้สกัซึ�งมีขนาดปริมาตรเนื� อไม้ ท่อนละตํ�ากว่า ๐.๒๐ ลูกบาศกเ์มตร 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

รายการตรวจวดัไม ้

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

วนั เดือน ปี 

ที�ตรวจวดั 

จํานวนไม ้

(ท่อน) 

ปริมาตรเนื� อไม ้

(ลูกบาศก์

เมตร) 

รูปตราที�ใชใ้น

การตรวจวดั 

ลายมือชื�อ 

ผูต้รวจวดั 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๖) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมย้างในที�ดินที�มี น.ส.๓ หรือโฉนดที�ดิน เพื�อใชส้อยส่วนตวั 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มีภูมิลาํเนา

อยู่ที�บ้านเลขที� ............. หมู่ที� .......... ถนน ............................... ตาํบล.......................................

อาํเภอ.................................จังหวัด..................................  ทาํไม้สักในที�ดินที�มี น.ส. ๓ 

หรือโฉนดที�ดิน  เ พื� อใ ช้สอยส่วนตัว   รวมจํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต้น  ในที�ดินของ

............................................ตามน.ส. ๓  โฉนดที�ดินเลขที�  ..................... ตั�งอยู่ที�ตาํบล

......................................อาํเภอ .............................จังหวัด...................................และมี

อาณาเขต ดังนี�  

 ทศิเหนือวัดได้.............................................. เมตรจด........................................... 

 ทศิใต้วัดได้.................................................. เมตรจด........................................... 

 ทศิตะวันออกวัดได้........................................ เมตรจด.......................................... 

 ทศิตะวันตกวัดได้.......................................... เมตรจด.......................................... 

 จนถึงวันที� .........  เดือน ............................... พ.ศ. ................. เพื�อใช้สอยส่วนตัว 

 (ก)  คือ ..................... โดยผู้รับอนุญาตต้องทาํไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตรา

ตามตารางช่อง ๒ และต้องนาํไม้ไปตามแนวทาง

......................................................................เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัด

ประทบัตรา ณ ที� ........................................... 

๑ 

จํานวนไม ้

๒ 

รูปตราประทบัไมแ้ละเลข

เรียงประจําตน้หรือท่อน 

๓ 

หมายเหตุ 

 

 

 

  

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง............................................. 
ให้ขีดฆ่าข้อความที�ไม่ต้องการออก 

(ก)  ให้ระบุสิ�งที�จะปลูกสร้างหรือใช้ไม้นั�นโดยชัดแจ้ง 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๗) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 
ใบอนุญาตทําไมย้างในที�ดินที�มี น.ส.๓ หรือโฉนดที�ดิน เพื�อการคา้ 

สาํนักงาน ................................. 
วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มีภูมิลาํเนา
อยู่ที�บ้านเลขที� ............. หมู่ที� .......... ถนน ............................ ตาํบล ......................อาํเภอ
.................................จังหวัด................................ทาํไม้สักในที�ดินที�มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที�ดิน 
เพื�อการค้า  รวมจํานวน ..........ต้น ในที�ดินของ............................................ตามน.ส. ๓  
โฉนดที�ดินเลขที�   ..................... ซึ� งตั� งอยู่ที�ตําบล...............................อําเภอ 
.............................จังหวัด...................................และมีอาณาเขต ดังนี�  
 ทศิเหนือวัดได้.............................................. เมตรจด...................................... 
 ทศิใต้วัดได้.................................................. เมตรจด..................................... 
 ทศิตะวันออกวัดได้........................................ เมตรจด..................................... 
 ทศิตะวันตกวัดได้.......................................... เมตรจด..................................... 
 จนถึงวันที� .........  เดือน ............................... พ.ศ. .........โดยผู้รับอนุญาตต้อง
ทาํไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราตามตารางช่อง ๓ และต้องนําไม้ไปตามแนวทาง
............................................................................... เพื�อนําไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�
ตรวจวัดประทบัตรา ณ ที� ........................................... 
 ผู้รับอนุญาตได้ชาํระค่าภาคหลวงล่วงหน้าแล้ว เป็นเงนิ
.................................................บาท (.....................................................................) 

 

๒ 

อตัราค่าภาคหลวง
ต่อลูกบาศกเ์มตร 

๑ 

จํานวนไม ้

บาท สต. 

๓ 

รูปตราประทบัไม ้
และเลขเรียงประจํา

ตน้หรือท่อน 

๔ 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

   

(ลายมือชื�อ)........................................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง............................................................. 
ให้ขีดฆ่าข้อความที�ไม่ต้องการออก 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 (อนุญาต ๘) 

เล่มที�...................... 

ฉบับที� ................... 

ใบอนุญาตทําไมฟื้นหรือไมเ้ผาถ่าน 

สาํนักงาน ................................. 

วันที� .........  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญาตให้ ..........................................  อายุ .......... ปี  สัญชาติ ............... มีภูมิลาํเนา

อยู่ที�บ้านเลขที� ............. หมู่ที� .......... ถนน ............................ ตาํบล ......................อาํเภอ

.................................จังหวัด................................ทาํไม้เพื�อ ทาํฟืน ทาํไม้เผาถ่าน ในป่า 

..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .. ท้องที�ตําบล.... .... ..... .... ..... .... ..... .... .....อําเภอ 

............................. จังหวัด...................................จนถึงวันที� ............. เดือน 

....................................... พ.ศ. .................ตามรายการในตารางข้างท้ายนี�  โดยผู้รับอนุญาต

ต้องทาํไม้แต่เฉพาะต้นหรือท่อนที�มีรอยตราอนุญาต ดังรูป แสดงในตารางช่อง ๕ และต้องนําไม้

ไปตามแนวทาง.................................เพื�อนาํไปให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจวัดประทับตรา ณ ที� 

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

 

๔ 

อตัราค่าภาคหลวง

(ลูกบาศกเ์มตร) 

๑ 

ชนิดไม ้

๒ 

ขนาด

จํากดั 

(ซม.) 

๓ 

ปริมาณของฟืน

หรือไมเ้ผาถ่าน

(ลูกบาศกเ์มตร) บาท สต. 

๕ 

รูปตรา 

ประทบัไม ้

๖ 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

(ลายมือชื�อ)..............................ผู้อนุญาต 

ตาํแหน่ง................................................ 

ให้ขดีฆ่าข้อความทไีม่ต้องการออก�  

(ไม้ชนิดทอีนุญาตโดยไม่ต้องประทบัตราให้ผู้อนุญาตหมายเหตุและลงลายมอืชื�อกาํกบัไว้ในช่อง � ๖) 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า  

 

รายการตรวจวดัไมฟื้น หรือไมเ้ผาถา่น และค่าภาคหลวง 

(สําหรบัผูต้รวจวดัลงรายการ) 

 

๓ 

รวมค่าภาคหลวง 

๑ 

วนั 

เดือน ปี 

๒ 

ปริมาณของฟืนหรือไม ้

เผาถ่าน(ลูกบาศกเ์มตร) บาท สต. 

๔ 

ลายมือชื�อ 

ผูต้รวจวดั 

๕ 

หมายเหตุ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

ป.ส. 1 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
 

ค ำขอรบัใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เขียนที่............................................ ......... 

   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  
 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง................. ...........
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าไม้............................................................................  
เพ่ือ     ใช้สอยส่วนตัว   การค้า  รวมจ านวน................ ต้นหรือ............................ ลูกบาศกเ์มตร 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า....................................................... ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล.............................  
อ าเภอ.................. ................. จังหวัด...................................... โดยมีก าหนดเวลาท าการ..........เดือน 
 ๓. ในการตัดฟันหรือโค่นต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เคร่ืองมือ..................................... และเมื่อตัดฟัน
แล้ว ข้าพเจ้าจะชักลากหรือน าไม้เคล่ือนที่โดยใช้ยานพาหนะ.......................................... ไปตามแนวทาง 
......................................... และน าไม้ไปรวมไว้ที่.................................................. หมู่ที่.........ต าบล 
............................อ าเภอ.............................. จังหวัด................................ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจวัด ประทบัตราและค านวณค่าภาคหลวง 
 ๔. ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพ่ือการน้ีเป็นจ านวน...................คน 
 ๕. ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าภาคหลวง ค่าบ ารุงป่า และค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามระเบียบของทาง
ราชการทุกประการ 

/๖. พร้อมกบั... 

 

 

ป.ส. 1 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
 

ค ำขอรบัใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เขียนที่............................................ ......... 

   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  
 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง................. ...........
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าไม้............................................................................  
เพ่ือ     ใช้สอยส่วนตัว   การค้า  รวมจ านวน................ ต้นหรือ............................ ลูกบาศกเ์มตร 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า....................................................... ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล.............................  
อ าเภอ.................. ................. จังหวัด...................................... โดยมีก าหนดเวลาท าการ..........เดือน 
 ๓. ในการตัดฟันหรือโค่นต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เคร่ืองมือ..................................... และเมื่อตัดฟัน
แล้ว ข้าพเจ้าจะชักลากหรือน าไม้เคล่ือนที่โดยใช้ยานพาหนะ.......................................... ไปตามแนวทาง 
......................................... และน าไม้ไปรวมไว้ที่.................................................. หมู่ที่.........ต าบล 
............................อ าเภอ.............................. จังหวัด................................ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจวัด ประทบัตราและค านวณค่าภาคหลวง 
 ๔. ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพ่ือการน้ีเป็นจ านวน...................คน 
 ๕. ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าภาคหลวง ค่าบ ารุงป่า และค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามระเบียบของทาง
ราชการทุกประการ 

/๖. พร้อมกบั... 

 

 

ป.ส. 1 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
 

ค ำขอรบัใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เขียนที่............................................ ......... 

   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  
 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
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(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก เช่น นาย/นาง/นางสาว 

 

 

ป.ส. 6 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่........................................ ............. 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
               (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ............................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน.................... .......หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
..................................... ............ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ..................................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ............................. จังหวัด..........................ตามใบอนุญาต 
เล่มที่...................ฉบับที่................... ซ่ึงได้ออกให้เม่ือวันที่...........เดือน....................พ.ศ................
และสิ้นอายุเม่ือวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................. 
 ๓. พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกนิหกเดือน 
  (๓) หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกจิการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

 
(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก เช่น นาย/นาง/นางสาว 
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ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่........................................ ............. 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
               (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ............................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน.................... .......หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
..................................... ............ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ..................................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ............................. จังหวัด..........................ตามใบอนุญาต 
เล่มที่...................ฉบับที่................... ซ่ึงได้ออกให้เม่ือวันที่...........เดือน....................พ.ศ................
และสิ้นอายุเม่ือวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................. 
 ๓. พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกนิหกเดือน 
  (๓) หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกจิการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

 
(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก เช่น นาย/นาง/นางสาว 
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ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่........................................ ............. 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
               (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ............................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน.................... .......หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
..................................... ............ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ..................................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ............................. จังหวัด..........................ตามใบอนุญาต 
เล่มที่...................ฉบับที่................... ซ่ึงได้ออกให้เม่ือวันที่...........เดือน....................พ.ศ................
และสิ้นอายุเม่ือวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................. 
 ๓. พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกนิหกเดือน 
  (๓) หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกจิการแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

 
(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก เช่น นาย/นาง/นางสาว 
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ป.ส. 7 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เขียนที่.......................................... ........... 

   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  
 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...................... .....หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยมีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................. ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
......................................... ........ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.................................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ..................... ........จังหวัด..........................ตามใบอนุญาต 
เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ................... 
 ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต.......................................... ............................................ 

 
(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

 
หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย ให้น าใบรับแจ้งความของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
     (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกล าลายบางส่วนให้แนบใบอนุญาตที่
ถูกท าลายบางส่วนนั้นมาด้วย 
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 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
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......................................... ........ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
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 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
เขียนที่.......................................... ........... 

   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  
 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...................... .....หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยมีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................. ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
......................................... ........ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์...........................................  
 ๒. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.................................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ..................... ........จังหวัด..........................ตามใบอนุญาต 
เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ................... 
 ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต.......................................... ............................................ 

 
(ลำยมือชื่อ)......................................... ผูข้ออนุญำต 

 
หมำยเหตุ (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
     (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย ให้น าใบรับแจ้งความของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
     (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกล าลายบางส่วนให้แนบใบอนุญาตที่
ถูกท าลายบางส่วนนั้นมาด้วย 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 

 

 

ป.ส. 8 
 

      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 
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      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 
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      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 
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      เลขรับที่.....................................  
      วันที่..........................................  

 ลงช่ือ........................... ผู้รับค าขอ 
ค ำขอโอนใบอนุญำตท ำไมใ้นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่............................................ ......... 
   วันที่............เดือน......................................... พ.ศ.....................  

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................  
ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ...หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ นาย/นาง/นางสาว........................... ช่ือสกุล
.................................................. สญัชาติ..............อายุ...........ปี         บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
................................................. ออกให้ ณ............................................ อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์............... ............................  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตท าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่า............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล...........................อ าเภอ...............................
จังหวัด............... ...........ตามใบอนุญาต เล่มที่......................ฉบับที่.......................ลงวันที่..............
เดือน.......................พ.ศ....................ให้แก่ผู้รับโอนตาม ๒. โดยในขณะที่ย่ืนค าขอน้ีข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้า....................................................................................................................  
      (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติ.....................อายุ...........ปี     บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................................ ออกให้ ณ...................................... อยู่บ้านเลขที่..................  
ตรอก/ซอย.......................... .ถนน...........................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. โทรศัพท.์..................................  
                (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท................................... จดทะเบียนเมื่อ...........................  
ณ .............................. เลขทะเบียนที่............................ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................... . 

/ตรอก... 
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ป.ส.๑๑ 

 
 
 

 
ค าขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของ 
ผู้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เขียนที่................................................ 
วันที ่.............. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 

 ๑. ข้าพเจ้า ............................................................................................... 
  (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัว
ประชาชน เลขที่ ..................................... ออกให้ ณ .......................... อยู่บ้านเลขที่ 
................ ตรอก/ซอย .................... ถนน ......................... หมู่ที่ ...................... ต าบล / 

แขวง ...................... อ าเภอ / เขต ...................... จังหวัด ................................. โทรศัพท์ 
............................... 
  (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท ....................... จดทะเบียนเมื่อ ............... ณ 

........................ เลขทะเบียนที่ ................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ............ ตรอก/ซอย 

.................. ถนน ....................... หมู่ที่ ............... ต าบล / แขวง ...................... อ าเภอ / 

เขต .................... จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .........................โดยผู้มีอ านาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ............................... ชื่อสกุล 

......................... สัญชาติ ...... อายุ ..... ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ...................... 
ออกให้ ณ ................. อยู่บ้านเลขที่ ....... ตรอก/ซอย .............. ถนน .............. หมู่ที่ 
.......... ต าบ ล  /  แขวง  ...................... อ า เภอ  /  เข ต  ...................... จั งห วั ด 

.......................... โทรศัพท์ .................................. 
 ได้รับอนุญาตให้เก็บหาของในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า...................................... 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบล.............................อ าเภอ..................................จังหวัด.......................... 
ตามใบอนุญาต เล่มที่..........ฉบับที่..........ลงวันที่.......เดือน.................................พ.ศ........     
 ๒. มีความประสงค์ขอใบคู่มือ 
  ใบคู่มือคนงาน/ผู้รับจ้าง  ตามบัญชีรายชื่อด้านหลัง 
                       ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต ให้แก่  ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว
.................. 

..................................ชื่อสกุล..................................สัญชาติ........................อายุ..........ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่.....................ตรอก/ซอย.................ถนน..................หมู่ที่.... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต......................จังหวัด.................โทรศัพท์............. 

เลขรับที่ ..................................... 
วันที่ ........................................... 
ลงช่ือ .........................ผู้รับค าขอ 
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                                                    - ๒ - 
                   
                  ๓. เหตุผล...............................................................................................  
     (ลายมือชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นค าขอ 

 
 
หมายเหตุ (๑) ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บัญชีรายชื่อคนงาน/ผู้รับเหมาของ................................................................. 
ท้ายค าขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ฯ ลงวันที่ ..........เดือน .................... พ.ศ. ................ 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ภูมิล าเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
(ลายมือชื่อ) .................................................. ผู้ย่ืนค าขอ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

ป.ส. ๑๒ 
ครุฑ 

 
ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เล่มที่ ........................................... 
ฉบับที่ ........................................ 

 
ใบคู่มือฉบับนี้แสดงว่า 

 
 นาย / นาง / นางสาว ............................ ชื่อสกุล .................................. 

สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก / ซอย ..........................
ถนน................ หมู่ที่ ..... ต าบล / แขวง................... อ าเภอ / เขต ................................. 

จังหวัด ...................................... เป็นคนงาน / ผู้รับจ้างของผู้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ......................... ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบล................ อ าเภอ ..................... 

จังหวัด ........................  ตามใบอนุญาต เล่มที่ ........ ฉบับที่ ............. ลงวันที่ ................... 
เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
 ใบคู่มือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะตัว และให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ....... เดือน ..................... 

พ.ศ. ................. 
                   ให้ไว้ ณ วันที่ .................. เดือน ................................. พ.ศ. .................... 

 
     ต าแหน่ง ...................................... 
                                         ผู้อนุญาต 

 
(ลายมือชื่อ) ........................................ผู้รับใบคู่มือ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

ป.ส. ๑๓ 
ครุฑ 

 
ใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เล่มที่ ........................................... 
ฉบับที ่........................................ 
 
ใบคู่มือฉบับนี้แสดงว่า 
 
 นาย / นาง / นางสาว .............................. ชื่อสกุล ................................. 

สัญชาติ ................ อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที่ ............................. ตรอก / ซอย 
..........................ถนน...................... หมู่ที่ ......... ต าบล / แขวง............................... 
อ าเภอ / เขต ............................. จังหวัด ...................................เป็นผู้รับใบอนุญาตเก็บหา
ของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า .................. ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบล.................................... 

อ าเภอ ........................ จังหวัด ....................... ตามใบอนุญาต เล่มที่ ........... ฉบับที่ ........ 
ลงวันที่ ............................ เดือน ...................................... พ.ศ. .................... 
 ใบคู่มือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะตัว และให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ....เดือน ........... พ.ศ. ........ 
                         ให้ไว้ ณ วันที ่.................. เดือน ................................. พ.ศ. ............ 

 
ต าแหน่ง ................................ 
                            ผู้อนุญาต 

 
 
(ลายมือชื่อ) ........................................ผู้รับใบคู่มือ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

ป.ส.๑๔ 
 
 
 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เขียนที่................................................ 
วันที ่.............. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 

 ๑. ข้าพเจ้า ....................................................................................... ....... 
  (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัว
ประชาชน เลขที่ ................................. ออกให้ ณ ....................... อยู่บ้านเลขที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................... หมู่ที่ ...................... ต าบล / แขวง 
...................... อ าเภอ / เขต ...................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ 
.................................. 
  (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท ......................... จดทะเบียนเมื่อ ...............ณ 

.................. เลขทะเบียนที่ ..................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย 

............... ถนน ................. หมู่ที่ ..............ต าบล / แขวง ...................... อ าเภอ / เขต 

..................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ .............................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ...................................... ชื่อสกุล 

.................................... สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ 

....................................... ออกให้ ณ ........................... อยู่บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย 

........................ ถนน ........... หมู่ที่ ....... ต าบล / แขวง ........... อ าเภอ / เขต .......... 

จังหวัด ............... โทรศัพท์ .................................. 
 ๒. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกินหกเดือน 
  (๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต 

(ลายมือชื่อ) .................................................. ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ (๑) ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   ที่ต้องการ 
 (๒)ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
 
 

เลขรับที่ ..................................... 
วันที่ ........................................... 
ลงช่ือ .........................ผู้รับค าขอ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

ป.ส.๑๔ 
 
 
 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เขียนที่................................................ 
วันที ่.............. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 

 ๑. ข้าพเจ้า ....................................................................................... ....... 
  (ก) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัว
ประชาชน เลขที่ ................................. ออกให้ ณ ....................... อยู่บ้านเลขที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................... หมู่ที่ ...................... ต าบล / แขวง 
...................... อ าเภอ / เขต ...................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ 
.................................. 
  (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท ......................... จดทะเบียนเมื่อ ...............ณ 

.................. เลขทะเบียนที่ ..................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย 

............... ถนน ................. หมู่ที่ ..............ต าบล / แขวง ...................... อ าเภอ / เขต 

..................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ .............................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ...................................... ชื่อสกุล 

.................................... สัญชาติ ............ อายุ ............ ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ 

....................................... ออกให้ ณ ........................... อยู่บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย 

........................ ถนน ........... หมู่ที่ ....... ต าบล / แขวง ........... อ าเภอ / เขต .......... 

จังหวัด ............... โทรศัพท์ .................................. 
 ๒. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  (๑) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกินหกเดือน 
  (๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต 

(ลายมือชื่อ) .................................................. ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ (๑) ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   ที่ต้องการ 
 (๒)ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
 
 

เลขรับที่ ..................................... 
วันที่ ........................................... 
ลงช่ือ .........................ผู้รับค าขอ 
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คู่มอืการปฏบิัตงิานด้านการอนุญาตไม้และของป่า 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

 

 

ป.ส.15 
 
 
 

 
ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่..................................................  
วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 

๑. ข้าพเจ้า........................................................... .......................................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ..................................... ... อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................. ..... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..................... ......... 
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่......................................  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................. .......... โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล................................ สญัชาติ............ อายุ.......ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่............................  
ออกให้ ณ ............................................. อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย........................................  
ถนน.................................... หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................................... โทรศัพท.์......................................................................  
  ๒. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า....................  
............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล.................................... อ าเภอ...................................... 
จังหวัด..................................... ตามใบอนุญาตเล่มที่.................................... ฉบับที่.............................. 
ลงวันที่........... เดือน............................................ พ.ศ. ..................... 
  ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต............................................... ....................................  
 

          (ลำยมือชื่อ)....................................... ผูข้ออนุญำต 
 
หมำยเหตุ       (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
          (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย  ให้น าใบรับแจ้ง ความของ
สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
  (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกท าลายบางส่วนให้แนบ
ใบอนุญาตที่ถูกท าลายบางส่วนน้ันมาด้วย 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 

 

 

ป.ส.15 
 
 
 

 
ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่..................................................  
วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 

๑. ข้าพเจ้า........................................................... .......................................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ..................................... ... อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................. ..... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..................... ......... 
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่......................................  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................. .......... โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล................................ สญัชาติ............ อายุ.......ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่............................  
ออกให้ ณ ............................................. อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย........................................  
ถนน.................................... หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................................... โทรศัพท.์......................................................................  
  ๒. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า....................  
............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล.................................... อ าเภอ...................................... 
จังหวัด..................................... ตามใบอนุญาตเล่มที่.................................... ฉบับที่.............................. 
ลงวันที่........... เดือน............................................ พ.ศ. ..................... 
  ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต............................................... ....................................  
 

          (ลำยมือชื่อ)....................................... ผูข้ออนุญำต 
 
หมำยเหตุ       (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
          (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย  ให้น าใบรับแจ้ง ความของ
สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
  (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกท าลายบางส่วนให้แนบ
ใบอนุญาตที่ถูกท าลายบางส่วนน้ันมาด้วย 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 

 

 

ป.ส.15 
 
 
 

 
ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่..................................................  
วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 

๑. ข้าพเจ้า........................................................... .......................................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
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  ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต............................................... ....................................  
 

          (ลำยมือชื่อ)....................................... ผูข้ออนุญำต 
 
หมำยเหตุ       (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
          (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย  ให้น าใบรับแจ้ง ความของ
สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
  (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกท าลายบางส่วนให้แนบ
ใบอนุญาตที่ถูกท าลายบางส่วนน้ันมาด้วย 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 

 

 

ป.ส.15 
 
 
 

 
ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

เขียนที่..................................................  
วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 

๑. ข้าพเจ้า........................................................... .......................................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ..................................... ... อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................. ..... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..................... ......... 
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่......................................  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................. .......... โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล................................ สญัชาติ............ อายุ.......ปี บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่............................  
ออกให้ ณ ............................................. อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย........................................  
ถนน.................................... หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................................... โทรศัพท.์......................................................................  
  ๒. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า....................  
............................................ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล.................................... อ าเภอ...................................... 
จังหวัด..................................... ตามใบอนุญาตเล่มที่.................................... ฉบับที่.............................. 
ลงวันที่........... เดือน............................................ พ.ศ. ..................... 
  ๓. เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต............................................... ....................................  
 

          (ลำยมือชื่อ)....................................... ผูข้ออนุญำต 
 
หมำยเหตุ       (๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ 
          (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสญูหาย  ให้น าใบรับแจ้ง ความของ
สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาด้วย 
  (๓) ในกรณีที่ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกท าลายบางส่วนให้แนบ
ใบอนุญาตที่ถูกท าลายบางส่วนน้ันมาด้วย 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 
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ป.ส.16 
 
 
 
 

 
ค ำขอโอนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
เขียนที่..................................................  

วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 
๑. ข้าพเจ้า............................................................. .....................................................  

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ....................................... . อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................... ... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..............................  
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่...................................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... ........ โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล.................... .......................... สญัชาติ.................. ...........อายุ..............ปี บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................ .................. ออกให้ ณ .............. .................................. อยู่บ้านเลขที่................
ตรอก/ซอย.................................ถนน................... ..............  หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต............................. ...... จังหวัด......................... ...............  โทรศัพท.์...................................  
  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.........................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล................................. อ าเภอ...................................... จังหวัด......................................  
ตามใบอนุญาต เล่มที่.............. ฉบับที่............. ลงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. .................  
ให้แก่ผู้รับโอนใน ๒. โดยขณะที่ย่ืนค าขอน้ี  ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว 

๒. ข้าพเจ้า..................................................................... ............................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................................. อายุ........................ ปี  
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่................................... ......... ออกให้ ณ ................... ..................... .......... 
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย.................. .................. ถนน............... ......................หมู่ที่.............. 
ต าบล/แขวง..................... ........... อ าเภอ/เขต................. ................... จังหวัด.................................... .. 
โทรศัพท.์.................................................................................................................................. ........ 
 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 

 

 

ป.ส.16 
 
 
 
 

 
ค ำขอโอนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
เขียนที่..................................................  

วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 
๑. ข้าพเจ้า............................................................. .....................................................  

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ....................................... . อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................... ... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..............................  
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่...................................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... ........ โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล.................... .......................... สญัชาติ.................. ...........อายุ..............ปี บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................ .................. ออกให้ ณ .............. .................................. อยู่บ้านเลขที่................
ตรอก/ซอย.................................ถนน................... ..............  หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต............................. ...... จังหวัด......................... ...............  โทรศัพท.์...................................  
  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.........................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล................................. อ าเภอ...................................... จังหวัด......................................  
ตามใบอนุญาต เล่มที่.............. ฉบับที่............. ลงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. .................  
ให้แก่ผู้รับโอนใน ๒. โดยขณะที่ย่ืนค าขอน้ี  ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว 

๒. ข้าพเจ้า..................................................................... ............................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................................. อายุ........................ ปี  
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่................................... ......... ออกให้ ณ ................... ..................... .......... 
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย.................. .................. ถนน............... ......................หมู่ที่.............. 
ต าบล/แขวง..................... ........... อ าเภอ/เขต................. ................... จังหวัด.................................... .. 
โทรศัพท.์.................................................................................................................................. ........ 
 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 

 

 

ป.ส.16 
 
 
 
 

 
ค ำขอโอนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
เขียนที่..................................................  

วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 
๑. ข้าพเจ้า............................................................. .....................................................  

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ....................................... . อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................... ... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..............................  
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่...................................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... ........ โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล.................... .......................... สญัชาติ.................. ...........อายุ..............ปี บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................ .................. ออกให้ ณ .............. .................................. อยู่บ้านเลขที่................
ตรอก/ซอย.................................ถนน................... ..............  หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต............................. ...... จังหวัด......................... ...............  โทรศัพท.์...................................  
  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.........................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล................................. อ าเภอ...................................... จังหวัด......................................  
ตามใบอนุญาต เล่มที่.............. ฉบับที่............. ลงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. .................  
ให้แก่ผู้รับโอนใน ๒. โดยขณะที่ย่ืนค าขอน้ี  ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว 

๒. ข้าพเจ้า..................................................................... ............................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................................. อายุ........................ ปี  
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่................................... ......... ออกให้ ณ ................... ..................... .......... 
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย.................. .................. ถนน............... ......................หมู่ที่.............. 
ต าบล/แขวง..................... ........... อ าเภอ/เขต................. ................... จังหวัด.................................... .. 
โทรศัพท.์.................................................................................................................................. ........ 
 
 

เลขรับที่...............................  
วันที่....................................  
ลงช่ือ.................... ผู้รับค าขอ 
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ค ำขอโอนใบอนุญำตเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 
เขียนที่..................................................  

วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. ............. 
๑. ข้าพเจ้า............................................................. .....................................................  

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................. อายุ................... ปี  บัตรประจ าตัว 
ประชาชน  เลขที่................................... ออกให้ ณ ....................................... . อยู่บ้านเลขที่...................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................... ... โทรศัพท.์.....................................  
   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................. จดทะเบียนเมื่อ..............................  
ณ ......................................... เลขทะเบียนที่...................................... มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................  
ตรอก/ซอย..................... ถนน..........................หมู่ที่......................... ต าบล/แขวง...............................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... ........ โทรศัพท.์.....................................  
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................... 
ช่ือสกุล.................... .......................... สญัชาติ.................. ...........อายุ..............ปี บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................ .................. ออกให้ ณ .............. .................................. อยู่บ้านเลขที่................
ตรอก/ซอย.................................ถนน................... ..............  หมู่ที่........ ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต............................. ...... จังหวัด......................... ...............  โทรศัพท.์...................................  
  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.........................  
ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบล................................. อ าเภอ...................................... จังหวัด......................................  
ตามใบอนุญาต เล่มที่.............. ฉบับที่............. ลงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. .................  
ให้แก่ผู้รับโอนใน ๒. โดยขณะที่ย่ืนค าขอน้ี  ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว 

๒. ข้าพเจ้า..................................................................... ............................................  
   (ก) เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติ.............................................. อายุ........................ ปี  
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่................................... ......... ออกให้ ณ ................... ..................... .......... 
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย.................. .................. ถนน............... ......................หมู่ที่.............. 
ต าบล/แขวง..................... ........... อ าเภอ/เขต................. ................... จังหวัด.................................... .. 
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ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านอนุญาตไม้และของป่า 

คณะท่ีปรึกษา

	 	 1.	นายธรีภัทร			 ประยูรสทิธ	ิ 	 อธบิดกีรมป่าไม้

	 	 2.	นางเปรมพมิล	 พมิพ์พันธุ์	 	 รองอธบิดกีรมป่าไม้

	 	 3.	นายสมชัย	 	 มาเสถยีร	 	 รองอธบิดกีรมป่าไม้

	 	 4.	นายธวัชชัย	 	 ลัดกรูด		 	 ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาต

คณะท�างาน

	 	 1.	นายจรัญ	 	 มากสมบูรณ์	 	 ผู้อ�านวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า

	 	 2.	นายพัฒนะ	 	 ศริมิัย	 	 	 นักวชิาการป่าไม้ช�านาญการ

	 	 3.	นายธนกาญจน์	 ศรสีมบูรณ์	 	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

	 	 4.	นางหทัยรัตน์	 ค�าปวน		 	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

	 	 5.	นางสาววลัยลักษณ์	 ภูรยิากร	 	 นักวชิาการป่าไม้

	 	 6.	นางสาวศรุตา	 จอนไธสง	 	 เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล

	 	 7.	นางมลทพิย์		 หล�าสาย	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 	 8.	นางสาวทพิาภรณ์	 โพธิ์เสอื		 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 	 9.	นางสาวรัชนู		 สุขประเสรฐิ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 	 10.	นางสาวอจริวด	ี เหลาจันทกึ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 	 11.	นางสาวภูษณศิา	 ศลิาอ่อน	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

.             

                                                          .

จัดท�าโดย...

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า	ส�านักการอนุญาต	กรมป่าไม้

61	ถนนพหลโยธนิ	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทร.	0	2561	4292-3	ต่อ	5206

โทรสาร.	0	2579	2391


