
ส่วนด่านป่าไม้

ส านกัด่านป่าไม้

กรมป่าไม้



ประวัติส่วนตัว

     นายพนสั  ศิริอาภรณ์ธรรม
     เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส
     ผูอ้  านวยการส่วนด่านป่าไม ้    ส านกัด่านป่าไม ้    กรมป่าไม้

วุฒิการศึกษา

     ประกาศนียบตัรวิชาการป่าไมเ้กียรตินิยม   โรงเรียนป่าไม ้  จงัหวดัแพร่
     ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัรามค าแหง



ส่วนด่านป่าไม ้  ส านกัด่านป่าไม ้  กรมป่าไม้

โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน

สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงาน

สถานท่ีติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงาน

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสัง่  หนังสือเ วียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ ทั้ งนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทัว่ไป

ต่อเอกชนท่ีเกีย่วขอ้ง



 ด่านป่าไม้ภาคเหนือ
(10 ด่าน)

1. ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ด่านป่าไม้เชียงใหม่
    จังหวัดเชียงใหม่
3. ด่านป่าไม้เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย
4. ด่านป่าไม้น่าน 
     จังหวัดน่าน
5. ด่านป่าไม้งาว 
     จังหวัดล าปาง
6. ด่านป่าไม้เด่นชัย 
     จังหวัดแพร่
7. ด่านป่าไม้สุโขทัย
     จังหวัดสุโขทัย
8. ด่านป่าไม้ตาก 
     จังหวัดตาก
9. ด่านป่าไม้พิษณุโลก 
     จังหวัดพิษณุโลก
10. ด่านป่าไม้ปากน  าโพ 
       จังหวัดนครสวรรค์

 ด่านป่าไม้ภาคกลาง
(13 ด่าน)

1. ด่านป่าไม้หนิกอง     
     จังหวัดสระบุรี
2. ด่านป่าไม้บางทราย   
    จังหวัดชลบุรี
3. ด่านป่าไม้นครชัยศรี   
    จังหวัดนครปฐม
4. ด่านป่าไม้กาญจนบุรี  
    จังหวัดกาญจนบุรี
5. ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี 
    จังหวัดปราจีนบุรี
6. ด่านป่าไม้บางไทร
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว 
    จังหวัดปทุมธานี
8. ด่านป่าไม้ฉะเชิงเทรา
    จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. ด่านป่าไม้สิงห์บุรี
    จังหวัดสิงห์บุรี
10. ด่านป่าไม้สมุทรปราการ
       จังหวัดสมุทรปราการ
11. ด่านป่าไม้มหาชัย
       จังหวัดสมุทรสาคร
12.ด่านป่าไม้ปากท่อ
       จังหวัดราชบุรี
13. ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์      
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด่านป่าไม้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(9 ด่าน)
1. ด่านป่าไม้ท่าลี่
    จังหวัดเลย
2. ด่านป่าไม้หนองคาย-
เวยีงจันทน์
    จังหวัดหนองคาย
3. ด่านป่าไม้บึงกาฬ
     จังหวัดบึงกาฬ
4. ด่านป่าไม้นครพนม
    จังหวัดนครพนม
5. ด่านป่าไม้มุกดาหาร
    จังหวัดมุกดาหาร
6. ด่านป่าไม้พิบูลมังสาหาร
    จังหวัดอุบลราชธานี
7. ด่านป่าไม้บ้านไผ่
     จังหวัดขอนแก่น
8. ด่านป่าไม้หนองบัวโคก
     จังหวัดชัยภูมิ
9. ด่านป่าไม้ปากท่อ
     จังหวัดนครราชสีมา

ด่านป่าไม้ภาคใต้
(6 ด่าน)

1. ด่านป่าไม้ปฐมพร
    จังหวัดชุมพร
2. ด่านป่าไม้พุนพิน
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ด่านป่าไม้ทุ่งสง
    จังหวัด
นครศรธีรรมราช
4. ด่านป่าไม้จะนะ
    จังหวัดสงขลา
5. ด่านป่าไม้ระนอง
    จังหวัดระนอง
6. ด่านป่าไม้สุไหงโก-
ลก
    จังหวัดนราธิวาส

ส่วนอ านวยการ ส่วนด่านป่าไม้
ด่านป่าไม้ประเภท 1  (38 ด่าน)
ด่านป่าไม้กรุงเทพ  (4 สาขา)

ส่วนอนุญาตและบริการ

ด่านป่าไม้กรุงเทพ
(4 สาขา)

1. ด่านป่าไม้กรุงเทพ     
     สาขาบางเขน
2. ด่านป่าไม้กรุงเทพ     
    สาขาบางโพ
3. ด่านป่าไม้กรุงเทพ     
    สาขาลาดกระบัง
4. ด่านป่าไม้กรุงเทพ     
    สาขาคลองเตย
  

 

หมายเหตุ : 1. ด่านป่าไม้ประเภท 1 หมายความว่า ด่านป่าไม้ท่ี
ตั งขึ น              ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
และกรมป่าไม้ก าหนด          ให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิาน
ตลอด 24 ชั่วโมง
                 2. ด่านป่าไม้ประเภทท่ี 2 หมายความว่า ด่านป่า
ไม้ ที่ตั งขึ นตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
มไิด้ก าหนด ให้เป็นด่านป่าไม้ประเภท 1

ส านักด่านป่าไม้

 โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการด าเนนิงาน



 สถานท่ีติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงาน

ช่ือด่านป่าไม้ สถานที่ตดิต่อ

ด่านป่าไม้ภาคกลาง ( 13 ด่าน ) 

1. ดา่นป่าไม้หินกอง เลขท่ี 55/4  หมู ่14  ต าบลห้วยขมิน้  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรีุ  18140  โทร. 036 - 336292

2. ดา่นป่าไม้บางทราย เลขท่ี 97 หมู ่1  ต าบลหนองไม้แดง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ  20000  โทร. 038 - 491246

3. ดา่นป่าไม้นครชยัศรี เลขท่ี 15/11  หมู ่3  ถนนเพชรเกษม  ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  73120  โทร 034 - 33119

4. ดา่นป่าไม้กาญจนบรีุ เลขท่ี 171/1  หมู ่5  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบรีุ  71000   โทร. 035 - 463375

5. ดา่นป่าไม้กบินทร์บรีุ เลขที่ 26/5 หมู ่8  ถนนฉะเชิงเทรา - พนม  ต าบลเมืองเกา่  อ าเภอกบินทร์บรีุ  จงัหวดัปราจีนบรีุ  25110 โทร. 037 - 281520

6. ดา่นป่าไม้บางไทร เลขท่ี 73  หมู ่11  ต าบลบ้านเลน  อ าเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  13190  โทร. 035 - 262441

7. ดา่นป่าไม้ลาดหลมุแก้ว เลขท่ี 28/2  หมู ่3  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลมุแก้ว  จงัหวดัปทมุธานี  12140   โทร. 02 - 1945613

8. ดา่นป่าไม้ฉะเชิงเทรา เลขท่ี 88  ต าบลบางตีนเป็ด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทร. 038 - 981421

9. ดา่นป่าไม้สิงห์บรีุ        เลขท่ี 186/32  หมู ่1  ต าบลบางมญั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัสิงห์บรีุ 16000    โทร  036 - 522735

10. ดา่นป่าไม้สมทุรปราการ เลขท่ี 222/2  ถนนท้ายบ้าน  ต าบลปากน า้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  โทร. 0 2701 7021

11. ดา่นป่าไม้มหาชยั     เลขท่ี 930/19  หมู ่1  ถนนพระราม 2  ต าบลมหาชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรสาคร 74000   โทร. 034 - 411482

12. ดา่นป่าไม้ปากท่อ เลขท่ี 253/4  หมูท่ี่ 4  ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบรีุ  70140   โทร. 032 - 281290

13. ดา่นป่าไม้ประจวบคีรีขนัธ์ ถนนเพชรเกษม  ต าบลเกาะหลกั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77000   โทร. 032 - 611083



 สถานท่ีติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงาน

ช่ือด่านป่าไม้ สถานที่ตดิต่อ

ด่านป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9 ด่าน) 

1. ดา่นป่าไม้บ้านไผ่ เลขท่ี 39  หมู ่2  ต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จงัหวดัขอนแก่น 40110 โทร 043 - 272668

2. ดา่นป่าไม้หนองบวัโคก ถนนชยัภมูิ - สี่คิว้  ต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรัุส  จงัหวดัชยัภมูิ 36130

3. ดา่นป่าไม้ท่าลี่ เลขท่ี 336  หมูท่ี่2  ถนนท่าลี่-อาฮี  ต าบลท่าลี่  อ าเภอท่าลี่  จงัหวดัเลย  42140  โทร. 042 - 889090

4. ดา่นป่าไม้หนองคาย-เวียงจนัทน์ หมู่ 2  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000  โทร 042 -889090

5. ดา่นป่าไม้นครพนม
44/15  ซอยสขุาวดี  ถนนนครพนม-ท่าอเุทน  ต าบลอาจสามารถ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  48000  
โทร. 042 -501324

6. ดา่นป่าไม้มกุดาหาร
เลขท่ี 281   หมู ่7   ถนนชยางกรู ข   ต าบลบางทรายใหญ่   อ าเภอเมือง   จงัหวดัมกุดาหาร   49000  
โทร. 042-661182

7. ดา่นป่าไม้พิบลูมงัสาหาร เลขที่ 4/3-4  ถนนสร้างธรรม  ต.พิบลูมงัสาหาร  อ.พิบลูมงัสาหาร  จ.อบุลราชธานี  34110 โทร. 045 -  442198

8. ดา่นป่าไม้บงึกาฬ เลขท่ี 93  หมูท่ี่ 13  ถ.บงึกาฬ-หนองคาย  ต.วิศิษฐ์   อ.เมือง  จ.บงึกาฬ  30800  โทร. 042 – 491792

9. ดา่นป่าไม้ปากช่อง เลขท่ี 70/1 หมูท่ี่ 10  ต าบลขนงพระ  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  30130  โทร. 044 - 365280



 สถานท่ีติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงาน

ช่ือด่านป่าไม้ สถานที่ตดิต่อ

ด่านป่าไม้ภาคเหนือ (10 ด่าน) 

1. ดา่นป่าไม้แมฮ่่องสอน
เลขท่ี 21/1  ซอย 2  ถนนขนุลมุประพาส  ต าบลจองค า  อ าเภอเมือง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  58000                 
โทร. 053 - 611962

2. ดา่นป่าไม้เชียงราย เลขท่ี 862/22  ถนนพหลโยธิน ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  57000  โทร. 053 - 715972

3. ดา่นป่าไม้เชียงใหม่
เลขท่ี 430  ถนนเชียงใหม ่– ล าปาง  ต าบลหนองป่าคร่ัง  อ าเภอเมือง   จงัหวดัเชียงใหม่  50000               
โทร. 053 - 306618

4. ดา่นป่าไม้งาว เลขท่ี 143/3  หมูท่ี่ 2  ต าบลหลวงใต้   อ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง 52110   โทร. 053 - 260397

5. ดา่นป่าไม้น่าน เลขท่ี 92  ถนนมหาวงษ์  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัน่าน 55000  โทร. 054 – 774045

6. ดา่นป่าไม้เดน่ชยั เลขท่ี 37  หมู ่8  ต าบลเดน่ชยั  อ าเภอเดน่ชยั  จงัหวดัแพร่ 54110  โทร. 054 – 613026

7. ดา่นป่าไม้พิษณโุลก เลขท่ี 238/1  หมู ่3  ถนนพิษณโุลก-เดน่ชยั ต าบลสมอแข  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก 65000

8. ดา่นป่าไม้ตาก เลขท่ี 149  หมูท่ี่ 9   ต าบลน า้ริม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัตาก  63000  โทร. 055 - 511560

9. ดา่นป่าไม้สโุขทยั เลขท่ี 373/1  หมู ่1  ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 64000  โทร. 055 - 611498

10. ดา่นป่าไม้ปากน า้โพ เลขท่ี 2/6 หมู ่7  ต าบลโกรกพระ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค์ 60170



 สถานที่ติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงาน

ช่ือด่านป่าไม้ สถานที่ตดิต่อ

ด่านป่าไม้ภาคใต้ (6 ด่าน)

1. ดา่นป่าไม้ปฐมพร  เลขท่ี 156 หมู ่9  ต าบลวงัไผ่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชมุพร 86000  โทร. 077 - 596629

2. ดา่นป่าไม้พนุพิน เลขท่ี 31/5 หมูท่ี่ 3  ต าบลหนองไทร  อ าเภอพนุพิน  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84130  โทร. 077 - 441106

3. ดา่นป่าไม้ทุ่งสง เลขท่ี 16/4  ถนนบ้านในหวงั  ต าบลปากแพรก  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 

4. ดา่นป่าไม้จะนะ เลขท่ี 42  หมูท่ี่ 1  ต าบลบ้านผา  อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา 90130

5. ดา่นป่าไม้ระนอง เลขท่ี 400/22  หมู ่4  ต าบลบางนอน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง  85000   โทร. 077-825137 

6. ดา่นป่าไม้สไุหงโก-ลก 
เลขท่ี56/2  ถนนทรายทอง 6  ต าบลสไุหงโก-ลก  อ าเภอสไุหงโก-ลก  จงัหวดันราธิวาส  96120  
โทร. 073 - 611577

ช่ือด่านป่าไม้ สถานที่ตดิต่อ
ด่านป่าไม้กรุงเทพ  (4 สาขา) 

1. สาขาบางเขน เลขท่ี 61   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2561 4292 – 3  ตอ่  5679                                                                                          

2. สาขาบางโพ เลขท่ี 375/3 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร. 0 2912 8483

3. สาขาคลองเตย กองพสัดเุก่า ชัน้2 ถนนคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0 2269 3360 , 0 2672 7173

4. สาขาลาดกระบงั เลขท่ี 33/4 หมู ่1 ถนนเจ้าคณุทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0 2737 9544



สรุปอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธีิการด าเนินงาน

ภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ี

1. ด าเนินการเกี่ยวกบัการอนุญาตน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

2. ควบคุม ก ากบั และตรวจสอบการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่
3. ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบและควบคุมการน าไม้หรือ

   ของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ

   ป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจสอบ รับรอง แนะน า และควบคุมเกี่ยวกบัไม้ที่เคยอยู่

   ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเคร่ืองใช้ 

   ซ่ึงพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้

5. ด าเนินการต้ัง ยุบ ปรับปรุง เขตด่านป่าไม้ และการท างาน

   ด่านป่าไม้ให้ประสานงานได้ทั่วประเทศ

6. ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการอนุญาตแก่

   ประชาชน ด้วยระบบงานที่ดี มีประสทิธภิาพ

7. ปฏบิัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยอื่น

   ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการด าเนินงานเกีย่วกบังานด่านป่าไม ้

1.  ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขอต่อเจ้าหน้าที่ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารพร้อมไม้หรือของป่า 

    เมื่อเหน็ว่าถูกต้องแล้ว จึงออกเอกสารการอนุญาตให้แก่

    ผู้ขออนุญาต เพ่ือเป็นหลักฐานในการควบคุมไม้หรือ

    ของป่านั้น

3.  การตรวจสอบไม้หรือของป่าเข้าจากต่างประเทศ จะต้อง
    ตรวจสอบร่วมกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานที่

    เกี่ยวข้อง ก่อนออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

 



มีอ านาจหนา้ที่ รบัผิดชอบดงันี้

1.  ผ่อนผนัการน าไม้เคล่ือนที่
2. การน าไม้ที่มีขนาดความหนาเกนิขนาด 12 นิ้ว (30.48 เซนติเมตร)
เข้ามาในราชอาณาจักร

3. การน าไม้สกัทอ่น/ไม้สกัแปรรูปขึ้นไปยังภาคเหนือ
4. การน าช้ินไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจกัร
5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา 1 วนัท าการ

แจ้งด่านป่าไม้

รับค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอ

ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบค าขอ

แจ้งเจ้าหน้าที่

แจ้งผู้ประกอบการ

เสนอ

-  อธบิดีกรมป่าไม้

-  ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต



1. การขอออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลือ่นที่

เอกสารหลกัฐาน

1. บัญชีรายการไม้หรือของป่า
2. เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซ่ึงไม้และของป่า ดังต่อไปนี้

    2.1 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตท าไม้ต้องเสยีค่าภาคหลวง ต้องมีใบเสรจ็รับเงินค่าภาคหลวง หรือเอกสารแสดง

    ว่าได้รับอนุญาต ให้ผัดผ่อนการช าระค่าภาคหลวง ถ้าเป็นไม้ที่ผู้รับอนุญาตท าไม้ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง ต้อง

    มีใบอนุญาตท าไม้โดยได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง

    2.2 ถ้าเป็นไม้ที่ท  าโดยไม่ต้องรับอนุญาต ต้องมใีบเสรจ็รับเงินค่าธรรมเนียมการน าเข้าเขตด่านป่าไม้ เว้นแต่น าไปเพ่ือ

    ใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ท  าไม้น้ัน

    2.3 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีใบเสรจ็รับเงินอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ใบขนสนิค้า

    ขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าและส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าที่น ามาจาก

    ต่างประเทศ ซ่ึงผ่านพิธกีารทางศุลกากรแล้วหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไม้หรือ ของป่าดังกล่าว

    2.4 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่รับซ้ือจากทางราชการป่าไม้ ต้องมีใบเสรจ็รับเงินค่าขายไม้หรือของป่า แล้วแต่กรณี

    2.5 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ได้ออกใบเบิกทางหรือหนังสอืก ากบัไม้แปรรูปมาแล้ว และแสดงใบเบิกทางหรือหนังสอื

    ก ากบัไม้แปรรูปดังกล่าว แทนเอกสารหลักฐานตาม 2.1,2.2,2.3 และ 2.4 กไ็ด้

    2.6 เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการได้มาซ่ึงไม้หรือของป่าตามที่อธบิดีกรมป่าไม้ก าหนด



ขั้นตอน

ขั้นตอนการขอออกใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นท่ี

ย่ืนค าขอใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ 

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ ชนิด จ านวน ขนาด ปริมาตร รูปรอยตรา 

เลขเรียง หรือเคร่ืองหมายไม้หรือของป่าว่าครบถ้วน

ตรงตามหลักฐานที่น ามาแสดงหรือไม่

พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่รับเร่ืองลงทะเบียน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

รับรองการตรวจสอบไม้โดย

ประทบัตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่หน้าตัดของไม้

ออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่า

เคล่ือนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง

     หมายเหตุ - ปฏบิัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการน าไม้
                 หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2552

- ปฏบิัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 มาตรา 39 ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

                 ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากบั

                 ไปด้วย ตามข้อก าหนดใน กฎกระทรวง

รวมระยะเวลา 15 นาที



ขั้นตอน

2. การแจง้น าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่เขา้เขตด่านป่าไม้

แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านป่าไม้น้ันๆ 

แสดงใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่/

หนังสอืก ากบัไม้แปรรูป แล้วแต่กรณี

เจ้าหน้าที่รับเร่ืองลงทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบ  ชนิด  จ านวน  ขนาด ปริมาตร รูปรอยตรา  เลขเรียง  

หรือเคร่ืองหมายครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่น ามาแสดงหรือไม่

รับรองการตรวจสอบโดยประทบัตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

อนุญาตให้เข้าเขตด่านป่าไม้ได้

รวมระยะเวลา 15 นาที

ภายใน 5 วัน
นับแต่ที่เข้าเขต

ด่านป่าไม้

     หมายเหตุ -ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 มาตรา 40 “ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประด่านป่าไม้น้ัน โดยแสดง

ใบเบิกทางก ากบัไม้หรือของป่า หรือหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่น ามา

น้ันแล้วแต่กรณี ภายในก าหนด 5 วัน นับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เม่ือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่าน

ป่าไม้แล้ว จึงให้น าไม้หรือของป่าน้ันไปได้ การอนุญาตน้ัน ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติโดยมิชักช้า”



ขั้นตอน

แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านป่าไม้น้ันๆ 

แสดงใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่/

หนังสอืก ากบัไม้แปรรูป แล้วแต่กรณี

เจ้าหน้าที่รับเร่ืองลงทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบ  ชนิด  จ านวน  ขนาด ปริมาตร รูปรอยตรา  เลขเรียง  

หรือเคร่ืองหมายครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่น ามาแสดงหรือไม่

รับรองการตรวจสอบโดยประทบัตราประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

อนุญาตให้ผ่านด่านป่าไม้ได้

รวมระยะเวลา 15 นาที

ภายใน 5 วัน
นับแต่ที่เข้าเขต

ด่านป่าไม้

     หมายเหตุ -ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 มาตรา 40 “ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประด่านป่าไม้น้ัน โดยแสดง

ใบเบิกทางก ากบัไม้หรือของป่า หรือหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่น ามา

น้ันแล้วแต่กรณี ภายในก าหนด 5 วัน นับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เม่ือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่าน

ป่าไม้แล้ว จึงให้น าไม้หรือของป่าน้ันไปได้ การอนุญาตน้ัน ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติโดยมิชักช้า”

3. การขออนุญาตผ่านด่านป่าไม้

ระเบียบและข้ันตอนปฏบิัติเช่นเดียวกบัการแจ้งน าไม้

หรือของป่าเคล่ือนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ แต่ข้ันตอน

สุดท้ายให้ผู้มีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่าน

ป่าไม้ แต่ผู้ควบคุมไม้จะต้องเป็นผู้แจ้งขออนุญาต

ผ่านด่านป่าไม้



4. การขออนุญาตน าไมส้กัที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้ง หรือเคย
   อยู่ในสภาพเป็นเครือ่งใชแ้ละพน้จากสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้ง หรือ

   เครือ่งใชม้าแลว้กว่า 5 ปี เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจงัหวดั

เอกสารหลกัฐาน

1. ส าเนาทะเบียนบ้านที่ขอร้ือถอน
2. แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังปลูกสร้างที่ขออนุญาตร้ือถอน
3. หนังสอืรับรองว่าได้ปลูกสร้างในท้องที่น้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี จากก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ แล้วแต่

กรณี

4. หลักฐานแสดงการได้มาของไม้นั้น (ถ้าม)ี
5. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือของใช้ที่ขอร้ือถอนทุกด้าน
6. หลักฐานแสดงการมีสทิธใิช้ที่ดินที่จะน าไม้สกัไปใช้
ประโยชน์ พร้อมแผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังของที่ดินน้ัน

ขั้นตอน

คณะกรรมการบันทกึและจัดท าบัญชีรายการไม้

ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารประกอบ ณ อ าเภอท้องที่

ผู้ว่าฯ พิจารณาอนุญาตสั่งร้ือถอน

ส่งเร่ืองให้จังหวัดแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อเทจ็จริง รายงานผู้ว่าฯ

ผู้ว่าฯ พิจารณาออกใบอนุญาตให้เคล่ือนย้าย

แจ้งผู้รับอนุญาต

รวมระยะเวลา 4 วนัท าการ



พระราชบญัญติั

ป่าไม้

พุทธศกัราช ๒๔๘๔

_____________

ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล

คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎรลงวนัที ่๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐)

อาทิตย ์ทิพอาภา

พล.อ. พิชเยนทรโยธิน

ตราไว ้ณ วนัที ่๑๔ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๔

เป็นปีที ่๘ ในรชักาลปัจจุบนั

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยย่ิงข้ึน

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน า และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร  ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔“

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นต้นไป

-ฯลฯ-

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี

-ฯลฯ-



-๒-

(๒) "ไม้" หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูกตัดทอน เล่ือย ผ่า ถาก 

ขุด หรือกระท าโดยประการอื่นใด

-ฯลฯ-

(๔) "ไม้แปรรูป" หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วและหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆ ไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ที่ไม่

ชอบด้วยลักษณะของเคร่ืองใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่น้ันหรือที่ผดิปกติวิสยั

ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ ทั้งน้ีตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นน้ัน รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ใน

สภาพดังกล่าวและผู้ครอบครองพิสจูน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีส าหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และห้าปีส าหรับ

ไม้สกั มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป

-ฯลฯ-

ส่วนที ่๔

ไมที้ม่ิใช่ไมห้วงหา้ม

มาตรา ๒๕ ผู้ใดน าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่น าไปเพ่ือ

ใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดท าไม้น้ัน

การน าไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสยีค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว



-๓-

มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๕ ไม่เกินลูกบาศก์

เมตรละสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซ้ือขายกันตามมาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ส าหรับไม้น้ันแตกต่างจากที่บัญญัติไว้น้ีกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในท้องที่ โดยเฉล่ียจากราคาของไม้น้ัน

-ฯลฯ-

หมวด ๓

ไมแ้ละของป่าระหว่างเคลือ่นที่

ส่วนที ่๑

การน าเคลือ่นที่

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในส่วนน้ีให้ใช้บังคับแก่กรณีการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ต่อไปภายหลังที่

(๑) น าไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ท าหรือเกบ็ออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตแล้ว

(๒) น าไม้ที่ท  าโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

(๓) น าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่น าเข้ามาแล้ว

(๔) น าไม้หรือของป่าที่รับซ้ือจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่าน้ันอยู่

มาตรา ๓๙ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไปด้วยตามข้อก าหนดใน

กฎกระทรวง

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป อาจออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป

เพ่ือให้บุคคลใดน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อกีแห่งหน่ึงได้ เมื่ออธบิดีกรมป่าไม้



-๔-

ให้กระท าเช่นน้ันได้ตามเงื่อนไขที่อธบิดีกรมป่าไม้ก าหนดหนังสอืก ากบัไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธบิดีกรมป่าไม้ก าหนด และให้ถือ

เสมือนหน่ึงเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙

มาตรา ๓๙ ตรี ผู้ใดน าไม้สกัที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้ และพ้นจากสภาพเป็น

สิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคล่ือนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ซ่ึงเป็นที่ต้ังสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเคร่ืองใช้นั้น ต้อง

ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวจะ

ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏบิัติตามด้วยกไ็ด้

มาตรา ๔๐ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านป่าไม้น้ันโดยแสดงใบเบิกทาง

ก ากับไม้หรือของป่าหรือหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่น ามาน้ัน แล้วแต่กรณี ภายในก าหนดห้าวันนับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสอืให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้น าไม้หรือของป่าน้ันไปได้

การอนุญาตน้ัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติโดยมิชักช้า

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างเวลาต้ังแต่พระอาทติย์ตกถึงพระอาทติย์ข้ึน 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสอื

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีข้อก าหนดอย่างอื่นในสมัปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง

(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกบักรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอื่น

(๓) เมื่อเป็นการกระท าของผู้ได้รับอนุญาตท าการเกบ็ไม้ไหลลอย ได้เกบ็ไว้เพ่ือส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี
ตรวจรับ และรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัติน้ี

-ฯลฯ-



-๕-

หมวด ๖

เบด็เตล็ด

-ฯลฯ-

มาตรา ๖๗ ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้และก าหนดเขตแห่งด่านนั้นๆ โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

-ฯลฯ-

หมวด ๗

บทก าหนดโทษ

-ฯลฯ-

มาตรา ๗๑ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ

-ฯลฯ-

ผู้สนองพระบรมราชโองการ

ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี



-๖-                           

บญัชีอตัราค่าธรรมเนยีม

(๑) แบบพิมพ์ค าขอ ฉบับละ ๒๕    สตางค์

(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียนตาแมวท าชัน 

เจาะต้นสนเอายาง สบัหรือกรีดต้นเยลูตองเอายาง ต้นละ ๒      บาท

(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยางท าน า้มันยาง ต้นละ ๕๐     สตางค์

(๔) การอนุญาตเจาะ สบั หรือกรีดไม้ชนิดอื่นๆ 

เอาน า้มันชัน หรือยาง ต้นละ ๑๐     บาท

(๕) ใบอนุญาตท าไม้เพ่ือการค้า ฉบับละ ๒๐     บาท

(๖) ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าหวงห้าม ฉบับละ ๑๐     บาท

(๗) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือใบอนุญาตมีไว้

ในครอบครองซ่ึงของป่าหวงห้าม ฉบับละ ๒๐     บาท

(๘) ใบอนุญาตเกบ็ไม้ไหลลอย ฉบับละ ๑๐     บาท

(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร

คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ ๕๐     บาท

(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน

คิดตามจ านวนคนงาน คนละ ๑๐     บาท

(๑๑) ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า

คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ลูกบาศกเ์มตรละ ๑๐   บาท

(๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใด

ที่ท  าด้วยไม้หวงห้าม ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท

(๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกนิ

๐.๒๐ ลูกบาศกเ์มตรไว้ในครอบครอง ฉบับละ  ๒๐     บาท



-๗-

(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๑๕) ใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ ๕ บาท

(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเทา่กบัอตัราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตน้ัน แต่ไม่เกนิ ฉบับละ ๑๐ บาท

(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้สกั ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้หวงห้ามธรรมดา

นอกจากไม้สกั ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท

(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเกบ็หาของป่าหวงห้าม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด ฉบับละ ๒๕ บาท

(๒๑) สมัปทานท าไม้สกั ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒๒) สมัปทานท าไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สกั ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๒๓) สมัปทานเกบ็หาของป่าหวงห้าม ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท

(๒๔) ใบแทนสมัปทาน ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสมัปทาน คิดคร่ึงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสมัปทานน้ันๆ

(๒๖) ใบเบิกทางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสมัปทานน้ันๆ

(ก) ไม้สกั ฉบับละ ๕๐ บาท

(ข) ไม้ชนิดอื่นๆ ฉบับละ ๒๐ บาท

(ค) ของป่า ฉบับละ ๕ บาท

(๒๗) การอุทธรณ์

(ก) เร่ืองเกี่ยวกบัการอนุญาต การผูกขาด

หรือสมัปทาน คร้ังละ ๑๐๐ บาท

(ข) เร่ืองการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร คร้ังละ ๑๐๐ บาท



-๘-

(ค) เร่ืองการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คร้ังละ  ๕๐ บาท

(ง) เร่ืองการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป คร้ังละ  ๕๐ บาท

(จ) เร่ืองอื่นๆ คร้ังละ  ๑๐ บาท

(๒๘) ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง หรือใบแทน ฉบับละ    ๑ บาท

(๒๙) ค่าจดทะเบียนตราประทบัไม้เอกชน ดวงละ ๒๐๐ บาท

(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร ฉบับละ    ๕ บาท

(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพเอกสารและ

รับรองส าเนา หน้าละ   ๑๐ บาท

(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่า คร้ังละ ๑๐๐ บาท

(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพแผนที่ป่า

และรับรองส าเนา ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๓๔) ค่าธรรมเนียมท าการล่วงเวลา คิดร้อยละสบิ

ของเงินค่าภาคหลวงที่ค านวณได้ในคร้ังน้ันๆ 

แต่อย่างสงูไม่เกนิ ๔๐๐ บาท

(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย ทอ่นละ   ๒๐ บาท















ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่   พ.ศ.2552

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการเก็บรักษาและการเบกิจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 26  (พ.ศ.2528) วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี และกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 กรมป่าไม้จงึวางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการเก็บรักษาและการเบกิจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ.2552 
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต ่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

        3.1 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการเก็บรักษาและการเบกิจ่ายใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ.2532
        3.2 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการเก็บรักษาและการเบกิจ่ายใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2540
         3.3 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการเก็บรักษาและการเบกิจ่ายใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ.2545
         บรรดา ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้ หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน

ข้อ 4. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ วินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ค าวินิจฉัยของ
อธิบดี  กรมป่าไม้ให้ถือเป็นท่ีสดุ

ข้อ 5. ให้สว่นดา่นป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นเจ้าหน้าท่ีควบคมุการปฏิบตัติามระเบียบนี ้และให้สว่นการคลงั ส านกับริหารกลาง กรมป่าไม้ มี
หน้าท่ีจดัหางบประมาณและจดัพิมพ์ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีไว้ส าหรับหน่วยงานตา่งๆ ใช้มิให้ขาดแคลน

หมวดที่ 1
การเกบ็รักษาใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

ข้อ 6. การเก็บรักษาใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีให้ปฏิบตั ิดงันี ้
6.1 เม่ือสว่นการคลงั ส านกับริหารกลาง กรมป่าไม้ จดัพิมพ์ใบเบกิทางน าไม้หรือ ของป่าเคล่ือนท่ีขึน้ใหมต่ามระเบียบของทาง

ราชการแล้ว   ให้เจ้าหน้าท่ีพสัด ุสว่นการคลงั ส านกับริหารกลาง น าลงทะเบียนตามล าดบั เลม่ท่ีก่อนหลงัและเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยัท่ีสดุท่ีจะกระท าได้ แล้ว
แจ้งให้สว่นดา่นป่าไม้ทราบเพ่ือจดัท าทะเบียนให้ตรงกนั



6.2 จงัหวดั ดา่นป่าไม้ หรือหนว่ยงานท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย เม่ือได้รับใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีจากจงัหวดัหรือจากกรม   
ป่าไม้ ให้ตัง้คณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยมีหวัหน้าส านกังานเป็นประธานกรรมการด าเนินการตรวจสอบใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีดงักลา่ว   
ทกุเลม่ ทกุฉบบั วา่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์อยา่งไร หรือไม ่หากตรวจสอบ
ถกูต้องแล้วให้คณะกรรมการลงลายมือช่ือและระบตุ าแหนง่ของคณะกรรมการไว้ท่ีหน้าปกใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีทกุเลม่และให้เก็บรักษาไว้ใน      
ท่ีปลอดภยัท่ีสดุท่ีจะกระท าได้

6.3 ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีซึง่ก าลงัใช้อยู ่เม่ือผลดัเปล่ียนเวรเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทกุครัง้ ให้ท าการสง่มอบและรับมอบ 
เป็นหนงัสือวา่ วนั เวลาใด ผู้ ใดสง่มอบ ผู้ ใดรับมอบ ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเลม่ท่ีใด ได้ใช้ไปแล้วก่ีฉบบั ยงัเหลือก่ีฉบบั เลขท่ีใดบ้าง

6.4 ห้ามมิให้น าใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีไปเก็บรักษาหรือน าไปใช้นอกส านกังาน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้
6.5 ต้นขัว้ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีท่ีใช้หมดแล้ว รวมทัง้ค าขอและเอกสารแสดงการได้มาซึง่ไม้หรือของป่าท่ีใช้ประกอบ    

ค าขอให้หนว่ยงานท่ีเบกิใบเบกิทางไปใช้น าไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยัโดยเร็ว

หมวดที่ 2
การเบกิจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

ข้อ 7. การเบกิจา่ยใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีให้ปฏิบตั ิดงันี ้
7.1 การเบกิจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีจากกรมป่าไม้ ให้ท าใบเบกิพสัดตุามแบบท่ีกรมป่าไม้ก าหนดในนามของผู้วา่

ราชการจงัหวดัหรือหวัหน้าดา่นป่าไม้ หรือหวัหน้าหนว่ยงานท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย แล้วให้สว่นดา่นป่าไม้ กรมป่าไม้ ตรวจสอบพิจารณาแจ้ง สว่นการคลงั   
ส านกับริหารกลาง กรมป่าไม้ จา่ยใบเบกิทางให้แก่จงัหวดั ดา่นป่าไม้ หรือหนว่ยงานท่ี  กรมป่าไม้มอบหมาย ตามล าดบัเลม่ท่ีก่อนหลงัท่ีได้รับใบเบกิพสัดุ
      การเบกิใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี ควรขอเบกิเทา่ท่ีจ าเป็นต้องใช้เทา่นัน้

7.2 ให้สว่นดา่นป่าไม้ และสว่นการคลงั ส านกับริหารกลาง กรมป่าไม้ จดัท าทะเบียนรับจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี        
ให้ถกูต้องตรงกนั และให้ท าการตรวจสอบยืนยนัยอดคงเหลือ ทกุ 3 เดือน

7.3 การเบกิจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีจากจงัหวดั ให้ท าใบเบกิพสัดตุามแบบท่ีกรมป่าไม้ก าหนดในนามของนายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจ าดา่นป่าไม้ผู้ท าหน้าท่ีเป็นหวัหน้าในสงักดัจงัหวดัหรืออ าเภอแล้วแตก่รณี และให้
จงัหวดัจา่ยใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีตามล าดบัเลม่ท่ีก่อนหลงัตามความจ าเป็นท่ีจะใช้



หมวดที่ 3
การแจ้งใช้ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

ข้อ 8. เม่ือจะน าใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีออกใช้ในท้องท่ีจงัหวดั อ าเภอ หรือ ก่ิงอ าเภอใด ให้จงัหวดัแจ้งเวียนทกุจงัหวดั 
ดา่นป่าไม้ประเภท 1 ทกุดา่น หนว่ยงานท่ีกรมป่าไม้มอบหมายและกรมป่าไม้ทราบวา่จะใช้ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเลม่ใด ตัง้แตว่นัท่ี เดือน ปีใด  
ท่ีท าการหรือดา่นป่าไม้ท่ีสงักดัสว่นกลาง ให้สว่นดา่นป่าไม้เป็นผู้ด าเนินการ

หมวดที่ 4
ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีสูญหายหรือถูกน าไปใช้ในทางทุจริต

หรือมีข้อผิดพลาดในการพมิพ์

ข้อ 9. เม่ือพบวา่ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเลม่ใด หรือฉบบัใดสญูหาย หรือถกูน าไปใช้ในทางทจุริต ให้หวัหน้าส านกังาน     
ท่ีรับผิดชอบพิจารณาด าเนินการทางวินยั และทางอาญาแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ และผู้ เก่ียวข้อง แล้วแจ้งให้กรมป่าไม้พิจารณาทกุครัง้

        ให้ส านกังานท่ีพบใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีสญูหาย หรือถกูน าไปใช้ในทางทจุริต ประกาศยกเลิกการใช้ใบเบิกทาง  
น าไม้หรือ ของป่าเคล่ือนท่ีนัน้ พร้อมเวียนแจ้งให้กรมป่าไม้ จงัหวดั ดา่นป่าไม้ประเภท 1 และหนว่ยงานท่ีกรมป่าไม้มอบหมายทราบทนัทีท่ีตรวจพบ

ข้อ 10. ถ้าตรวจพบวา่ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเลม่ใด ฉบบัใดมีข้อผิดพลาด ในการพิมพ์ เชน่ ระบเุลขท่ีฉบบัผิดพลาด   
หรือซ า้กบัฉบบัอ่ืน หรือไมไ่ด้พิมพ์เลขท่ี ให้คณะกรรมการตามข้อ 6.2 ของส านกังานนัน้ ปรุ หรือขีดฆา่ยกเลิกการใช้เฉพาะฉบบัท่ีพิมพ์ผิดพลาดแล้วลงลายมือ
ช่ือก ากบั ไว้เป็นหลกัฐานและหมายเหตไุว้ท่ีหน้าปกวา่ มีข้อผิดพลาดอยา่งไร ได้ตรวจพบและยกเลิกการใช้ ตัง้แตเ่ม่ือใด ส าหรับฉบบัท่ีไมมี่ข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์ให้น าไปใช้ได้

           ให้ส านกังานท่ีตรวจสอบใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีท่ีมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ดงักลา่ว รีบประกาศยกเลิกการใช้
ใบเบกิทางฉบบัท่ีพิมพ์ผิดพลาด พร้อมเวียนแจ้งให้กรมป่าไม้ จงัหวดั ดา่นป่าไม้ประเภท 1 และหนว่ยงานท่ีกรมป่าไม้มอบหมายทราบ

            ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19   มิถนุายน  พ.ศ. 2552

                                                                                                              (ลงนาม)      สมชยั  เพียรสถาพร
                                                                                                                            (นายสมชยั  เพียรสถาพร)
                                                                                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้



ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี   พ.ศ. 2552                                

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ.2545 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 26 (พ.ศ.2528) วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี และกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2534 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ) และ      
ข้อ 3 วรรคสองแหง่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 26 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พทุธศกัราช 2484 วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี 
อธิบดีกรมป่าไม้จงึวางระเบียบดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2552 ”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก

        3.1 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี พ.ศ.2532
        3.2 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2532
        3.3 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2545
        3.4 ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ.2545

              บรรดา ระเบียบ ข้อบงัคบัและค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
4.1 ดา่นป่าไม้ประเภท 1 หมายความวา่ ดา่นป่าไม้ท่ีตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิป่าไม้ พทุธศกัราช 2484 และกรมป่าไม้ก าหนดให้มี

พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานตลอด 24 ชัว่โมง
4.2 ดา่นป่าไม้ประเภท 2 หมายความวา่ ดา่นป่าไม้ท่ีตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิป่าไม้ พทุธศกัราช 2484 และมิได้ก าหนดไว้ ให้เป็น

ดา่นป่าไม้ประเภท 1
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ วินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ค าวินิจฉัย

ของอธิบดีกรมป่าไม้ให้ถือเป็นท่ีสดุ



หมวดที่ 1
การออกใบเบิกทาง

ข้อ 6 เม่ือได้รับค าขอใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงวา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี ให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสารประกอบค าขอให้ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ลงทะเบียนตามล าดบัก่อนหลงัในทะเบียนรับค าขอใบเบกิทางท้ายระเบียบนี ้

ข้อ 7 หลกัฐานท่ีใช้ประกอบค าขอรับใบเบิกทาง เพื่อแสดงวา่เป็นไม้หรือของป่าท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี

         ส าหรับไม้หรือของป่าท่ีซือ้จากกรมศลุกากร หรือซือ้จากการขายทอดตลาด   ตามค าสัง่ศาลหรือเจ้าพนกังานรักษาทรัพย์ในคดี
ล้มละลาย ให้ถือเอาใบเสร็จรับเงินและรายการไม้หรือของป่า เป็นเอกสารหลกัฐานแสดงการได้มาตามกฎกระทรวง วา่ด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี

ข้อ 8 การออกใบเบกิทาง พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบไม้หรือของป่าตามค าขอทกุราย โดยให้ปฏิบตัเิป็นขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี ้
8.1 ตรวจสอบหลกัฐานท่ีน ามาแสดงวา่ เป็นเอกสารหลกัฐานโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

8.2 ตรวจสอบไม้หรือของป่า วา่มี ชนิด จ านวน ขนาด ปริมาตร รูปรอยตรา เลขเรียง หรือเคร่ืองหมาย ครบถ้วนตรงตามหลกัฐานท่ีน ามา
อ้างอิงหรือไม่

8.3 เม่ือตรวจสอบไม้ตามข้อ 8.2 ถกูต้องแล้ว ให้ประทบัตราประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีรับรองการตรวจสอบไม้ นัน้ ทกุทอ่น ทกุชิน้    
หากไมส่ามารถประทบัตราได้เพราะเหตใุด ก็ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีหมายเหตไุว้ในใบเบกิทาง และบญัชีรายการไม้ด้วย

ข้อ 9 การเขียนและลงนามในใบเบกิทาง
9.1 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ เขียนใบเบกิทาง การเขียนใบเบกิทางให้เขียนครัง้เดียว โดยใช้กระดาษคาร์บอนรองซ้อนเป็นคูฉ่บบั       

ให้อา่นได้ชดัเจน หรือพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์ ในคราวเดียวกนั โดยให้มีข้อความต้นขัว้และปลายขัว้ใบเบกิทางตรงกนั
ในกรณีจ าเป็นท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถเขียนหรือพิมพ์ใบเบกิทางได้ให้ข้าราชการ หรือพนกังานราชการ หรือลกูจ้าง ในสงักดั

กรมป่าไม้ท่ีปฏิบตังิานอยู ่ณ ท่ีท าการหรือ  ดา่นป่าไม้แหง่นัน้ เป็นผู้ เขียนหรือพิมพ์แทนได้ แตใ่ห้อยูใ่นความรับผิดชอบของหวัหน้าท่ีท าการหรือดา่นป่าไม้แหง่นัน้
9.2 ผู้ มีอ านาจลงนามอนญุาตในใบเบกิทาง ได้แก่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั  นายอ าเภอ  ปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ  หวัหน้า

ดา่นป่าไม้ ผู้ ท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายแล้วแตก่รณี
9.3. ให้หวัหน้าสว่นราชการระดบัจงัหวดั หวัหน้าดา่นป่าไม้ ผู้ ท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถกูต้องต้น

ขัว้ใบเบกิทางอยา่งน้อย เดือนละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือก ากบัการตรวจสอบในต้นขัว้ใบเบกิทางไว้เป็นหลกัฐานด้วย



9.4 กรณีเขียนหรือพิมพ์ข้อความในใบเบกิทางผิดพลาด ซึง่จ าเป็นต้องแก้ไข     ให้ท าการขีดฆา่และประทบัตราแล้วเขียน
หรือพิมพ์ข้อความใหม ่ และให้ผู้อนญุาตลงลายมือช่ือก ากบัไว้   ทกุแหง่ แล้วหมายเหตใุนใบเบกิทางวา่ได้ขีดฆา่ก่ีแหง่ด้วย

9.5 วนัสิน้อายใุบเบกิทาง ให้เขียนหรือพิมพ์ตวัอกัษรก ากบัตวัเลขไว้ด้วย
9.6 ให้ผู้ เขียนหรือพิมพ์ใบเบิกทางลงลายมือช่ือท่ีมมุใบเบิกทางด้านหน้าลา่งซ้าย และให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบลงลายมือช่ือ

ก ากบับญัชีรายการไม้หรือของป่า แนบท้ายใบเบกิทางทกุแผน่
การลงลายมือช่ือดงักลา่ว ให้วงเล็บช่ือ ช่ือสกลุและต าแหนง่ไว้ด้วย

9.7 การเขียนบญัชีรายการไม้ ในใบเบิกทางหรือหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปหรือ   ก.ป.ม. 104 แล้วแตก่รณี ต้องระบ ุชนิด 
จ านวน ปริมาตรและรูป  รอยตราให้ครบถ้วนทกุรายการ ส าหรับเศษไม้จากโรงงานแปรรูปไม้ ไม้ฟืน ไม้บาง (วีเนียร์) หรือถ่าน ให้ระบชุนิดเทา่ท่ีระบไุด้       
สว่นชอ่งรวมจ านวน ปริมาตรไม้หรือ ของป่าให้เขียนตวัอกัษรก ากบัตวัเลขไว้ด้วย

9.8 ผู้ เขียนหรือพิมพ์ใบเบกิทางกบัผู้อนญุาต ต้องไมใ่ชบ่คุคลเดียวกนั เว้นแต ่มีเหตจุ าเป็นซึง่ไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ และให้
รายงานเหตผุลความจ าเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชา ในโอกาสแรกท่ีกระท าได้

ข้อ 10 การใช้ตรายางประทบัก ากบัลายมือช่ือผู้อนญุาตและประทบัตราหลงัใบเบกิทางให้ใช้ตามตวัอยา่งท้ายระเบียบนี ้
ข้อ 11 การออกใบเบกิทาง ให้ระบผุา่นดา่นป่าไม้ประเภท 1 ตามเส้นทางทกุดา่น
ข้อ 12 ใบเบกิทางแตล่ะฉบบั ให้ใช้ส าหรับพาหนะล าเดียวหรือคนัเดียวหรือรถพว่งหรือเรือพว่ง โดยระบหุมายเลขทะเบียนไว้ให้

ถกูต้องด้วย และให้น าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเพียงคราวเดียวเทา่นัน้  เว้นแตก่รมป่าไม้จะได้สัง่การเป็นอยา่งอ่ืน
ข้อ 13 การก าหนดอายใุบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีโดยทางรถยนต์ ส าหรับ  ไม้แปรรูปและของป่าให้ถือระยะทางประมาณ 

300 กิโลเมตร ตอ่ 24 ชัว่โมง เศษของ 300 กิโลเมตร ให้คิดเพิ่มอีก 24 ชัว่โมง สว่นไม้ท่อนให้พิจารณาถึงระยะทางใกล้ไกลและวิธีการขนสง่ หากน าเคล่ือนท่ี
ทางเรือหรือลอ่งแพ ให้ก าหนดอายตุามความเหมาะสม โดยให้ระบเุวลาเร่ิมต้นกบัเวลาสิน้อายไุว้ด้วย

ส าหรับใบเบกิทางท่ีกรมป่าไม้สัง่การเป็นอยา่งอ่ืนตามข้อ 12 ให้ก าหนดอายใุบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีได้ตาม
ความจ าเป็น

ข้อ 14 การออกใบเบิกทาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังหลักฐานเดิม ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่า

เคล่ือนที่ การสลักหลังต้องสลักในเอกสารต้นฉบับ ถ้าไม่มีต้นฉบับด้วยเหตุใด ให้ใช้ใบแทนเป็นหลักฐานในการออกใบเบิกทาง หากไม่มีใบแทนให้บันทกึ

เหตุผลเสนอกรมป่าไม้สั่งการ

        เอกสารที่น ามาอ้างออกใบเบิกทาง หากไม่อาจเกบ็ต้นฉบับไว้ได้ ให้ส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน



ข้อ 15 การออกใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีไปนอกราชอาณาจกัร ให้ระบจุดุหมายปลายทางถึงดา่นศลุกากรดา่นสดุท้าย
ข้อ 16 การตรวจสอบไม้หรือของป่าผา่นดา่น ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตั ิดงันี ้

16.1 เม่ือได้ตรวจสอบค าขอและหลกัฐานท่ีน ามาแสดงวา่ถกูต้องและลงทะเบียนรับค าขอ ตามแบบทะเบียนรับค าขอแจ้งการน าไม้   
หรือของป่าเคล่ือนท่ีเข้าเขตดา่นป่าไม้ ท้ายระเบียบนีแ้ล้วให้ตรวจสอบไม้หรือของป่านัน้ โดยวิธีสุม่ตรวจแตต้่องไมน้่อยกวา่ร้อยละย่ีสิบของจ านวนไม้หรือของป่า
วา่ตรงตามหลกัฐานท่ีน ามาแสดงหรือไม ่เม่ือเห็นวา่ถกูต้องให้ประทบัตราประจ าตวัและตราผา่นเทา่ท่ีสามารถกระท าได้ แล้วรายงานให้ผู้อนุญาตสัง่การ

16.2 กรณีตรวจพบวา่ เจ้าหน้าท่ีต้นทางได้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ภาคหลวงไมค่รบ ให้เรียกเก็บให้ครบและออก
ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี ต้นทางทราบเพ่ือด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง หากมีเหตสุงสยัให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

หมวดที่ 2
การออกใบเบิกทางกรณีพเิศษ

ข้อ 17  การออกใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
17.1 การออกใบเบกิทางครัง้แรกจากดา่นศลุกากรหรือดา่นตรวจศลุกากรท่ีน าเข้าให้ใช้หลกัฐานตอ่ไปนีป้ระกอบค าขอ

17.1.1 ใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าของกรมศลุกากร หรือหนงัสือค า้ประกนัของกระทรวงการคลงั หรือธนาคาร หรือใบขนคลงัสินค้า
ทณัฑ์บน หรือใบขนสินค้าผา่นแดน หรือใบขนสินค้าถ่ายล า แล้วแตก่รณี และ 

17.1.2 ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า หรือเอกสารท่ีแสดงวา่เป็นไม้หรือของป่าจากตา่งประเทศ หรือเอกสารอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้นี ้ให้ส าเนาหลกัฐานดงักลา่วแนบไปกบัใบเบกิทางอีกชดุหนึง่ด้วย
17.2 ช่ือไม้หรือของป่า ให้ระบช่ืุอทบัศพัท์ตามหลกัฐานท่ีน ามาแสดง และให้หมายเหตใุนใบเบกิทางวา่ เป็นไม้หรือของป่าท่ีน ามาจาก

ตา่งประเทศ
       ไม้หรือของป่าชนิดใด เรียกช่ือตรงกบัไม้หรือของป่าในประเทศไทย       ให้ระบช่ืุอประเทศก าเนิดตอ่ท้ายชนิดไม้หรือของป่าด้วย 

เชน่ สกัพมา่ ยางลาว ฯลฯ
17.3 การออกใบเบกิทาง ตามข้อ 17.1 ในสว่นภมูิภาค ให้เป็นอ านาจของกรมป่าไม้ท่ีจะพิจารณาสัง่การ
        การตรวจสอบให้ด าเนินการตาม ข้อ 8 โดยอนโุลม



17.4 การออกใบเบกิทาง ตามข้อ 17.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของดา่นป่าไม้กรุงเทพฯ
             การตรวจสอบให้ด าเนินการตาม ข้อ 8 โดยอนโุลม หากไมอ่าจด าเนินการได้ให้ปฏิบตั ิดงันี ้
             17.4.1 ตรวจสอบหลกัฐานท่ีน ามาแสดงวา่ เป็นเอกสารหลกัฐาน     โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
        17.4.2 ตรวจสอบไม้หรือของป่า วา่มี ชนิด จ านวน เคร่ืองหมายตรง  ตามหลกัฐานท่ีน ามาแสดงหรือไม ่เม่ือเห็นวา่ถกูต้องให้ออก

ใบเบกิทางน าเคล่ือนท่ี โดยไมต้่องประทบัตราประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี
        17.4.3 การออกใบเบกิทางให้ระบ ุชนิด จ านวน ปริมาตร และเคร่ืองหมายตามหลกัฐานเอกสารบญัชีรายการไม้หรือของป่าจาก

ตา่งประเทศท่ีผา่นพิธีการศลุกากรแล้ว โดยใช้หลกัฐานเอกสารดงักลา่วเป็นบญัชีรายการไม้หรือของป่าแนบท้ายใบเบกิทาง และให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ          
ลงลายมือช่ือก ากบับญัชีรายการไม้หรือของป่าทกุแผน่

        17.4.4 อนญุาตให้น าเคล่ือนท่ีไปได้ถึงทา่เรือ หรือท่ีรวมไม้หรือของป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทมุธานี นนทบรีุ 
พระนครศรีอยธุยา สมทุรปราการ และสมทุรสาคร
         17.4.5 เม่ือไม้หรือของป่าน าเคล่ือนท่ีถึงปลายทาง ตามข้อ 17.4.4 แล้ว ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่จงัหวดัท้องท่ีท าการตรวจวดั 
และค านวณปริมาตรไม้หรือของป่า ตามระเบียบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด แล้วออกใบเบกิทางใหมใ่ห้น าเคล่ือนท่ีตอ่ไป

ข้อ 18 การน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีโดยทางรถไฟ ให้ก าหนดอายใุบเบกิทางตามความเหมาะสม หากใบเบกิทางสิน้อายกุ่อนเคล่ือนย้าย
จากสถานีต้นทาง จะต้องขอตอ่อายใุบเบกิทางเสียก่อน ถ้าสิน้อายรุะหวา่งทางให้น าเคล่ือนท่ีตอ่ไปจนถึงสถานีปลายทางได้ เม่ือจะน าเคล่ือนท่ีตอ่ไปต้องขอ
ใบเบกิทางตามระเบียบนี ้

ข้อ 19 การออกใบเบกิทางก ากบัไม้ทอ่นเป็นรายหมอน จากหมอนไม้ตามใบอนญุาตหรือสมัปทาน หรือหมอนไม้ของกลางท่ีซือ้จากทาง
ราชการป่าไม้ ไปยงัท่ีท าการป่าไม้หรือดา่นป่าไม้แหง่แรกให้จดัท าบญัชีแสดงรายการไม้แนบท้ายใบเบกิทาง และระบหุมายเลขทะเบียนยานพาหนะช่ือผู้ควบคมุ
ยานพาหนะท่ีใช้ในการบรรทกุไม้ทกุคนัหรือทกุล า ไว้ให้ครบถ้วนด้วย

การก าหนดอายใุบเบกิทาง ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความจ าเป็น
ข้อ 20 การน าไม้จากอูเ่ก็บไม้ในล าน า้ หรือการน าไม้จากท่ีรวมหมอนไม้ตามท่ีได้รับอนญุาตไปยงัโรงงานแปรรูปไม้ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ออกใบเบกิทางเป็นรายแพหรือรายหมอนโดยระบช่ืุอและทะเบียนยานพาหนะ ตลอดทัง้ผู้ควบคมุให้ชดัเจน
การก าหนดอายใุบเบกิทาง ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความจ าเป็น

ข้อ 21 กรณีน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีโดยรถคนัเดียวหรือเรือล าเดียว แตมี่ปลายทางหลายแหง่ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกใบเบกิทางก ากบั 
ไม้หรือของป่าไปยงัปลายทางแตล่ะแหง่ ห้ามออกใบเบกิทางรวมฉบบัเดียวกนั



หมวดที่ 3
การออกใบเบิกทางใหม่

ข้อ 22 การขอรับใบเบกิทางใหมแ่ทนใบเบกิทางเดมิ กระท าได้ในกรณีดงันี ้
22.1 ใบเบกิทางสิน้อายกุ่อนถึงจดุหมายปลายทาง และประสงค์จะน าเคล่ือนท่ีตอ่ไป
22.2 น าไม้หรือของป่าถึงปลายทางแล้ว ประสงค์จะน าเคล่ือนท่ีตอ่ไปยงัท่ีอ่ืน ๆ
22.3 มีเหตจุ าเป็นต้องเปล่ียนยานพาหนะ หรือเปล่ียนเส้นทาง หรือเปล่ียนจดุหมายปลายทาง หรือเปล่ียนผู้ควบคมุ
22.4 เหตจุ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ เชน่ แบง่ไม้หรือของป่าเพ่ือน าเคล่ือนท่ี

การออกใบเบกิทางใหม่ ให้ปฏิบตัติามหมวดท่ี 1 และให้บนัทกึเหตผุลความจ าเป็นท่ีต้องขอใบเบกิทางใหมไ่ว้เป็นหลกัฐานด้วย

หมวด 4
การออกใบแทนใบเบิกทาง

ข้อ 23 เม่ือใบเบกิทางสญูหาย เสียหาย หรือช ารุดด้วยประการใด ๆ และไม้หรือของป่าตามใบเบกิทางนัน้ยงัมีอยู ่หากต้องการใบแทน
ใบเบกิทางให้ย่ืนค าขอตามแบบท้ายระเบียบนี ้ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีออกใบเบกิทางให้ พร้อมหลกัฐานการแจ้งความเร่ืองใบเบกิทางสญูหาย และให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอปฏิบตัดิงันี ้

23.1 ให้สอบปากค าผู้ขอวา่ ใบเบกิทางเดมิสญูหาย เสียหาย หรือช ารุดด้วยเหตใุด เม่ือวนั เดือน ปีใด เป็นใบเบกิทางฉบบัท่ี เลม่ท่ี ลงวนัท่ี 
เดือน ปีใด อนญุาตให้ผู้ ใด ก ากบัไม้หรือของป่าจ านวนและปริมาตรเทา่ใด เคล่ือนท่ีจากท่ีใดไปยงัท่ีใด ขณะนีไ้ม้หรือของป่าขอรับใบแทน  อยูใ่นท้องท่ีใดและมีเหลือ
จ านวนเทา่ใด

23.2 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบกบัต้นขัว้ใบเบกิทางวา่ เป็นจริงตามท่ี    ผู้ขอกลา่วอ้างหรือไม ่ถ้าเป็นจริงให้สอบถามไปยงัดา่นป่าไม้
ระหวา่งทางวา่ไม้หรือของป่าเหลา่นัน้ได้    น าผา่นดา่นป่าไม้แล้วหรือไม ่และสอบถามดา่นป่าไม้ปลายทางหรือส านกังานป่าไม้ปลายทางวา่ไม้หรือของป่านัน้มีอยู่
จริงจ านวนเทา่ใด

23.3 เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นวา่ เป็นความจริงตามท่ีผู้ ร้องขอกลา่วอ้างก็ให้ออกใบแทนใบเบิกทางได้ โดยให้เขียนด้วย
หมกึสีแดงบนใบเบกิทางวา่ “ใบแทน” พร้อมหมายเหตไุว้ด้านบนขวาวา่ “แทนใบเบกิทางฉบบัท่ี เลม่ท่ี วนัท่ี เดือน ปี” แล้วให้ผู้อนญุาตลงลายมือช่ือก ากบัไว้เป็น
หลกัฐาน ส าหรับข้อความและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เขียนตรงกนักบัใบเบกิทางเดมิด้วย แล้วให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้อนญุาตออกใบแทน ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ประจ าต าแหนง่ไว้เป็นส าคญั พร้อมเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามระเบียบ



ในกรณีท่ีไม้หรือของป่าเหลืออยูไ่มค่รบจ านวน ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีหมายเหตดุ้วยหมึกสีแดงในใบเบกิทางวา่ มีไม้หรือของป่า
เหลืออยูเ่ทา่ใด ถ้าเป็นไม้ทอ่นต้องระบไุว้ในบญัชีด้วยวา่  เหลือไม้ทอ่นใด ชนิดใด ให้ละเอียดชดัเจน และห้ามใช้ใบแทนนีก้ ากบัไม้หรือของป่าน าเคล่ือนท่ี หาก
ประสงค์จะน าเคล่ือนท่ีต้องขอรับใบเบิกทางใหม ่โดยอ้างใบแทนใบเบกิทางเป็นหลกัฐาน

เม่ือได้ออกใบแทนใบเบกิทางแล้ว ใบเบกิทางเดมิเป็นอนัใช้ไมไ่ด้และให้ประกาศยกเลิก

หมวดที่ 5
การต่ออายุใบเบิกทาง

ข้อ  24 การตอ่อายใุบเบกิทาง จะมีได้ในกรณีดงันี ้
 24.1 ใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีโดยทางรถไฟ  สิน้อายกุ่อนเคล่ือนย้ายจากสถานีต้นทาง

24.2 ใบเบกิทางน าไม้ทอ่นเคล่ือนท่ีเป็นรายหมอน  ท่ีไมส่ามารถน าเคล่ือนท่ีไปหมดภายในก าหนดอายใุบเบกิทาง  โดยมีเหตผุล
อนัสมควร

       การตอ่อายใุบเบกิทางในกรณีอ่ืนให้ขออนมุตัิอธิบดีกรมป่าไม้เป็นรายๆ ไป
ข้อ  25 การขอตอ่อายใุบเบกิทางจะต้องย่ืนค าขอ ณ ท่ีท าการออกใบเบกิทาง ก่อนท่ีใบเบกิทางจะสิน้อาย ุเว้นข้อ 24.1 ให้ขอหลงัจาก

ใบเบกิทางสิน้อายไุด้  โดยให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตั ิดงันี ้
25.1 ตรวจสอบค าขอและเหตผุลความจ าเป็น พร้อมด้วยหลกัฐานใบเบกิทางเดมิแล้วตรวจสอบไม้หรือของป่าวา่ มีอยูจ่ริงหรือไม่

           25.2 การตอ่อายใุบเบกิทาง ให้บนัทกึลงในต้นขัว้และปลายขัว้ใบเบกิทางด้วยหมกึสีแดงท่ีมมุบนด้านซ้ายว่า  “ตอ่อายใุบเบกิทาง
ให้ถึงวนัท่ี………….เดือน………..…….พ.ศ. ……….” แล้วให้ผู้อนญุาตลงลายมือช่ือประทบัตราประจ าต าแหนง่ไว้เป็นส าคญั

25.3 ให้ตอ่อายใุบเบิกทางได้เพียงครัง้เดียว โดยก าหนดอายไุมเ่กินระยะเวลาตามใบเบิกทางเดมิ และเม่ือรวมเวลาทัง้ 2 ครัง้แล้ว 
จะต้องไมเ่กินเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



หมวดที ่6
การท าการล่วงเวลา

ข้อ 26 การท าการล่วงเวลาตามระเบียบน้ี หมายถึง การปฏบัิติราชการซ่ึงมิใช่วัน เวลาราชการปกติ

ข้อ 27 การเรียกเกบ็เงินค่าท าการล่วงเวลา จากผู้ขอให้ท าการล่วงเวลา ให้เรียกเกบ็ภายในเงื่อนไขดังต่อไปน้ี

27.1 การตรวจสอบตามข้อ  32.3
27.2 การตรวจสอบเพ่ือออกใบเบกิทาง
27.3 การตรวจสอบเพ่ืออนญุาตให้ผา่นดา่นป่าไม้
27.4 การตรวจสอบเพ่ือแจ้งเข้าเขตดา่นป่าไม้

ข้อ 28 การเรียกเก็บคา่ท าการลว่งเวลา ให้ถือเอาความสมคัรใจของผู้ขอ โดยให้ย่ืนค าขอตามแบบท้ายระเบียบนี ้และให้แจ้งจ านวนเงินคา่       
ท าการลว่งเวลาให้ผู้ขอช าระให้เสร็จสิน้ แล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ตามระเบียบ

ข้อ 29 อตัราคา่ท าการลว่งเวลา ให้คดิตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 30 การจา่ยเงินคา่ท าการลว่งเวลาให้แก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิและการน าลงบญัชีเป็นเงินผลประโยชน์ของแผน่ดนิ ให้ปฏิบตัติาม

ระเบียบของกระทรวงการคลงั

หมวดที่ 7
การออกใบเบิกทางโดยอ้างหลักฐานหนังสือก ากับไม้แปรรูป

ข้อ 31 การใช้หนงัสือก ากบัไม้แปรรูปเป็นหลกัฐานในการออกใบเบกิทางน าไม้แปรรูปเคล่ือนท่ีให้ถือปฏิบตั ิดงันี ้
31.1 การออกใบเบกิทางไม้แปรรูป จากโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปโดยอ้างหลกัฐานหนงัสือก ากบัไม้แปรรูป ให้เก็บส าเนา

หนงัสือก ากบัไม้แปรรูปแนบค าขอใบเบิกทางไว้เป็นหลกัฐาน แล้วให้แนบหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปไปกบัใบเบกิทาง
31.2 การออกใบเบกิทางให้บคุคลผู้ รับโอนหรือซือ้ไม้แปรรูปท่ีมีหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปเป็นหลกัฐาน เพ่ือน าเคล่ือนท่ีตอ่ไป ให้เก็บ

หนงัสือก ากบัไม้แปรรูปแนบค าขอใบเบิกทางไว้เป็นหลกัฐาน แล้วให้คดัหรือส าเนารายการไม้แปรรูปท้ายหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปเป็นบญัชีรายการไม้แนบท้าย
ใบเบกิทาง

31.3 การออกใบเบกิทางใหม ่ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบเบิกทางเก็บใบเบกิทางเดมิพร้อมหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปท่ีแนบมากบั
ใบเบกิทาง แนบค าขอใบเบกิทางไว้เป็นหลกัฐาน แล้วให้คดัหรือส าเนารายการไม้ท้ายหนงัสือก ากบัไม้แปรรูป เป็นบญัชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทางท่ีออกใหม่



หมวดที่ 8
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านป่าไม้

ข้อ 32 อ านาจหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจ าดา่นป่าไม้ มีดงันี ้
32.1  ตรวจสอบควบคมุไม้หรือของป่า ระหวา่งการน าเคล่ือนท่ี ภายในเขตดา่นป่าไม้ ท่ีตนประจ าอยู่
32.2  สืบสวน จบักมุ ผู้กระท าผิดภายในเขตดา่นป่าไม้ ตลอดจนตดิตาม จบักมุผู้กระท าผิดท่ีหลบหนีไปนอกเขต    

ดา่นป่าไม้ เพ่ือให้ได้ตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย
32.3  เรียกเก็บคา่ภาคหลวง คา่ขาย คา่ธรรมเนียมเพิ่มเตมิ ส าหรับไม้หรือของป่าท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย        

ในกรณีท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีต้นทางเรียกเก็บไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน
32.4  ท าการลว่งเวลา ตามความในหมวดท่ี 6 ของระเบียบนี ้
32.5  การลงนามในเอกสารราชการของดา่นป่าไม้ ให้เป็นอ านาจของหวัหน้าดา่นป่าไม้นัน้ๆ หรือผู้ รักษาราชการแทน 

หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากหวัหน้าดา่นป่าไม้
             ในกรณีท าการล่วงเวลา ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ เป็นหวัหน้าเวร หรือผู้อาวโุสตามล าดบัแล้วแตก่รณี ลงนามแทน

หวัหน้าดา่นป่าไม้ได้ แล้วให้น าเสนอหวัหน้าดา่นป่าไม้ทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าได้
32.6  ให้หวัหน้าดา่นป่าไม้ตรวจสอบความถกูต้องต้นขัว้ใบเบกิทางอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ

ก ากบัการตรวจสอบ    ใน ต้นขัว้ใบเบิกทางไว้เป็นหลกัฐาน
32.7 ไม้หรือของป่าท่ีอยูใ่นเขตดา่นป่าไม้ประเภท 1 ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจ าดา่นป่าไม้นัน้ 

เป็นผู้ออกใบเบกิทาง
                    ในเขตกรุงเทพมหานคร การออกใบเบกิทาง ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของหวัหน้าดา่นป่าไม้กรุงเทพฯ หรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมาย

                                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   29   กรกฎาคม  พ.ศ. 2552

                                                                                                                             (ลงนาม)     สมชยั  เพียรสถาพร
                                                                                                                                           (นายสมชยั  เพียรสถาพร)
                                                                                                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้



แบบทะเบียนรับค าขอใบเบิกทางท้ายระเบียบข้อ 6

ทะเบียนรับแจง้ความ.......................................................... ประจ าเดือน..................................................พ.ศ. .............
เลขท่ี วนั เดือน ปี ช่ือผูถื้อใบเบิกทาง ท่ีท าการออก ชนิดไมห้รือ จ านวน ปริมาตร ท่ีท  าการออก จะน าไปท่ีใด พนกังาน สัง่ผา่น ผูส้ัง่ผา่น ลายมือช่ือผูรั้บ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบบัท่ี เล่มท่ี วนั เดือน ปี ของป่า ม.3 ใบเสร็จ ฉบบัท่ี เล่มท่ี วนั เดือน ปี ผูต้รวจสอบ ชนิด จ านวน ปริมาตร ม.3 วนัท่ี ใบเบิกทางคืน

ค าอธิบาย

1. ช่ือผูถื้อใบเบิกทาง - ให้ระบุช่ือผูรั้บอนุญาตหรือช่ือทางการคา้ หรือช่ือทางพาณิชย์
2. ท่ีท  าการออกใบเสร็จ - คือท่ีท าการท่ีออกเอกสารหลกัฐานแสดงการไดม้าซ่ึงไมห้รือของป่าท่ีน ามาใชอ้า้งออกใบเบิกทาง
3. จะน าไปท่ีใด - คือสถานท่ีหมายปลายทาง ระบุให้ชดัเจนวา่ เลขท่ี ถนน หมู่ท่ี ต  าบล อ าเภอ จงัหวดัใด
4. ผูส้ั่งผ่าน - ให้ผูอ้นุญาตในใบเบิกทางลงลายมือช่ือในช่องผูส้ั่งผ่าน
5. หมายเหตุ - ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ์ท่ีจะน าไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีไปในช่องหมายเหตุ

น าเคล่ือนท่ีมาใบเสร็จคา่ภาคหลวงใบเบิกทาง



แบบท้ายระเบียบข้อ 10
แบบตรายางต่างๆ ส าหรับใช้ในการออกใบเบกิทางและตรวจสอบการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

ดา่นป่าไม้………………………………..
วนัท่ี…………………..เวลา…………..น.
รับค าขอตามทะเบียนล าดบัท่ี……………

ทะเบียนล าดบัท่ี……………………วนัท่ี…………………..
ดา่นป่าไม้…………………………………………

                                      ตรวจสอบถกูต้องแล้ว
ใช้ตรา……………………………………………………….
จ านวน……………แผน่/ทอ่น ปริมาตร……………….ม.3 
เม่ือวนัท่ี……………………… เวลา ………………..…น. 

………………………………………………… 
                               พนกังานเจ้าหน้าท่ี

1.

ใช้ประทบัท่ีค าขอ การแจ้งการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเข้าเขต
ดา่นป่าไม้และค าขอใบเบกิทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี

พนกังานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ

2.

1. ใช้ประทบัท่ีด้านหลงัค าขอ แสดงการตรวจสอบตาม
     ค าขอการแจ้งการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีเข้าเขต
     ดา่นป่าไม้ และค าขอใบเบกิทางน าไม้หรือของป่า
     เคล่ือนท่ี  ก่อนเสนอผู้ มีอ านาจพิจารณาอนญุาต

2. ใช้ประทบัท่ีใบเบกิทางหรือหนงัสือก ากบัไม้แปรรูป
    ท่ีน ามาขออนญุาตผา่นดา่นป่าไม้หรือแจ้งเข้าเขต
    ดา่นป่าไม้ ก่อนเสนอผู้ มีอ านาจพิจารณาอนญุาต



บญัชีรายการไม้หรือของป่าแนบท้ายใบเบกิทาง
ของดา่นป่าไม้………………………………………
เลม่ท่ี…………………………เลขท่ี………………

ลงวนัท่ี………………………………  
……………………………………………..

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ดา่นป่าไม้…………………………………………… 
อนญุาตให้เข้าเขตดา่นหรือผ่านดา่นตามหนงัสือ
อนญุาต เลม่ท่ี…………………….เลขท่ี…………… 
             ลงวนัท่ี…………………………..

…………………….…………………

ผู้อนญุาต

3.

ใช้ประทบัท่ีใบเบกิทาง ในกรณีแจ้งเข้าเขตดา่นป่าไม้ หากผา่นดา่นป่าไม้
ให้ระบ ุเลม่ท่ี  เลขท่ี วนั เดือน ปี ของหนงัสืออนญุาตให้ผ่านดา่นป่าไม้

4. พนกังานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ

ใช้ประทบัท่ีบญัชีรายการไม้หรือของป่าแนบท้ายใบเบกิทางทกุแผน่

5.

ครัง้ท่ี……………………ออกใบเบิกทางใหม่
เลม่ท่ี…………..…………เลขท่ี….…………………
ลงวนัท่ี………………………………………………
จ านวนและปริมาตร…………………………………
คงเหลือจ านวนและปริมาตร………………………..

……………………………………………

                       พนกังานเจ้าหน้าท่ี

พนกังานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ  

ใช้ประทบัท่ีใบเบกิทางหรือหนงัสือก ากบัไม้แปรรูปเดมิ 
ท่ีน ามาขอใบเบกิทางใหม่



6.

ตราประทบัเม่ือมีการขีดฆา่แก้ไขใบเบกิทางทกุแหง่

ใบเบกิทางฉบบันีมี้การขีดฆา่ …………..(…………..) แหง่
(ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้อนญุาต

ใช้ประทบัท่ีใบเบกิทาง ระบจุ านวนแหง่ท่ีมีการขีดฆา่แก้ไข ส าหรับในวงเล็บให้เขียนระบจุ านวนแหง่ท่ีขีดฆา่เป็นตวัอกัษร

7.

ใช้ประทบัท่ีรอยตอ่ใบเบกิทางทกุฉบบั ทัง้  3 ดวง



8.

“การน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ีตามใบเบิกทางฉบบันี ้ต้องหยดุให้ด่านป่าไม้……………….
……………………….…………..….ตรวจสอบอนญุาตให้ผ่านด่านเสียก่อน และเม่ือน าไม้
หรือของป่าเคล่ือนท่ีถึงปลายทางตามใบเบิกทางท่ีอยู่ในเขตด่านป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นด่านป่าไม้
ประเภท 1 หรือประเภท 2 ก็ตาม ผู้น าเคล่ือนท่ีจะต้องแจ้งพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจ าด่านนัน้ 
ตรวจสอบตามกฎหมายในโอกาสแรกท่ีสามารถจะกระท าได้ด้วย ส่วนด่านป่าไม้ท่ีมิได้ระบไุว้
ในใบเบิกทางฉบับนีอ้นุญาตให้ผ่านด่านได้ทุกเวลา หากน าเคล่ือนท่ีไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีระบุไว้ในใบเบิกทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องหยุดแจ้งให้ด่านป่าไม้สุดท้ายท่ีตัง้อยู่
ก่อนถึงจดุหยดุการน าเคล่ือนท่ีตรวจสอบก่อนด้วย”

(ลงช่ือ)…………………………………………ผู้อนญุาต
(ลงช่ือ)……………………………………..ผู้ รับอนญุาต

ใช้ประทบัที่ด้านหลังใบเบกิทาง โดยระบุด่านป่าไม้ประเภท 1 ที่จะผ่านด่านตรงช่องว่าง



แนบท้ายระเบียบ ข้อ 10
แบบตรายาง ประทบัก ากับลายมือช่ือผู้อนุญาตและประทบัตราหลังใบเบกิทาง

9.  

 

ตวัอย่าง ตราของด่านป่าไม้กรุงเทพฯ

การใช้ตราประทับก ากับลายมือช่ือผู้อนุญาตใบเบิกทาง กรณีท่ีจังหวัดเป็นผู้ออกใบเบิกทาง    
ให้ประทบัตราของจงัหวดันัน้ๆ ทบัลายมือช่ือผู้อนญุาตในใบเบิกทางทกุครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็นก็ให้ใช้ตรา
ของส านกังานป่าไม้หรือด่านป่าไม้ท่ีท าขึน้ได้ โดยให้ใช้ตราวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง (วงกลมรอบนอก) 
ไม่เกิน 6 เซนติเมตร มีรูปรอยตราของกรมป่าไม้อยู่ภายในวงกลมรอบใน ส่วนวงกลมรอบนอกให้ระบุช่ือของ   
ท่ีท าการหรือด่านป่าไม้เจ้าของตรานัน้ โดยก าหนดจดุลบัไว้ด้วย



แบบทะเบียนรับค าขอแจ้งการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ท้ายระเบียบข้อ 16.1

ทะเบียนรับแจง้ความ.......................................................... ประจ าเดือน..................................................พ.ศ. .............
วนั เดือน ปี ช่ือผูถื้อใบเบิกทาง ท่ีท าการออก ชนิดไมห้รือ จ านวน ปริมาตร ท่ีท  าการออก จะน าไปท่ีใด พนกังาน สัง่ผา่น ผูส้ัง่ผา่น ลายมือช่ือผูรั้บ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบบัท่ี เล่มท่ี วนั เดือน ปี ของป่า ม.3 ใบเสร็จ ฉบบัท่ี เล่มท่ี วนั เดือน ปี ผูต้รวจสอบ ชนิด จ านวน ปริมาตร ม.3 วนัท่ี ใบเบิกทางคืน

ค าอธิบาย

1. เลขท่ี คือเลขท่ีท่ีรับค าขอฯ เรียงตามล าดบัก่อนหลงัจนถึงส้ินปี พ.ศ. แลว้ข้ึนเลขท่ี 1 ในปี พ.ศ. ใหม่

2. วนั เดือน ปี - วนั เดือน ปี ท่ีรับค าขอฯ
3. ช่ือผูถื้อใบเบิกทาง - ให้ระบุช่ือผูรั้บอนุญาตตามใบเบิกทาง
4. ท่ีท  าการออกใบเบิกทาง - คือท่ีท าการท่ีออกใบเบิกทางฉบบัท่ีมายืน่ค  าขอฯ
5. ท่ีท  าการออกใบเสร็จ - คือท่ีท าการท่ีออกเอกสารหลกัฐานแสดงการไดม้าซ่ึงไมห้รือของป่าท่ีน ามาใชอ้า้งออกใบเบิกทาง
6. จะน าไปท่ีใด - คือสถานท่ีหมายปลายทาง ระบุให้ชดัเจนวา่ เลขท่ี ถนน หมู่ท่ี ต  าบล อ าเภอ จงัหวดัใด
7. หมายเหตุ - ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ์ท่ีจะน าไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีไปในช่องหมายเหตุ

ใบเบิกทาง ใบเสร็จคา่ภาคหลวง น าเคล่ือนท่ีมา



แบบท้ายระเบียบ  ข้อ 23
ค าขอใบแทนใบเบิกทาง

          เขียนท่ี……............………………                                                                                                           
                                                           วนัท่ี…..…เดือน……….......……..พ.ศ……….

ข้าพเจ้า…....................…...……………..………อาย…ุ..…….ปี  เชือ้ชาต.ิ....................
สญัชาต.ิ………..ภมูิล าเนาอยูท่ี่……..……………………เลขท่ี…………………..……..หมูท่ี่…....………
ต าบล….....……………………….อ าเภอ….........…………………..จงัหวดั…...............…………………
ท าค าขอย่ืนตอ่………………………………………………………………………………………………..
 มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1  ตามท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ออกใบเบกิทาง ให้แก่ข้าพเจ้า
เพ่ือใช้ก ากบัไม้หรือของป่า ………………………..….จ านวน………………..….ปริมาตร….….…………..
ลกูบาศก์เมตร น าเคล่ือนท่ีจากท่ี……………………..…..ต าบล………..……….อ าเภอ……………………
จงัหวดั………………….…..ไปยงัท่ี……………………..ต าบล………..………..อ าเภอ…………….……..
จงัหวดั……………………………..ตามใบเบกิทางของท่ีท าการป่าไม้……………………………………….
เลขท่ี………………..เลม่ท่ี…………………..ลงวนัท่ี…….…..เดือน………….....……..พ.ศ……………….
นัน้ บดันีใ้บเบกิทางดงักลา่วได้เป็นอนัตรายโดย………………………………………..……………………...
หรือสญูหายไปโดย…………………………….……..ณ  ท่ี…………………………ต าบล………………….
อ าเภอ…………………จงัหวดั………………..…..เม่ือวนัท่ี…………เดือน……………..…พ.ศ……..…….
ขณะนีไ้ม้หรือของป่าดงักลา่วอยูใ่นท้องท่ีต าบล……….…….…………อ าเภอ………….……….....……
จงัหวดั……………………..….

ข้อ 2  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบแทนใบเบกิทางท่ีเป็นอนัตราย
หรือสญูหายไปตามข้อ 1 เพ่ือประโยชน์……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

            ลายมือช่ือ…………………………………………ผู้ขอรับใบแทน
            ลายมือช่ือ…………………………………………พยาน
            ลายมือช่ือ………………….………………………พยาน
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ี…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………

                 ลายมือช่ือ………………………………………
ต าแหนง่……………………………..

ค าสัง่…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

               ลายมือช่ือ……………………..……..………….
     ต าแหนง่………………….…………..

เก็บเงินคา่ธรรมเนียมแล้ว เป็นเงิน …………………………………..………บาท…………………….…………………..สตางค์
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบบัท่ี………………………เลม่ท่ี………….………..วนัท่ี…………เดือน……..…………..พ.ศ……...…….

                ลายมือช่ือ…..………..…………………ผู้ รับเงิน

ได้รับใบแทนใบเบกิทางไปแล้วแตว่นัท่ี…………….เดือน……………………………….พ.ศ…………………………………….

      ลายมือช่ือ……………………..……………………… 



แนบท้ายระเบยีบ ข้อ 28
ค าขอท าการล่วงเวลา

             เขียนที…่…………………………………
         วนัที…่……เดือน………………….พ.ศ……………..

   ข้าพเจ้า………………………………….นามที่ใช้ในการพาณิชย์…………………………………
อาย…ุ…………..….ปี ภมิูล าเนาอยูท่ี…่…………………………………………ต าบล……………………………………
อ าเภอ…………………………….…จงัหวดั………………..…………………………… ท าค าขอยื่นตอ่พนกังาน
เจ้าหน้าที…่…………………………………………..มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับพนกังานเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ตรวจสอบไม้หรือของป่า
…………………………….…………………จ านวน………………………..ปริมาตร………………………ลกูบาศก์เมตร
ณ ที่ ……………………...............….….ต าบล…………………………..อ าเภอ……………………………………….....
จงัหวดั……………………………..นอกเวลาราชการตามปกติในวนัที…่………………..……เดือน………….…………...
พ.ศ………….ตัง้แตเ่วลา……………………….น.เพ่ือ…………….......……………………..……...……………………..

ข้อ 2 ไม้หรือของป่าที่ข้าพเจ้าขอให้ท าการตรวจสอบลว่งเวลา ตามความในข้อ 1 นัน้ 
ข้าพเจ้ายินยอมช าระคา่ลว่งเวลาให้แกท่างราชการตามระเบยีบ

ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้วางเงินมดัจ าคา่ท าการลว่งเวลาไว้แล้ว เป็นเงิน …………………...………...บาท
………….….สตางค์  (…………………………………….…………………………….) หรือจะน าเงินมาช าระให้เสร็จสิน้
ภายในวนัที…่………………เดือน……………………พ.ศ…………

(ลง
ชื่อ)…...……...............……….……ผู้ยื่นค าขอ
ค าสัง่……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ลายมือ
ชื่อ………………………………..….                  
ต าแหน่ง…............…………………………

เก็บเงินคา่ท าการลว่งเวลาแล้ว เป็นเงิน……………………….….บาท……………………สตางค์
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบบัที…่…………….เลม่ที่…………….……..วนัที…่……เดือน…….………พ.ศ…………………..

(ลงช่ือ)…...............…..……….………..ผู้ รับเงิน
ต าแหน่ง…………………………………………..



บันทกึข้อความ           ด่วนที่สุด
ส่วนราชการ   กรมป่าไม้     ส านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า    โทร. 0-2579-4853,679

ที่  ทส 1612.5/23184                                                 วันที่ 5    พฤศจิกายน   2552

เร่ือง  การตรวจสอบการน าสินค้าไม้จากตา่งประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัร
เรียน  รองอธิบดีกรมป่าไม้ทกุทา่น
         ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทกุทา่น

ผู้อ านวยการส านกัทกุส านกั
           ผู้อ านวยการกองการอนญุาต
           ผู้อ านวยการกลุม่นิติการ
           ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13
         ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้สาขาทกุสาขา
           ผู้อ านวยการส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
           หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอสง่ส าเนาหนงัสือกรมป่าไม้ ดว่นท่ีสดุ ท่ี ทส 1612.5/23182 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 และส าเนาหนงัสือกรมป่าไม้ ดว่นท่ีสดุ 
ท่ี ทส 1612.5/23183  ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การตรวจสอบการน าสินค้าไม้จากตา่งประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัร มาเพ่ือทราบและ
พิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

ส าหรับส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทกุสาขา เพ่ือทราบและปฏิบตั ิโดยให้ประสานงานกบัศลุกากรเพ่ือให้ทราบวา่ ท่ีท าการ
ของส านกัฯ ตัง้อยูท่ี่ใด เพ่ือจะได้ประสานการปฏิบตัติอ่ไป ในการด าเนินการให้ปฏิบตัติามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัดและเม่ือได้
ด าเนินการแล้วให้จดัท าบนัทึกการตรวจสอบ พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบออกใบเบกิทางไม้และของป่าท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศตามแบบท่ีก าหนด  
ท่ีแนบมาพร้อมนี ้ให้กรมป่าไม้ทราบภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไปด้วย

                                                                                         สมชยั  เพียรสถาพร
                                                                                           อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1612.5/23183                                                            กรมป่าไม้

                                                       61 ถนนพหลโยธนิ  เขตจตุจักร

                                                                                 กรุงเทพฯ  10900

                                                                          5    พฤศจิกายน   2552

เร่ือง  การตรวจสอบการน าสนิค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

เรียน  อธบิดีกรมศุลกากร

อ้างถึง   1. หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/4214  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550   

2. หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/10972  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551

3. หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1612.5/14600  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

             4. หนังสอืกรมศุลกากร ที่ กค 0502(33)/2198  ลงวันที่ 10 กนัยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1612.5/23182  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2552  

ตามหนังสอืที่อ้างถึง 1. และ 2.  กรมป่าไม้ได้มอบให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ตรวจสอบการน าสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่าจากต่างประเทศ ณ คลังสนิค้าของ ศุลกากร ของจุดผ่าน

แดนในท้องที่น้ัน และเม่ือไม้ผ่านพิธกีารศุลกากรแล้ว ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แจ้งให้จังหวัดออกใบเบิกทางน าเคล่ือนที่ตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรุงเทพมหานคร มอบให้ด่านป่าไม้กรุงเทพเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ ออกใบเบิกทาง และประสานงานในการปฏบัิติเพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ และหนังสอืที่อ้างถึง 3. กรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้ทราบว่า มีการน าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

ทางด่านศุลกากรใดบ้าง เพ่ือกรมป่าไม้จะได้พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมด าเนินการตามความเหมาะสมให้เป็นไปในลักษณะการบริการแบบเบด็เสรจ็       

ณ จุดเดียวกนั (One Stop Service) ซ่ึงกรมศุลกากรได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมป่าไม้ทราบแล้ว ตามหนังสอืที่อ้างถึง 4. ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการน าเข้าไม้จากต่างประเทศได้ร้องเรียนขอให้ทบทวนขั้นตอนและวิธกีารออกใบเบิกทาง     

ที่มีข้ันตอนการตรวจสอบมากเกนิไปสมควรลดข้ันตอน ประกอบกบักรมศุลกากรได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากไม่ได้รับความ

สะดวกและเกดิการสบัสน เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาตรวจสอบสนิค้าประเภทไม้     

ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศร่วมกบักรมศุลกากร อกีทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมศุลกากรด าเนินการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกบัการอ านวยความสะดวก  

ทางการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปในลักษณะการบริการแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service) และการประชุมการแก้ไขปัญหาการ



ลักลอบตัดไม้พะยูง เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 มีประเดน็ให้กรมป่าไม้ซักซ้อมแนวทางปฏบัิติในการตรวจสอบไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

รวมทั้งการออกใบเบิกทางน าไม้เคล่ือนที่ให้รัดกุม สอดคล้องกบัการปฏบัิติด้านพิธกีารทางศุลกากร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอออกใบเบิกทาง 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้จึงได้มีการแก้ไขระเบียบกรม

ป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา     

เล่ม 126 ตอนพิเศษ 145 ง หน้า 7 ถึงหน้า 17 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป    

กรมป่าไม้จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกบัการตรวจสอบการน าไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่า

จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้สอดคล้องกบัระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว โดยแจ้งแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกบัการตรวจสอบการน าสนิค้าไม้จาก

ต่างประเทศเข้ามาในราชอาจักรให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และขอประสานความร่วมมือมายังกรมศุลกากรมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังน้ี

1. ในส่วนภมูิภาค กรมป่าไม้ได้ก าหนดด่านป่าไม้ชายแดนขึ้นเป็นด่านป่าไม้ประเภท 1 จ านวน 10 ด่าน และด่านป่าไม้บางทราย อ าเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบจุดน าเข้าสนิค้าไม้บริเวณทา่เรือแหลมฉบัง  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เพ่ิมเติมด้วย พร้อมทั้งมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน

ที่ด าเนินการตรวจสอบไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรและ  

ออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กบัผู้น าเข้าต่อไป 

    ส าหรับจังหวัดอื่นตามแนวชายแดนที่มีการน าสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่าจาก

ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนอกเหนือจากด่านป่าไม้ที่กรมป่าไม้ก าหนดข้างต้น กรมป่าไม้มอบหมายให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ด าเนินการ

ตรวจสอบและออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ให้กบัผู้น าเข้า โดยให้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 2 ธนัวาคม 2552 เป็นต้นไป

2. ส าหรับกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้มอบหมายให้ด่านป่าไม้กรุงเทพฯ ด าเนินการตรวจสอบไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใด   

ที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กบัผู้น าเข้าต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                      สมชัย  เพียรสถาพร

                                                                                           อธบิดีกรมป่าไม้

ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 679

โทรสาร. 0 2579 4853



ที่ ทส 1612.5/23182                                                         กรมป่าไม้

                                            61 ถนนพหลโยธนิ  เขตจตุจักร

                                                                      กรุงเทพฯ  10900

                                                                            5    พฤศจิกายน   2552

เร่ือง  การตรวจสอบการน าสนิค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง  1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/5294  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548   

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/4214  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550   

 3. หนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/10973  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนาระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ. 2552

2. บัญชีรายช่ือด่านป่าไม้ประเภท 1 ซ่ึงกรมป่าไม้ก าหนดขึ้น

ตามหนังสอืที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏบัิติในการตรวจสอบสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  า

ด้วยไม้ รวมทั้งของป่า จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมอบให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ศุลกากรตรวจสอบการน าสนิค้าไม้จากต่างประเทศ ณ คลังสนิค้าของศุลกากร ของจุดผ่านแดนในท้องที่น้ัน และเม่ือไม้ผ่านพิธกีารศุลกากรแล้ว    

ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แจ้งให้จังหวัดออกใบเบิกทางน าเคล่ือนที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สั่งเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏบัิติ ความละเอยีดแจ้งแล้ว น้ัน

เน่ืองจากกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการน าเข้าไม้จากต่างประเทศได้ร้องเรียนขอให้ทบทวนขั้นตอนและวิธกีารออก

ใบเบิกทาง ที่มีข้ันตอนการตรวจสอบมากเกนิไปสมควรลดข้ันตอน ประกอบกบักรมศุลกากรได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ผู้ประกอบการเป็นจ านวน

มากไม่ได้รับความสะดวกและเกดิการสบัสน เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามา

ตรวจสอบสนิค้าประเภทไม้ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศร่วมกบักรมศุลกากร อกีทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมศุลกากรด าเนินการปรับปรุงระเบียบ

เกี่ยวกบัการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปในลักษณะการบริการแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดียวกนั (One Stop Service)   
และการประชุมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   

โดยมี นายเกษม สนิทวงษ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ที่ประชุมมีข้อสรุปแนวทาง

ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   มีประเดน็ให้กรมป่าไม้ซักซ้อมแนวทางปฏบัิติในการตรวจสอบไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งการ

ออกใบเบิกทางน าไม้เคล่ือนที่ให้รัดกุม สอดคล้องกบัการปฏบัิติด้านพิธกีารทางศุลกากร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอออกใบเบิกทาง 



ประกอบกบัการอนุญาตให้น าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร และการอนุญาตน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เป็นตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบการปฏบัิติราชการ

ของกรมป่าไม้ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้จึงได้มีการแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแล้ว โดยได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 145 ง หน้า 7 ถึงหน้า 17 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน

ถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่า เพ่ือให้การปฏบัิติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2552 

และด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏบัิติราชการของกรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงก าหนดแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกบัการตรวจสอบไม้ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรและออก

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ ในรูปแบบลักษณะการบริการแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดียวกนั (One Stop Service) ร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ศุลกากรบริเวณจุดน าเข้า จึงได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกบัการตรวจสอบการน าสนิค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี

1. ให้ยกเลิกแนวทางปฏบัิติตามหนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/5294 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 หนังสอื

กรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/ 4215 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 เร่ือง การตรวจสอบการน าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร และหนังสอื

กรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1602.5/10973 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เร่ือง การตรวจสอบการน าสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้ง

ของป่าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

2. ให้ก าหนดด่านป่าไม้ประเภท 2 บริเวณชายแดนเป็นด่านป่าไม้ประเภท 1 โดยให้ด าเนินการตรวจสอบสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ 

สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่า จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร และออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ตาม

ระเบียบ  กรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2552 และหนังสอืสั่งการของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบลักษณะการบริการแบบ

เบด็เสรจ็ ณ จุดเดียวกนั (One Stop Service) ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรบริเวณจุดน าเข้า จ านวน 10 ด่าน ดังน้ี

 2.1 ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และรับผิดชอบจุดน าเข้าบ้านน า้เพียงดิน 

2.2 ด่านป่าไม้เชียงราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  และรับผิดชอบจุดน าเข้าอ าเภอแม่สาย จุดน าเข้าอ าเภอ   เชียง

แสน และจุดน าเข้าอ าเภอเชียงของ 

2.3 ด่านป่าไม้ทา่ล่ี  อ าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย และรับผิดชอบจุดน าเข้าอ าเภอเชียงคาน 

2.4 ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  และรับผิดชอบจุดน าเข้าอ าเภอบึงกาฬ 



2.5 ด่านป่าไม้นครพนม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

2.6 ด่านป่าไม้มุกดาหาร  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

2.7 ด่านป่าไม้พิบูลมังสาหาร  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  และรับผดิชอบจุดน าเข้าช่องเมก็        

อ าเภอสริินธร และจุดน าเข้าอ าเภอเขมราฐ

2.8 ด่านป่าไม้สมุทรปราการ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  และรับผิดชอบจุดน าเข้าอื่นในท้องที่จังหวัด

สมุทรปราการ

2.9 ด่านป่าไม้ระนอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง และรับผิดชอบจุดน าเข้าอื่น    ในท้องที่จังหวัดระนอง

               2.10 ด่านป่าไม้สไุหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธวิาส  และรับผิดชอบจุดน าเข้าอื่นในท้องที่จังหวัดนราธวิาส

รายละเอียดรายช่ือด่านป่าไม้ประเภท 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

           3. ให้ด่านป่าไม้บางทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ด าเนินการตรวจสอบสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือ      

สิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้งของป่า จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร และออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย

การน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2552 และหนังสอืสั่งการของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบลักษณะการบริการแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดียวกัน  

(One Stop Service) ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรบริเวณจุดน าเข้าสนิค้าไม้ทา่เรือแหลมฉบัง  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
          4. ส าหรับจังหวัดอื่นตามแนวชายแดนที่มีการน าสนิค้าไม้ ได้แก่ ไม้ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท  าด้วยไม้ รวมทั้ง    

ของป่าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนอกเหนือจากด่านป่าไม้ที่กรมป่าไม้ก าหนดตามข้อ 2. และข้อ 3. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ด าเนินการตรวจสอบและออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ โดยปฏบัิติให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ 

พ.ศ.2552  และหนังสอืสั่งการของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ทั้งน้ี ให้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 2 ธนัวาคม 2552 เป็นต้นไป

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสมัพันธใ์ห้ทราบทั่วกนั

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                           สมชัย  เพียรสถาพร

                                                                             อธบิดีกรมป่าไม้

ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 679

โทรสาร. 0 2579 4853



       บญัชีรายชื่อด่านป่าไม้ประเภท 1 ซึ่งกรมป่าไม้ก าหนดขึ้น 

         แนบท้ายหนงัสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1612.5/23182

 ลงวนัที่  5  พฤศจิกายน  2552

ล าดบั

ที่ ด่านป่าไม้ ตั้งอยู่ท้องที่ เขตด่านป่าไม้

ประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ หมายเหตุ

1 ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืง ถอืเขตเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน เป็นเขต ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าบ้านน า้เพียงดนิ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 5 (1) อ าเภอเมอืง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2 ด่านป่าไม้เชียงราย อ าเภอเมอืง ถอืเขตเทศบาลเมอืงเชียงราย เป็นเขต ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอ าเภอแม่สาย

จังหวัดเชยีงราย ด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 4 (1) จุดน าเข้าอ าเภอเชียงแสน และจุดน าเข้า

อ าเภอเชียงของ

3 ด่านป่าไม้ท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี ถอืเขตสขุาภิบาลอ าเภอท่าล่ี เป็นเขต ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอ าเภอเชยีงคาน

จังหวัดเลย ด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 50 (5)

4 ด่านป่าไม้หนองคาย- อ าเภอเมอืง    ทศิเหนือ จดแม่น า้โขง ให้ถอือาณาเขตของ ลงวนัที่ 7 เมษายน 2537 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอ าเภอบงึกาฬ

เวยีงจนัทน์ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทยในแม่น า้โขงเป็นเขตด่านป่าไม้โดยเริ่ม

ตั้งแต่หมู่บ้านหนองบวัลอง มาตามล าน า้โขง 

ไปทางทศิตะวนัออก ไปจนถงึหมู่บ้านหาดค าน้อย

   ทศิตะวนัออก จากหมู่บ้านหาดค าน้อยเลียบ

ลงมาทางทศิใต้ผ่านหมู่บ้านจอมเสดจ็และหมู่บ้าน

นาคลองจนถงึหมู่บ้านนาจนัทน์

   ทศิใต้ จากหมู่บ้านนาจนัทน์ตรงไปทาง

ทศิตะวนัตก ผ่านหลักกโิลเมตรที่ 608  แห่ง

ถนนมติรภาพช่วงระหว่างอดุรธานี-หนองคาย

และไปจนถงึหมู่บ้านหนองเดดิ



ด่านป่าไม้หนองคาย- อ าเภอเมอืง    ทศิตะวนัตก จากหมู่บ้านหนองเดดิ ขึ้นไป ลงวนัที่ 7 เมษายน 2537

เวยีงจนัทน์ จังหวัดหนองคาย ทางทศิเหนือ ผ่านหมู่บ้านหนองแจ้ง บ้านนา

เหล่าทอง ไปจนถงึหมู่บ้านหนองบวั

5 ด่านป่าไม้นครพนม อ าเภอเมอืง ถอืเขตเทศบาลเมอืงนครพนม เป็นเขต ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508

จังหวัดนครพนม ด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 52 (1)

6 ด่านป่าไม้มุกดาหาร อ าเภอเมอืง ถอืเขตเทศบาลเมอืงมุกดาหาร  เป็นเขต ลงวนัที่ 23 กุมภาพันธ ์2527

จังหวัดมุกดาหาร ด่านป่าไม้

7

ด่านป่าไม้พิบูลมงัสา

หาร

อ าเภอพิบูลมงัสา

หาร ถอืเขตเทศบาลต าบลพิบูลมงัสาหาร ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าช่องเมก็ อ าเภอ

จังหวัดอบุลราชธานี เป็นเขตด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 41 (3) สริินธร  และจุดน าเข้าอ าเภอเขมราฐ

8 ด่านป่าไม้สมุทรปราการ อ าเภอเมอืง ถอืเขตเทศบาลเมอืงสมุทรปราการ  แต่ขยาย ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอื่นในท้องที่

จังหวัด

สมุทรปราการ เขตด้านตะวนัตกออกไปจดฝั่งตะวันตก ล าดบัที่ 30 จังหวัดสมุทรปราการ

ของแม่น า้เจ้าพระยา เป็นเขตด่านป่าไม้ 

9 ด่านป่าไม้ระนอง อ าเภอเมอืง ถอืเขตภายในเส้นรัศม ี5 กโิลเมตร  โดยรอบ ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอื่นในท้องที่

จังหวัดระนอง ที่ท าการด่านป่าไม้ระนองเป็นเขตด่านป่าไม้ ล าดบัที่ 54 (1) จังหวัดระนอง

10 ด่านป่าไม้สไุหงโก-ลก อ าเภอสไุหงโก-ลก ถอืเขตเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก แต่ขยาย ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2508 และรับผดิชอบจุดน าเข้าอื่นในท้องที่

จังหวัดนราธวิาส เขตด้านทศิตะวนัออก โดยถอือาณาเขต ล าดบัที่ 66 (8) จังหวัดนราธวิาส

ประเทศไทย  (กลางคลองสไุหงโก-ลก)

 เป็นเขตด่านป่าไม้

หมายเหตุ : กรมป่าไม้ได้เพ่ิมเตมิอ านาจหน้าที่ของด่านป่าไมบ้างทรายในการตรวจสอบการน าเข้าสนิค้าไม้ ให้รับผดิชอบจุดน าเข้าท่าเรือแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไว้ด้วย



(แบบบนัทึกการตรวจสอบ)

บันทกึการตรวจร่วม ณ ………………………..สนิค้าไม้ที่น าเข้าของ บริษัท/ห้างหุนส่วนจ ากดั............................................................

คร้ังที่............../..................................  (ระบุคร้ังที่ตรวจ/ปี พ.ศ. ของแต่ละบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั)

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

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

                                                                      วันที่...............................................................................

บันทกึฉบับน้ีท าขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า

            ระหว่างวันที่...........เดือน.......................พ.ศ............... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ .................................ดังมี รายช่ือตามท้ายท้ายบันทกึฉบับน้ี ได้ร่วมกนัตรวจสอบสนิค้าไม้ซ่ึงน าเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศ

.......................................... ตามหนังสอืด่านศุลกากร....................... ที่.................ลงวันที่..........เดือน......................พ.ศ.................. 

บริเวณ ………………………………………………………………………………………………

ซ่ึง.................................................................... ได้ย่ืนค าร้องขอตรวจวัดเพ่ือช าระภาษีศุลกากรปรากฏผล ดังน้ี

            1. ตรวจสอบชนิดหรือช่ือไม้ จ านวน ปริมาตร

ล าดับที่ ชนิดหรือช่ือไม้ จ านวน (ทอ่น/แผ่น/ช้ิน) ปริมาตร (ลบ.ม.) หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้รวมชนิดไม้ที่ตรวจสอบแต่ละคราวว่าไม้แต่ละชนิดมีจ านวน ปริมาตร เทา่ใด

รวม



          2. ในการตรวจสอบคร้ังน้ี เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้...........................................................

นาย................................................ ต าแหน่ง............................................ ใช้ดวงตราประจ าตัวหมายเลข

........................... เลขเรียง...............ถึง........................ปีย่อ................. ตีประทบัไว้ ดังมีรายละเอียด

ชนิดหรือช่ือไม้ ขนาด จ านวน และปริมาตร ปรากฏตามบัญชีที่ได้แนบมาพร้อมบันทกึฉบับน้ี

          ได้ตรวจสอบข้อความข้างต้นแล้วรับว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

          ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ศุลกากร/ตรวจสอบ

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

          ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ศุลกากร/ตรวจสอบ

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

          ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้................../ตรวจสอบ

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

































































































สวสัดี


