
 
 

ระเบยีบกรมป่าไม ้

ว่าดว้ยการเก็บรกัษาและการเบกิจ่ายใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.2552 

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

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการเบิกจ่าย

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่  26         

(พ.ศ.2528) ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 กรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการเบิกจ่าย

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2552  

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วนัที ่19 มิถุนายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก  

        3.1 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้

หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2532 

        3.2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้

หรือของป่าเคล่ือนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 

         3.3 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเกบ็รักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้

หรือของป่าเคล่ือนที่ พ.ศ.2545 

         บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี           

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบัระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกบัการปฏบัิติตามระเบียบน้ี ค าวินิจฉัยของอธบิดีกรมป่าไม้ให้ถือเป็นที่สดุ 

ข้อ 5. ให้ส่วนด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

และให้ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ มีหน้าที่จัดหางบประมาณและจัดพิมพ์ใบเบิกทาง   

น าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ไว้ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ใช้มิให้ขาดแคลน 

 

หมวดที่   1 

การเก็บรกัษาใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ 

 ข้อ 6. การเกบ็รักษาใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ให้ปฏบัิติ ดังน้ี 

            6.1 เมื่อส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ จัดพิมพ์ใบเบิกทางน าไม้หรือ 

ของป่าเคล่ือนที่ข้ึนใหม่ตามระเบียบของทางราชการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง 

น าลงทะเบียนตามล าดับ เล่มที่ก่อนหลังและเกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดที่จะกระท าได้ แล้วแจ้งให้   

ส่วนด่านป่าไม้ทราบเพ่ือจัดท าทะเบียนให้ตรงกนั 

 
/6.2 จังหวัด..... 



 - 2 - 

  6.2 จังหวัด ด่านป่าไม้ หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้มอบหมาย เมื่อได้รับ

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่จากจังหวัดหรือจากกรมป่าไม้ ให้ตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีหัวหน้าส านักงานเป็นประธานกรรมการด าเนินการตรวจสอบใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่

ดังกล่าว ทุกเล่ม ทุกฉบับ ว่าเป็นไปตามแบบที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ 

หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์อย่างไร หรือไม่ หากตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการลงลายมือช่ือ

และระบุต าแหน่งของคณะกรรมการไว้ที่หน้าปกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ทุกเล่มและให้เกบ็

รักษาไว้ในที่ปลอดภัยที่สดุที่จะกระท าได้  

    6.3 ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ซ่ึงก าลังใช้อยู่ เม่ือผลัดเปล่ียนเวร

เจ้าหน้าที่ปฏบัิติงานทุกคร้ัง ให้ท าการส่งมอบและรับมอบเป็นหนังสือว่า วัน เวลาใด ผู้ใดส่งมอบ ผู้ใดรับมอบ 

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เล่มที่ใด ได้ใช้ไปแล้วกี่ฉบับ ยังเหลือกี่ฉบับ เลขที่ใดบ้าง 

  6.4 ห้ามมิให้น าใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ไปเกบ็รักษาหรือ

น าไปใช้นอกส านักงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

  6.5 ต้นข้ัวใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ที่ใช้หมดแล้ว รวมทั้งค าขอและ

เอกสารแสดงการได้มาซ่ึงไม้หรือของป่าที่ใช้ประกอบค าขอ ให้หน่วยงานที่เบิกใบเบิกทางไปใช้น าไป              

เกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัยโดยเรว็ 

 

หมวดที่  2 

การเบกิจ่ายใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ 

 ข้อ 7. การเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ให้ปฏบัิติ ดังน้ี 

  7.1 การเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่จากกรมป่าไม้ ให้ท า    

ใบเบิกพัสดุตามแบบที่กรมป่าไม้ก าหนดในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้ หรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่กรมป่าไม้มอบหมาย แล้วให้ส่วนด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ ตรวจสอบพิจารณาแจ้ง    

ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ จ่ายใบเบิกทางให้แก่จังหวัด ด่านป่าไม้ หรือหน่วยงานที่  

กรมป่าไม้มอบหมาย ตามล าดับเล่มที่ก่อนหลังที่ได้รับใบเบิกพัสดุ                                                                                     

      การเบิกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ ควรขอเบิกเท่าที่จ าเป็นต้องใช้

เทา่นั้น 

  7.2 ให้ส่วนด่านป่าไม้ และส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ จัดท า

ทะเบียนรับจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ให้ถูกต้องตรงกัน และให้ท าการตรวจสอบยืนยัน

ยอดคงเหลือ ทุก 3 เดือน 

  7.3 การเบิกจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่จากจังหวัด ให้ท าใบเบิก

พัสดุตามแบบที่กรมป่าไม้ก าหนดในนามของนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านป่าไม้ผู้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในสังกัดจังหวัดหรืออ าเภอแล้วแต่กรณี 

และให้จังหวัดจ่ายใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ตามล าดับเล่มที่ก่อนหลังตามความจ าเป็นที่จะใช้ 
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หมวดที ่3 

การแจง้ใชใ้บเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ 

 ข้อ 8. เมื่อจะน าใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ออกใช้ในท้องที่จังหวัด อ าเภอ 

หรือ กิ่งอ าเภอใด ให้จังหวัดแจ้งเวียนทุกจังหวัด ด่านป่าไม้ประเภท 1 ทุกด่าน หน่วยงานที่กรมป่าไม้

มอบหมายและกรมป่าไม้ทราบว่าจะใช้ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เล่มใด ต้ังแต่วันที่ เดือน ปีใด 

ที่ท  าการหรือด่านป่าไม้ที่สังกดัส่วนกลาง ให้ส่วนด่านป่าไม้เป็นผู้ด าเนินการ 

 

หมวดที ่4 

ใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นทีสู่ญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางทุจริต 

หรือมีขอ้ผดิพลาดในการพิมพ ์

ข้อ 9. เม่ือพบว่าใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่เล่มใด หรือฉบับใดสูญหาย หรือ           

ถูกน าไปใช้ในทางทุจริต ให้หัวหน้าส านักงานที่รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการทางวินัย และทางอาญา            

แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้กรมป่าไม้พิจารณาทุกคร้ัง 

        ให้ส านักงานที่พบใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่สูญหาย หรือถูกน าไปใช้

ในทางทุจริต ประกาศยกเลิกการใช้ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่น้ัน พร้อมเวียนแจ้งให้กรมป่าไม้ 

จังหวัด ด่านป่าไม้ประเภท 1 และหน่วยงานที่กรมป่าไม้มอบหมายทราบทนัททีี่ตรวจพบ 

ข้อ 10. ถ้าตรวจพบว่าใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ เล่มใด ฉบับใด               

มีข้อผิดพลาด ในการพิมพ์ เช่น ระบุเลขที่ฉบับผิดพลาด หรือซ ้ากับฉบับอื่น หรือไม่ได้พิมพ์เลขที่        

ให้คณะกรรมการตามข้อ 6.2 ของส านักงานนั้น ปรุ หรือขีดฆ่ายกเลิกการใช้เฉพาะฉบับที่พิมพ์ผิดพลาด

แล้วลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุไว้ที่หน้าปกว่า มีข้อผิดพลาดอย่างไร ได้ตรวจพบ

และยกเลิกการใช้ ตั้งแต่เมื่อใด ส าหรับฉบับที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ให้น าไปใช้ได้ 

           ใ ห้ส านักงานที่ตรวจสอบใบเบิกทางน า ไม้หรือของป่า เค ลื่อนที ่ที ่มี

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ดังกล่าว รีบประกาศยกเลิกการใช้ใบเบิกทางฉบับที่พิมพ์ผิดพลาด พร้อมเวียน

แจ้งให้กรมป่าไม้ จังหวัด ด่านป่าไม้ประเภท 1 และหน่วยงานที่กรมป่าไม้มอบหมายทราบ 

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   19   มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

 
                                                    (ลงนาม)      สมชัย  เพียรสถาพร 

                                                                (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 

                                                                      อธบิดีกรมป่าไม้ 

 

 


