
รหัสเอกสาร เรื่อง

RFD7(4)-1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกรมป่าไม้

RFD7(4)-1-001 พระราชบัญญัตปิ่าไม ้พ.ศ.๒๔๘๔ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

RFD7(4)-1-002 พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

RFD7(4)-1-003 พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

RFD7(4)-1-004 พระราชบัญญัตเิลือ่ยโซย่นต ์พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

RFD7(4)-2 รายละเอยีดประกอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

RFD7(4)-2-001 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๗๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.

 ๒๕๐๗

RFD7(4)-2-002 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการส ารวจและการท าไมใ้นบริเวณป่าที่เปิดใชท้ี่ดนิเพื่อท าประโยชน ์พ.ศ.

 ๒๕๒๕

RFD7(4)-2-003 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการออกหนังสอืรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถา่นไม ้เพื่อสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักร

RFD7(4)-2-004 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-2-005 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการเบิกจา่ยเงนิโครงการสง่เสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-2-006 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนนิคดอีาญา

RFD7(4)-2-007 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหท้ าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมยื้นตน้ภายในเขตป่า

สงวนแหง่ชาติ

RFD7(4)-2-008 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ ์วธิีการและเงื่อนไขในการใชพ้ื้นที่เป็นสถานที่

ปฏบิัตงิาน หรือเพื่อประโยชนอ์ย่างอื่นของสว่นราชการ หรือองคก์ารของรัฐ ภายในเขตป่าสงวน

แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘

RFD7(4)-2-009 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหก้ระท าการเพื่อประโยชนใ์นการศกึษาหรือวจิัยทาง

วชิาการ ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘

RFD7(4)-2-010 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการใชป้ระโยชนเ์กีย่วกับเร่ืองการเขา้ไป การผ่าน หรือการใชท้างและ

การน าหรือปลอ่ยสัตวเ์ลี้ยงเขา้ไปภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคับ ค าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย

หรอืการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง



รหัสเอกสาร เรื่อง

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคับ ค าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย

หรอืการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

RFD7(4)-2-011 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนพ์ื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิออกตามความใน

มาตรา ๑๓ ทว ิ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ๒๐ แหง่พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗

RFD7(4)-2-012 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการจา่ยกลา้ไม ้พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-2-013 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

 พ.ศ.  ๒๕๔๘

RFD7(4)-2-014 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหก้ระท าการเพื่อประโยชนใ์นการศกึษาหรือวจิัยทาง

วชิาการ ภายในป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘

RFD7(4)-2-015 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหท้ าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมยื้นตน้ภายในเขตป่า

สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘

RFD7(4)-2-016 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการออกหนังสอืรับรองไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถา่นไม ้เพื่อสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักร

RFD7(4)-2-017 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ พ.ศ. ๒๕๔๕

RFD7(4)-2-018 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการเก็บรักษาและการเบิกจา่ยใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ 

พ.ศ.๒๕๔๕

RFD7(4)-2-019 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ่าไม ้พุทธศักราช 

๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่

RFD7(4)-2-020 ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนนิคดอีาญา พ.ศ. 2552

RFD7(4)-3 หนงัสือเวียน กฎ มติคณะรัฐมนตร ีระเบยีบ ข้อบังคับ ฯลฯ

RFD7(4)-3-001 ประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เร่ือง อัตราคา่จา้งรายชั่วโมง ส าหรับนักเรียน นสิติและนักศกึษา

RFD7(4)-3-002 การขอยกเวน้ หรือผ่อนผันการไมป่ฏบิัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ            

 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙       

 และการขออนุมัตลิงนามสัญญาตา่งๆ ที่ไมอ่ยู่ในอ านาจของคณะรัฐมนตรี

RFD7(4)-3-003 ประกาศใชบ้ังคับกฎกระทรวงก าหนดลักษณะเลือ่ยโซย่นตฯ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวง        

ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตใหม้ ีผลติหรือ

น าเขา้เลือ่ยโซย่นตฯ์ (ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๕

RFD7(4)-3-004 การปรับปรุงหลักเกณฑ ์แนวทาง และวธิีปฏบิัตใินการเปิดเผยราคากลางงานกอ่สร้างของทาง

ราชการ



รหัสเอกสาร เรื่อง

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคับ ค าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย

หรอืการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

RFD7(4)-3-005 พระราชกฤษฎกีาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที๓่) พ.ศ. ๒๕๕๕

RFD7(4)-3-006 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มสีทิธิ์ไดรั้บ 

  เบี้ยประชุมเป็นรายเดอืน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดอืนและเป็นรายคร้ังส าหรับกรรมการ 

อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการ (ฉบับที๔่) พ.ศ. ๒๕๕๕

RFD7(4)-3-007 เอกสารวา่ดว้ยหลักการทั่วไปและวัตถุประสงคข์องการจัดการความตกลง RCEP

RFD7(4)-3-008 ประกาศกรมป่าไม ้เร่ือง รายชื่อหมูบ่้านเครือขา่ยความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

RFD7(4)-3-009 ซักซอ้มความเขา้ใจแนวทางการก าหนดสัดสว่นความรับผิดทางละเมดิของเจา้หนา้ที่

RFD7(4)-3-010 แนวทางการปฏบิัตใินการรับบริจาคทรัพย์สนิ

RFD7(4)-3-011 ก าหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

RFD7(4)-3-012 ประกาศใชบ้ังคับพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตปฏรูิปที่ดนิ ในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดล าปาง 

จ านวน ๒ ฉบับ

RFD7(4)-3-013 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) เร่ือง การเป็นเครือขา่ยความร่วมมอืในการพัฒนาศูนย์ขอ้มูล

ขา่วสารของหนว่ยงานของรัฐระดับกระทรวง ใหเ้ป็นหนว่ยงานตน้แบบในการจัดตัง้ศูนย์ขอ้มูล

ขา่วสารของราชการตามพระราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหวา่ง 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยกรมป่า

ไม้

RFD7(4)-3-014 ประกาศราชกจิจานุเบกษา กระทูถ้ามที่ ๓๘๙/ร.

RFD7(4)-3-015 กระทูถ้ามที่ ๑๔๔ ร. ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

RFD7(4)-3-016 การประกาศราชกจิจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป

RFD7(4)-3-017 พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ฉบับที๘่) พ.ศ. ๒๕๕๓

RFD7(4)-3-018 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิีการการใหบ้ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ

และการใหค้วามคุม้ครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓

RFD7(4)-3-019 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามัญซึง่มอีายุครบหกสบิปีบริบูรณ์รับราชการตอ่ไป 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓



รหัสเอกสาร เรื่อง

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคับ ค าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย

หรอืการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

RFD7(4)-3-020 กฎกระทรวงก าหนดวธิีการขอคนืสิง่ของที่เจา้พนักงานยึดไวไ้ปดูแลรักษาหรือใชป้ระโยชน ์พ.ศ. 

๒๕๕๓

RFD7(4)-3-021 ระเบียบก.พ. วา่ดว้ยการรายงานเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือนเพื่อ

ประโยชนใ์นการปรับปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓

RFD7(4)-3-022 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓

RFD7(4)-3-023 การขออนุญาตถา่ยท าภาพยนตต์า่งประเทศในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตภิาพยนตแ์ละวดีี

ทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๑

RFD7(4)-3-024 พระราชกฤษฎกีาคา่เชา่บ้านขา้ราชการ (ฉบับที๓่) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑแ์ละวธิีปฏบิัตใิน

การเบิกจา่ยคา่เชา่บ้านตามพระราชกฤษฎกีาคา่เชา่บ้านขา้ราชการ  (ฉบับที๓่) พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-3-025 ขอสง่ส าเนาหนังสอื เร่ือง กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขแ์ละการพจิารณาวนิจิฉัยเร่ืองร้องทุกข ์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-3-026 การเลือ่นเงนิเดอืนขา้ราชการตามพระราชบัญญัตริะเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

RFD7(4)-3-027 การใหข้า่วของทางราชการ

RFD7(4)-3-028 มอบอ านาจใหป้ฏบิัตริาชการแทนอธิบดกีรมป่าไมก้รณีการจัดขา้ราชการเขา้พักอาศัยในที่พัก

RFD7(4)-3-029 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหารโครงการตามแผนปฏบิัตกิารไทยเขม้แข็ง ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๒

RFD7(4)-3-030 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการใหข้า่วและบริการของทางราชการ

อัพเดตข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม ๒๕๕๗


