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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกากับของป่าจากสวนป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14/1 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมป่าไม้
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้ เ รียกว่า “ระเบี ยบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ในการยื่นคาขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกากับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ของป่ า จากสวนป่าในระเบี ยบนี้หมายถึ ง ของป่า ตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้แ ละ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(1) ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากไม้
(2) พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
(3) ครั่ง รวงผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
(4) ของป่าอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 4 ผู้ทาสวนป่าที่ประสงค์จะค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่ซึ่งของป่าจากสวนป่า
ให้ขอรับหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวผู้ทาสวนป่าต้องจัดทา
บัญชีแสดงรายการกากับของป่า พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่
อธิบดีอาจประกาศกาหนดให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่อื่น หรือโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจาก
ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 5 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอตามข้ อ 4 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน และออกใบรับคาขอให้ผู้ทาสวนป่าไว้เป็นหลักฐาน และให้แจ้งวันและ
เวลาเป็นหนังสือ เพื่อทาการตรวจสอบชนิดและจานวนหรือปริมาณของป่าที่ผู้ทาสวนป่าได้เก็บหาไว้
แล้วพิจารณาออกหนังสือรับรองการมีข องป่าเพื่อการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
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ข้อ 6 บุคคลผู้รับโอนของป่าที่ได้มาจากการทาสวนป่าต้องมีหลักฐานสาเนาหนังสือรับรอง
การมีของป่าเพื่อการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่ ทีผ่ ทู้ าสวนป่ารับรอง
ข้อ 7 ให้ อ ธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และมี อ านาจตี ความวินิ จ ฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62
อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบคำขอหนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่
เขียนที่.............................................
วันที่..........เดือน................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.....................
เลขประจาตัวประชาชน
อาชีพ................................มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย....................ถนน...............................
หมู่ที่..................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.............................................
โทร…………………………...…………….อีเมล..........................................................เป็นผู้ทาสวนป่าตามหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่.........ฉบับที่.........ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ................
ขอยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ ามี ความประสงค์ขอหนั งสื อรับรองการมี ของป่ าเพื่ อการค้ า มี ไว้ ในครอบครอง หรือ
นาเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการกากับของป่าแนบท้ายคาขอนี้
ข้อ 2 ของป่า ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าได้มาจากการทาสวนป่าตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
เล่มที่...................ฉบับที่....................ลงวันที่................. เดือน.............................. พ.ศ. ......................
ข้อ 3 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
๓.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
๓.1.1 บุคคลธรรมดา
(1) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นคาขอ
(2) กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
บั ต รประจ าตั ว ประชาชน/บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (ตั ว จริ ง )
ของผู้รับมอบอานาจ
๓.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สาเนาหลั กฐานการจดทะเบียนนิ ติบุคคลหรือหนั งสื อรับรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
3.2 สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
3.3 บัญชีแสดงรายการกากับของป่า

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................)

หนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่
เล่มที่............
ฉบับที่...........

ที่ทาการ...................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
สัญชาติ............................ อาชีพ.................................... มีภูมิสาเนาอยู่ บ้านเลขที่............ตรอก/ซอย..................
ถนน........................................หมู่ที่..................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด...................................................เป็นผู้ทาสวนป่าตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็ นสวนป่า
เล่มที่................................ฉบับที่........................... ลงวันที่........... เดือน........................... พ.ศ. ..........................
มีไว้ซึ่งของป่าที่ได้จากการทาสวนป่าเพื่อการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนาเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
บัญชีแสดงรายการกากับของป่าที่แนบนี้

ให้ไว้ ณ วันที่......... เดือน................. พ.ศ. ........
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

บัญชีแสดงรำยกำรกำกับของป่ำ
ตำมหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ เล่มที่.........ฉบับที่...........ลงวันที่...............
ของ........................................................
ลำดับที่

ชนิด

ปริมำณ
(กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร)

หมำยเหตุ

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ทำสวนป่ำ
(.......................................................)
.

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
แนบท้ำยหนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่ เล่มที่.............
ฉบับที่.......................... ลงวันที่...................... เดือน..........................................พ.ศ. .................................
ลงชื่อ ....................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.......................................................)
ตำแหน่ง .........................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .................

