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ระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  วาดวยการนําไม

หรือของปาเคลื่อนที่  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  (และที่แกไขเพิ่มเติม)  และขอ  ๓  วรรคสองแหงกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  

อธิบดีกรมปาไมจึงวางระเบียบดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  ๓.๑ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

  ๓.๒ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

  ๓.๓ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  ๓.๔ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

บรรดา  ระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ ดานปาไมประเภท  ๑  หมายความวา  ดานปาไมที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และกรมปาไมกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ปฏิบั ติงานตลอด   
๒๔  ชั่วโมง 

  ๔.๒ ดานปาไมประเภท  ๒  หมายความวา  ดานปาไมที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ปาไม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และมิไดกําหนดไวใหเปนดานปาไมประเภท  ๑ 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมปาไม  รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหถือเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
การออกใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๖ เมื่อไดรับคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ  และเอกสารประกอบ 

คําขอใหถูกตองครบถวนแลว   ลงทะเบียนตามลําดับกอนหลังในทะเบียนรับคําขอใบเบิกทาง 

ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๗ หลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับใบเบิกทาง  เพื่อแสดงวาเปนไมหรือของปาที่ไดมา

โดยชอบดวยกฎหมาย  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

สําหรับไมหรือของปาที่ซ้ือจากกรมศุลกากร  หรือซ้ือจากการขายทอดตลาด  ตามคําส่ังศาล

หรือเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลาย  ใหถือเอาใบเสร็จรับเงินและรายการไมหรือของปา   

เปนเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาตามกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

ขอ ๘ การออกใบเบิกทาง  พนักงานเจาหนาที่ตองตรวจสอบไมหรือของปาตามคําขอ 

ทุกราย  โดยใหปฏิบัติเปนข้ันตอนตามลําดับ  ดังนี้ 

  ๘.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงวา   เปนเอกสารหลักฐานโดยชอบ   

ดวยกฎหมายหรือไม 

  ๘.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา  วามี  ชนิด  จํานวน  ขนาด  ปริมาตร  รูปรอยตรา  

เลขเรียง  หรือเครื่องหมาย  ครบถวนตรงตามหลักฐานที่นํามาอางอิงหรือไม 
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  ๘.๓ เมื่อตรวจสอบไมตามขอ   ๘.๒  ถูกตองแลว  ใหประทับตราประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่รับรองการตรวจสอบไม  นั้น  ทุกทอน  ทุกชิ้น  หากไมสามารถประทับตราได 
เพราะเหตุใด  ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุไวในใบเบิกทาง  และบัญชีรายการไมดวย 

ขอ ๙ การเขียนและลงนามในใบเบิกทาง 
  ๙.๑ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูเขียนใบเบิกทาง  การเขียนใบเบิกทางใหเขียน  

คร้ังเดียว  โดยใชกระดาษคารบอนรองซอนเปนคูฉบับ  ใหอานไดชัดเจน  หรือพิมพจากเครื่องพิมพ   
ในคราวเดียวกัน  โดยใหมีขอความตนข้ัวและปลายขั้วใบเบิกทางตรงกัน 

   ในกรณีจําเปนที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถเขียนหรือพิมพใบเบิกทางได 
ใหขาราชการ  หรือพนักงานราชการ  หรือลูกจาง  ในสังกัดกรมปาไมที่ปฏิบัติงานอยู  ณ  ที่ทําการหรือ  
ดานปาไมแหงนั้น  เปนผูเขียนหรือพิมพแทนได  แตใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาที่ทําการหรือ
ดานปาไมแหงนั้น 

  ๙.๒ ผูมีอํ านาจลงนามอนุญาตในใบเบิกทาง   ไดแก   ผู วาราชการจังหวัด  
นายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  หัวหนาดานปาไม  ผูที่กรมปาไมมอบหมาย   
หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี 

  ๙.๓. ใหหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด  หัวหนาดานปาไม  ผูที่กรมปาไม
มอบหมาย  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบความถูกตองตนข้ัวใบเบิกทางอยางนอย  เดือนละ  ๑  คร้ัง  
พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนข้ัวใบเบิกทางไวเปนหลักฐานดวย 

  ๙.๔ กรณีเขียนหรือพิมพขอความในใบเบิกทางผิดพลาด  ซ่ึงจําเปนตองแกไข   
ใหทําการขีดฆาและประทับตราแลวเขียนหรือพิมพขอความใหม  และใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อกํากับไว  
ทุกแหง  แลวหมายเหตุในใบเบิกทางวาไดขีดฆากี่แหงดวย 

  ๙.๕ วันส้ินอายุใบเบิกทาง  ใหเขียนหรือพิมพตัวอักษรกํากับตัวเลขไวดวย 
  ๙.๖ ใหผูเขียนหรือพิมพใบเบิกทางลงลายมือชื่อที่มุมใบเบิกทางดานหนาลางซาย  

และใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไมหรือของปา  แนบทายใบเบิกทางทุกแผน 
   การลงลายมือชื่อดังกลาว  ใหวงเล็บชื่อ  ชื่อสกุลและตําแหนงไวดวย 
  ๙.๗ การเขียนบัญชีรายการไม  ในใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปหรือ   

ก.ป.ม.  ๑๐๔  แลวแตกรณี  ตองระบุ  ชนิด  จํานวน  ปริมาตรและรูปรอยตราใหครบถวนทุกรายการ  
สําหรับเศษไมจากโรงงานแปรรูปไม  ไมฟน  ไมบาง  (วีเนียร)  หรือถาน  ใหระบุชนิดเทาที่ระบุได   
สวนชองรวมจํานวน  ปริมาตรไมหรือของปา  ใหเขียนตัวอักษรกํากับตัวเลขไวดวย   
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  ๙.๘ ผูเขียนหรือพิมพใบเบิกทางกับผูอนุญาต  ตองไมใชบุคคลเดียวกัน  เวนแต   

มีเหตุจําเปนซ่ึงไมอาจหลีกเลี่ยงได  และใหรายงานเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา  ในโอกาสแรก  

ที่กระทําได 

ขอ ๑๐ การใชตรายางประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง 

ใหใชตามตัวอยางทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๑ การออกใบเบิกทาง  ใหระบุผานดานปาไมประเภท  ๑  ตามเสนทางทุกดาน 

ขอ ๑๒ ใบเบิกทางแตละฉบับ  ใหใชสําหรับพาหนะลําเดียวหรือคันเดียวหรือรถพวงหรือ 

เรือพวง  โดยระบุหมายเลขทะเบียนไวใหถูกตองดวย   และใหนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ เพียง   

คราวเดียวเทานั้น  เวนแตกรมปาไมจะไดส่ังการเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๓ การกําหนดอายุใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถยนต  สําหรับ   

ไมแปรรูปและของปาใหถือระยะทางประมาณ  ๓๐๐  กิโลเมตร  ตอ  ๒๔  ชั่วโมง  เศษของ  ๓๐๐  กิโลเมตร  

ใหคิดเพิ่มอีก  ๒๔  ชั่วโมง  สวนไมทอนใหพิจารณาถึงระยะทางใกลไกลและวิธีการขนสง  หากนํา

เคลื่อนที่ทางเรือหรือลองแพใหกําหนดอายุตามความเหมาะสม  โดยใหระบุเวลาเร่ิมตนกับเวลาสิ้นอายุ

ไวดวย 

สําหรับใบเบิกทางที่กรมปาไมส่ังการเปนอยางอื่นตามขอ  ๑๒  ใหกําหนดอายุใบเบิกทางนําไม

หรือของปาเคลื่อนที่ไดตามความจําเปน 

ขอ ๑๔ การออกใบเบิกทาง  ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังหลักฐานเดิม  ตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  การสลักหลังตองสลักในเอกสารตนฉบับ   

ถาไมมีตนฉบับดวยเหตุใด  ใหใชใบแทนเปนหลักฐานในการออกใบเบิกทาง  หากไมมีใบแทน 

ใหบันทึกเหตุผลเสนอกรมปาไมส่ังการ 

เอกสารที่นํามาอางออกใบเบิกทาง  หากไมอาจเก็บตนฉบับไวได  ใหสําเนาเอกสารไว 

เปนหลักฐาน 

ขอ ๑๕ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปนอกราชอาณาจักร  ใหระบุจุดหมาย

ปลายทางถึงดานศุลกากรดานสุดทาย 
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ขอ ๑๖ การตรวจสอบไมหรือของปาผานดาน  ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑๖.๑ เมื่อไดตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่นํามาแสดงวาถูกตองและลงทะเบียน

รับคําขอ  ตามแบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม  ทายระเบียบนี้
แลวใหตรวจสอบไมหรือของปานั้น  โดยวิธีสุมตรวจแตตองไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนไม 
หรือของปาวาตรงตามหลักฐานที่นํามาแสดงหรือไม  เมื่อเห็นวาถูกตองใหประทับตราประจําตัวและ 
ตราผานเทาที่สามารถกระทําได  แลวรายงานใหผูอนุญาตสั่งการ 

  ๑๖.๒ กรณีตรวจพบวา  เจาหนาที่ตนทางไดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมหรือ  
คาภาคหลวงไมครบ  ใหเรียกเก็บใหครบและออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ  แลวแจงใหเจาหนาที่   
ตนทางทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  หากมีเหตุสงสัยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

หมวด  ๒ 
การออกใบเบิกทางกรณีพิเศษ 

 

 

ขอ ๑๗ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาที่นําเขามาในราชอาณาจักร 
  ๑๗.๑ การออกใบเบิกทางครั้งแรกจากดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากร   

ที่นําเขาใหใชหลักฐานตอไปนี้ประกอบคําขอ 
   ๑๗.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินอากรขาเขาของกรมศุลกากร  หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของกระทรวงการคลัง  หรือธนาคาร  หรือใบขนคลังสินคาทัณฑบน  หรือใบขนสินคาผานแดน   
หรือใบขนสินคาถายลํา  แลวแตกรณี  และ   

   ๑๗.๑.๒ ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการการคา  หรือเอกสารที่แสดงวา
เปนไมหรือของปาจากตางประเทศ  หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 

   ทั้งนี้  ใหสําเนาหลักฐานดังกลาวแนบไปกับใบเบิกทางอีกชุดหนึ่งดวย 
  ๑๗.๒ ชื่อไมหรือของปา  ใหระบุชื่อทับศัพทตามหลักฐานที่นํามาแสดง  และ   

ใหหมายเหตุในใบเบิกทางวา  เปนไมหรือของปาที่นํามาจากตางประเทศ 
   ไมหรือของปาชนิดใด  เรียกชื่อตรงกับไมหรือของปาในประเทศไทย   

ใหระบุชื่อประเทศกําเนิดตอทายชนิดไมหรือของปาดวย  เชน  สักพมา  ยางลาว  ฯลฯ  
  ๑๗.๓ การออกใบเบิกทางตามขอ  ๑๗.๑  ในสวนภูมิภาค  ใหเปนอํานาจของ   

กรมปาไมที่จะพิจารณาสั่งการ 
   การตรวจสอบใหดําเนินการตามขอ  ๘  โดยอนุโลม 
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  ๑๗.๔ การออกใบเบิกทางตามขอ  ๑๗.๑  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหเปนอํานาจ
หนาที่ของดานปาไมกรุงเทพ ฯ 

   การตรวจสอบใหดําเนินการตามขอ  ๘  โดยอนุโลม  หากไมอาจดําเนินการ
ไดใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ๑๗.๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงวา   เปนเอกสารหลักฐาน
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

   ๑๗.๔.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา  วามี  ชนิด  จํานวน  เคร่ืองหมายตรง  
ตามหลักฐานที่นํามาแสดงหรือไม  เมื่อเห็นวาถูกตองใหออกใบเบิกทางนําเคลื่อนที่  โดยไมตอง
ประทับตราประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

   ๑๗.๔.๓ การออกใบเบิกทางใหระบุ   ชนิด   จํานวน   ปริมาตร   และ
เคร่ืองหมายตามหลักฐานเอกสารบัญชรีายการไมหรือของปาจากตางประเทศที่ผานพิธีการศุลกากรแลว  
โดยใชหลักฐานเอกสารดังกลาวเปนบัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทาง  และใหเจาหนาที่  
ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไมหรือของปาทุกแผน 

   ๑๗.๔.๔ อนุญาตใหนําเคลื่อนที่ไปไดถึงทาเรือ  หรือที่รวมไมหรือของปา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 

   ๑๗.๔.๕ เมื่อไมหรือของปานําเคลื่อนที่ถึงปลายทางตามขอ  ๑๗.๔.๔  แลว  
ใหพนักงานเจ าหนาที่ แหงจังหวัดทองที่ทําการตรวจวัดและคํานวณปริมาตรไมหรือของปา   
ตามระเบียบที่กรมปาไมกําหนด  แลวออกใบเบิกทางใหมใหนําเคลื่อนที่ตอไป 

ขอ ๑๘ การนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ  ใหกําหนดอายุใบเบิกทาง  ตามความ

เหมาะสม  หากใบเบิกทางสิ้นอายุกอนเคลื่อนยายจากสถานีตนทาง  จะตองขอตออายุใบเบิกทางเสียกอน  

ถาส้ินอายุระหวางทางใหนําเคลื่อนที่ตอไปจนถึงสถานีปลายทางได  เมื่อจะนําเคลื่อนที่ตอไปตองขอ

ใบเบิกทางตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๙ การออกใบเบิกทางกํากับไมทอนเปนรายหมอน  จากหมอนไมตามใบอนุญาต 

หรือสัมปทาน  หรือหมอนไมของกลางที่ซ้ือจากทางราชการปาไม  ไปยังที่ทําการปาไมหรือดานปาไม  

แหงแรกใหจัดทําบัญชีแสดงรายการไมแนบทายใบเบิกทาง  และระบุหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ   

ชื่อผูควบคุมยานพาหนะที่ใชในการบรรทุกไมทุกคันหรือทุกลํา  ไวใหครบถวนดวย 

การกําหนดอายุใบเบิกทาง  ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน 
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ขอ ๒๐ การนําไมจากอู เก็บไมในลําน้ํา  หรือการนําไมจากที่รวมหมอนไมตามที่ไดรับ
อนุญาตไปยังโรงงานแปรรูปไม  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบเบิกทางเปนรายแพหรือรายหมอน   
โดยระบุชื่อและทะเบียนยานพาหนะ  ตลอดทั้งผูควบคุมใหชัดเจน 

การกําหนดอายุใบเบิกทาง  ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน 
ขอ ๒๑ กรณีนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยรถคันเดียวหรือเรือลําเดียว  แตมีปลายทาง 

หลายแหงใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบเบิกทางกํากับไมหรือของปาไปยังปลายทางแตละแหง   
หามออกใบเบิกทางรวมฉบับเดียวกัน   

หมวด  ๓ 
การออกใบเบิกทางใหม 

 

 

ขอ ๒๒ การขอรับใบเบิกทางใหมแทนใบเบิกทางเดิม  กระทําไดในกรณีดังนี้ 

  ๒๒.๑ ใบเบิกทางสิ้นอายุกอนถึงจุดหมายปลายทาง  และประสงคจะนําเคลื่อนที่

ตอไป 

  ๒๒.๒ นําไมหรือของปาถึงปลายทางแลว  ประสงคจะนําเคลื่อนที่ตอไปยังที่อื่น  ๆ 

  ๒๒.๓ มีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนยานพาหนะ  หรือเปลี่ยนเสนทาง  หรือเปลี่ยน

จุดหมายปลายทาง  หรือเปลี่ยนผูควบคุม 

  ๒๒.๔ เหตุจําเปนอยางอื่น ๆ  เชน  แบงไมหรือของปาเพื่อนําเคลื่อนที่ 

  การออกใบเบิกทางใหม  ใหปฏิบัติตามหมวด  ๑  และใหบันทึกเหตุผลความจําเปน 

ที่ตองขอใบเบิกทางใหมไวเปนหลักฐานดวย 

หมวด  ๔ 
การออกใบแทนใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๒๓ เมื่อใบเบิกทางสูญหาย  เสียหาย  หรือชํารุดดวยประการใด ๆ  และไมหรือของปา

ตามใบเบิกทางนั้นยังมีอยู  หากตองการใบแทนใบเบิกทาง  ใหย่ืนคําขอตามแบบทายระเบียบนี้   

ตอพนักงานเจาหนาที่ที่ออกใบเบิกทางให  พรอมหลักฐานการแจงความเรื่องใบเบิกทางสูญหาย  และ  

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับคําขอปฏิบัติดังนี้ 
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  ๒๓.๑ ใหสอบปากคําผูขอวา  ใบเบิกทางเดิมสูญหาย  เสียหาย  หรือชํารุดดวยเหตุใด  
เมื่อวัน  เดือน  ปใด  เปนใบเบิกทางฉบับที่  เลมที่  ลงวันที่  เดือน  ปใด  อนุญาตใหผูใด  กํากับไม 
หรือของปาจํานวนและปริมาตรเทาใด  เคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด  ขณะนี้ไมหรือของปาขอรับใบแทน  
อยูในทองที่ใดและมีเหลือจํานวนเทาใด 

  ๒๓.๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกับตนข้ัวใบเบิกทางวา  เปนจริงตามที่   
ผูขอกลาวอางหรือไม  ถาเปนจริงใหสอบถามไปยังดานปาไมระหวางทางวาไมหรือของปาเหลานั้นได  
นําผานดานปาไมแลวหรือไม  และสอบถามดานปาไมปลายทางหรือสํานักงานปาไมปลายทางวาไม 
หรือของปานั้นมีอยูจริงจํานวนเทาใด 

  ๒๓.๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา  เปนความจริงตามที่ผูรองขอ
กลาวอางก็ใหออกใบแทนใบเบิกทางได  โดยใหเขียนดวยหมึกสีแดงบนใบเบิกทางวา  “ใบแทน”  พรอม
หมายเหตุไวดานบนขวาวา  “แทนใบเบิกทางฉบับที่  เลมที่  วันที่  เดือน  ป”  แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อ
กํากับไวเปนหลักฐาน  สําหรับขอความและเงื่อนไขอื่น ๆ  ใหเขียนตรงกันกับใบเบิกทางเดิมดวย   
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตออกใบแทน   ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนงไว   
เปนสําคัญ  พรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามระเบียบ 

ในกรณีที่ไมหรือของปาเหลืออยูไมครบจํานวน   ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุดวย 
หมึกสีแดงในใบเบิกทางวา  มีไมหรือของปาเหลืออยูเทาใด  ถาเปนไมทอนตองระบุไวในบัญชีดวยวา  
เหลือไมทอนใด  ชนิดใด  ใหละเอียดชัดเจน  และหามใชใบแทนนี้กํากับไมหรือของปานําเคลื่อนที่   
หากประสงคจะนําเคลื่อนที่ตองขอรับใบเบิกทางใหม  โดยอางใบแทนใบเบิกทางเปนหลักฐาน 

เมื่อไดออกใบแทนใบเบิกทางแลว  ใบเบิกทางเดิมเปนอันใชไมไดและใหประกาศยกเลิก 

หมวด  ๕ 
การตออายุใบเบิกทาง 

 

 

ขอ ๒๔ การตออายุใบเบิกทาง  จะมีไดในกรณีดังนี้ 
  ๒๔.๑ ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ  ส้ินอายุกอนเคลื่อนยาย

จากสถานีตนทาง 
  ๒๔.๒ ใบเบิกทางนําไมทอนเคลื่อนที่เปนรายหมอน  ที่ไมสามารถนําเคลื่อนที่ 

ไปหมดภายในกําหนดอายุใบเบิกทาง  โดยมีเหตุผลอันสมควร 
  การตออายุใบเบิกทางในกรณีอื่นใหขออนุมัติอธิบดีกรมปาไมเปนราย ๆ  ไป 
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ขอ ๒๕ การขอตออายุใบเบิกทางจะตองย่ืนคําขอ  ณ  ที่ทําการออกใบเบิกทาง  กอนที่
ใบเบิกทางจะสิ้นอายุ  เวนขอ  ๒๔.๑  ใหขอหลังจากใบเบิกทางสิ้นอายุได  โดยใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๒๕.๑ ตรวจสอบคําขอและเหตุผลความจําเปน  พรอมดวยหลักฐานใบเบิกทางเดิม
แลวตรวจสอบไมหรือของปาวา  มีอยูจริงหรือไม 

  ๒๕.๒ การตออายุใบเบิกทาง  ใหบันทึกลงในตนข้ัวและปลายข้ัวใบเบิกทาง 
ดวยหมึกสีแดงที่มุมบนดานซายวา  “ตออายุใบเบิกทางใหถึงวันที่………….เดือน………..…….พ.ศ.  ……….”  
แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อประทับตราประจําตําแหนงไวเปนสําคัญ 

  ๒๕.๓ ใหตออายุใบเบิกทางไดเพียงคร้ังเดียว  โดยกําหนดอายุไมเกินระยะเวลา 
ตามใบเบิกทางเดิม  และเมื่อรวมเวลาทั้ง  ๒  คร้ังแลว  จะตองไมเกินเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๖ 
การทําการลวงเวลา 

 

 

ขอ ๒๖ การทําการลวงเวลาตามระเบียบนี้   หมายถึง  การปฏิบั ติราชการซึ่งมิใช วัน   
เวลาราชการปกติ 

ขอ ๒๗ การเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลา  จากผูขอใหทําการลวงเวลา  ใหเรียกเก็บภายใน
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๒๗.๑ การตรวจสอบตามขอ  ๓๒.๓ 
  ๒๗.๒ การตรวจสอบเพื่อออกใบเบิกทาง 
  ๒๗.๓ การตรวจสอบเพื่ออนุญาตใหผานดานปาไม 
  ๒๗.๔ การตรวจสอบเพื่อแจงเขาเขตดานปาไม 
ขอ ๒๘ การเรียกเก็บคาทําการลวงเวลา  ใหถือเอาความสมัครใจของผูขอ  โดยใหย่ืนคําขอ

ตามแบบทายระเบียบนี้  และใหแจงจํานวนเงินคาทําการลวงเวลาใหผูขอชําระใหเสร็จส้ิน  แลวออก
ใบเสร็จรับเงินใหตามระเบียบ 

ขอ ๒๙ อัตราคาทําการลวงเวลา  ใหคิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอ ๓๐ การจายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  และการนําลงบัญชี

เปนเงินผลประโยชนของแผนดิน  ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การออกใบเบิกทางโดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป 

 

 

ขอ ๓๑ การใชหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนหลักฐานในการออกใบเบิกทางนําไมแปรรูป
เคลื่อนที่ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๓๑.๑ การออกใบเบิกทางไมแปรรูป  จากโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
โดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป  ใหเก็บสําเนาหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง 
ไวเปนหลักฐาน  แลวใหแนบหนังสือกํากับไมแปรรูปไปกับใบเบิกทาง 

  ๓๑.๒ การออกใบเบิกทางใหบุคคลผูรับโอนหรือซ้ือไมแปรรูป  ที่มีหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปเปนหลักฐาน  เพื่อนําเคลื่อนที่ตอไป  ใหเก็บหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง 
ไวเปนหลักฐาน  แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนบัญชีรายการไม
แนบทายใบเบิกทาง 

  ๓๑.๓ การออกใบเบิกทางใหม   ใหพนักงาน เจ าหนาที่ผู ออกใบเบิกทาง   
เก็บใบเบิกทางเดิมพรอมหนังสือกํากับไมแปรรูปที่แนบมากับใบเบิกทาง  แนบคําขอใบเบิกทางไวเปน
หลักฐาน  แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมทายหนังสือกํากับไมแปรรูป  เปนบัญชีรายการไมแนบทาย
ใบเบิกทางที่ออกใหม 

หมวด  ๘ 
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม 

 

 

ขอ ๓๒ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม  มีดังนี้ 
  ๓๒.๑ ตรวจสอบควบคุมไมหรือของปา  ระหวางการนําเคลื่อนที่  ภายในเขต 

ดานปาไม  ที่ตนประจําอยู 
  ๓๒.๒ สืบสวน   จับกุม   ผูกระทําผิดภายในเขตดานปาไม   ตลอดจนติดตาม   

จับกุมผูกระทําผิดที่หลบหนีไปนอกเขตดานปาไม  เพื่อใหไดตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  ๓๒.๓ เรียกเก็บคาภาคหลวง  คาขาย  คาธรรมเนียมเพิ่มเติม  สําหรับไมหรือของปา

ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตนทางเรียกเก็บไมถูกตองหรือไมครบถวน 
  ๓๒.๔ ทําการลวงเวลา  ตามความในหมวด  ๖  ของระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๓๒.๕ การลงนามในเอกสารราชการของดานปาไม  ใหเปนอํานาจของหัวหนาดาน
ปาไมนั้น ๆ  หรือผูรักษาราชการแทน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาดานปาไม 

   ในกรณีทําการลวงเวลา  ใหพนักงานเจาหนาที่ผู เปนหัวหนาเวร  หรือ 
ผูอาวุโสตามลําดับแลวแตกรณี  ลงนามแทนหัวหนาดานปาไมได  แลวใหนําเสนอหัวหนาดานปาไมทราบ
ในโอกาสแรกที่กระทําได 

  ๓๒.๖ ใหหัวหนาดานปาไมตรวจสอบความถูกตองตนข้ัวใบเบิกทางอยางนอย
เดือนละ  ๑  คร้ัง  พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนข้ัวใบเบิกทางไวเปนหลักฐาน 

  ๓๒.๗ ไมหรือของปาที่อยูในเขตดานปาไมประเภท  ๑  ใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมนั้น  เปนผูออกใบเบิกทาง 

   ในเขตกรุงเทพมหานคร   การออกใบเบิกทาง   ให เปนอํานาจหนาที่ 
ของหัวหนาดานปาไมกรุงเทพ ฯ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชัย  เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมปาไม 



แบบทะเบียนรับคําขอใบเบิกทางทายระเบียบขอ 6

ทะเบียนรับแจงความ.......................................................... ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก จะนําไปที่ใด พนักงาน สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ของปา ม.3 ใบเสร็จ ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ผูตรวจสอบ ชนิด จํานวน ปริมาตร ม.3 วันที่ ใบเบิกทางคืน

คําอธิบาย

1. ชื่อผูถือใบเบิกทาง - ใหระบุชื่อผูรับอนุญาตหรือชื่อทางการคา หรือชื่อทางพาณิชย

2. ที่ทําการออกใบเสร็จ - คือที่ทําการที่ออกเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาที่นํามาใชอางออกใบเบิกทาง

3. จะนําไปที่ใด - คือสถานที่หมายปลายทาง ระบุใหชัดเจนวา เลขที่ ถนน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด

4. ผูสั่งผาน - ใหผูอนุญาตในใบเบิกทางลงลายมือชื่อในชองผูสั่งผาน

5. หมายเหตุ - ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ที่จะนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปในชองหมายเหตุ

นําเคลื่อนที่มาใบเสร็จคาภาคหลวงใบเบิกทาง



แบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ทายระเบียบขอ 16.1

ทะเบียนรับแจงความ.......................................................... ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก จะนําไปที่ใด พนักงาน สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ หมายเหตุ

ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ของปา ม.3 ใบเสร็จ ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ผูตรวจสอบ ชนิด จํานวน ปริมาตร ม.3 วันที่ ใบเบิกทางคืน

คําอธิบาย

1. เลขที่ คือเลขที่ที่รับคําขอฯ เรียงตามลําดับกอนหลังจนถึงสิ้นป พ.ศ. แลวขึ้นเลขที่ 1 ในป พ.ศ. ใหม

2. วัน เดือน ป - วัน เดือน ป ที่รับคําขอฯ

3. ชื่อผูถือใบเบิกทาง - ใหระบุชื่อผูรับอนุญาตตามใบเบิกทาง

4. ที่ทําการออกใบเบิกทาง - คือที่ทําการที่ออกใบเบิกทางฉบับที่มายื่นคําขอฯ

5. ที่ทําการออกใบเสร็จ - คือที่ทําการที่ออกเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาที่นํามาใชอางออกใบเบิกทาง

6. จะนําไปที่ใด - คือสถานที่หมายปลายทาง ระบุใหชัดเจนวา เลขที่ ถนน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด

7. หมายเหตุ - ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ที่จะนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปในชองหมายเหตุ

ใบเบิกทาง ใบเสร็จคาภาคหลวง นําเคลื่อนที่มา



แบบทายระเบียบขอ 10 
แบบตรายางตางๆ สาํหรบัใชในการออกใบเบิกทางและตรวจสอบการนําไมหรือของปาเคลื่อนที ่

 
1.  

ดานปาไม…………………………… 

วันที่…………………..เวลา…………..น. 

รับคําขอตามทะเบียนลําดับที่…………… 

 

ใชประทับที่คําขอ การแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไมและคําขอ

ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 

 

 

2.    

ทะเบียนลําดับที่……………………วันที่………………….. 

   ดานปาไม……………………………………….          พนกังานเจาหนาที่ หมายถึง                  

          ตรวจสอบถูกตองแลว        เ จ าหน าที่ ผู ต ร วจสอบ

  

  ใชตรา…………………………………………………….. 

  จํานวน……………แผน/ทอน ปริมาตร……………….ม.3 

  เมื่อวันที…่…………………… เวลา ………………..…น. 

                                   …………………………………………………                                    

                                                       พนักงานเจาหนาที่ 

     

 

1) ใชประทับที่ดานหลังคําขอ แสดงการตรวจสอบตามคําขอการแจงการนําไมหรือ      

ของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม และคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่  

กอนเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

2) ใชประทับที่ใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูป ที่นํามาขออนุญาตผานดานปาไม

หรือแจงเขาเขตดานปาไม กอนเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



3. 

  ดานปาไม…………………………………………… 

  อนุญาตใหเขาเขตดานหรือผานดานตามหนังสือ 

  อนุญาต เลมที่…………………….เลขที่…………… 

   ลงวันที่………………………….. 

         …………………….……………………. 

            ผูอนุญาต 

   

ใชประทับที่ใบเบิกทาง ในกรณีแจงเขาเขตดานปาไม หากผานดานปาไมใหระบุ เลมที่  

เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตใหผานดานปาไม 

 

4.    

บัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทาง 

  ของดานปาไม……………………………………… 

  เลมที่…………………………เลขที่……………….            พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง 

   ลงวันที่………………………………  เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

        …………………………………………….. 

               พนักงานเจาหนาที่ 

 
  ใชประทับที่บัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทางทุกแผน 

 

5.   

คร้ังที่……………………ออกใบเบิกทางใหม 

  เลมที่…………..………….เลขที่….………………… 

  ลงวันที่………………………………………………   

  จํานวนและปริมาตร…………………………………..    พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง 

  คงเหลือจํานวนและปริมาตร………………………..     เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

          ………………………………………… 

               พนักงานเจาหนาที่ 

 

  ใชประทับที่ใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปเดิม ที่นํามาขอใบเบิกทางใหม 

 

 

 



 

6.                ตราประทับเมื่อมีการขีดฆาแกไขใบเบิกทางทุกแหง 

             

ใบเบิกทางฉบับนี้มีการขีดฆา …………..(…………..) แหง 

            (ลงชื่อ)……………………………………………..ผูอนุญาต 

 

ใชประทับที่ใบเบิกทาง ระบุจํานวนแหงที่มีการขีดฆาแกไข สําหรับในวงเล็บใหเขียนระบุ

จํานวนแหงที่ขีดฆาเปนตัวอักษร 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ใชประทับที่รอยตอใบเบิกทางทุกฉบับ ทั้ง 3 ดวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

8. 

  

 “การนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตามใบเบิกทางฉบับนี้ ตองหยุดใหดานปาไม………………. 

 ……………………….…………..….ตรวจสอบอนุญาตใหผานดานเสียกอน และเมื่อนําไม 

หรือของปาเคลื่อนที่ถึงปลายทางตามใบเบิกทางที่อยูในเขตดานปาไม ไมวาจะเปนดานปาไม

ประเภท 1 หรือประเภท 2 ก็ตาม ผูนําเคลื่อนที่จะตองแจงพนักงานเจาหนาที่ประจําดานนั้น 

ตรวจสอบตามกฎหมายในโอกาสแรกที่สามารถจะกระทําไดดวย สวนดานปาไมที่มิไดระบุไว

ในใบเบิกทางฉบับนี้อนุญาตใหผานดานไดทุกเวลา หากนําเคลื่อนที่ไปไมถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ระบุไวในใบเบิกทางดวยเหตุใดก็ตาม ตองหยุดแจงใหดานปาไมสุดทายที่ต้ังอยู

กอนถึงจุดหยุดการนําเคลื่อนที่ตรวจสอบกอนดวย” 

        (ลงชื่อ)…………………………………………ผูอนุญาต 

        (ลงชื่อ)……………………………………..ผูรับอนุญาต 

 
ใชประทบัที่ดานหลงัใบเบกิทาง โดยระบุดานปาไมประเภท 1 ที่จะผานดานตรงชองวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนบทายระเบียบ ขอ 10 

แบบตรายาง ประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ตราของดานปาไมกรุงเทพฯ 

 

 

 การใชตราประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตใบเบิกทาง กรณีที่จังหวัดเปนผูออกใบเบิกทาง            

ใหประทับตราของจังหวัดนั้นๆ ทับลายมือชื่อผูอนุญาตในใบเบิกทางทุกครั้ง เวนแตในกรณีที่จําเปนก็ใหใช

ตราของที่ทําการหรือดานปาไมที่ทําขึ้นได โดยใหใชตราวงกลม มีขนาดเสนผาศูนยกลาง(วงกลมรอบนอก) 

ไมเกิน 6 เซนติเมตร มีรูปรอยตราของกรมปาไมอยูภายในวงกลมรอบใน สวนวงกลมรอบนอกใหระบุชื่อของ 

ที่ทําการหรือดานปาไมเจาของตรานั้น โดยกําหนดจุดลับไวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แบบทายระเบียบ  ขอ 23 
คําขอใบแทนใบเบิกทาง 

 

                                  เขียนที่……............………………                        

                                               วันที่…..…เดือน……….......……..พ.ศ……….  

 ขาพเจา…....................…...……………..…………อายุ…..…….ป  เชื้อชาติ..................... 

สัญชาติ.………..ภูมิลําเนาอยูที่……..……………………เลขที่…………………..……..หมูที่…....………... 

ตําบล….....……………………….อําเภอ….........…………………..จังหวัด…...............………………… 

ทําคําขอยื่นตอ………………………………………………………………………………………………...... 

มีขอความดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  ตามที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใบเบิกทาง ใหแกขาพเจา 

เพื่อใชกํากับไมหรือของปา ………………………..….จํานวน………………..….ปริมาตร….….………….. 

ลูกบาศกเมตร นําเคลื่อนที่จากที่……………………..…..ตําบล………..……….อําเภอ…………………….. 

จังหวัด………………….…..ไปยังที่……………………..ตําบล………..………..อําเภอ…………….…….. 

จังหวัด……………………………..ตามใบเบิกทางของที่ทําการปาไม………………………………………. 

เลขที่………………..เลมที่…………………..ลงวันที่…….…..เดือน………….....……..พ.ศ………….นั้น  

บัดนี้ใบเบิกทางดังกลาวไดเปนอันตราย โดย………………………………………..…………………............ 

หรือสูญหายไปโดย…………………………….……..ณ  ที่…………………………ตําบล………………….. 

อําเภอ…………………จังหวัด………………..…..เมื่อวันที่…………เดือน……………..…พ.ศ……..……. 

ขณะนี้ไมหรือของปาดังกลาวอยูในทองที่ตําบล……….…….…………อําเภอ………….……….....……

จังหวัด……………………..…. 

  ขอ 2  ขาพเจามีความประสงคขอรับใบแทนใบเบิกทางทีเ่ปนอันตราย 

หรือสูญหายไปตามขอ 1 เพือ่ประโยชน………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ลายมือชื่อ…………………………………………ผูขอรับใบแทน 

       ลายมือชื่อ…………………………………………พยาน 

       ลายมือชื่อ………………….………………………พยาน 
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ความเห็นเจาหนาที…่…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ลายมือชื่อ………………………………………. 

              ตําแหนง…………………………….. 

 

 

คําสั่ง……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ลายมือชื่อ……………………..……..…………. 

              ตําแหนง………………….………….. 

 

เก็บเงินคาธรรมเนียมแลว เปนเงิน ……………………………………บาท…………………………..สตางค 

ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที…่…………เลมที…่…………..วันที…่………เดือน………………….พ.ศ…….…. 

 

ลายมือชื่อ…..………..…………………ผูรับเงิน 

 

 

ไดรับใบแทนใบเบิกทางไปแลวแตวันที…่………….เดือน……………………………….พ.ศ……………. 

 

        ลายมือชื่อ……………………..……..…………. 

 

 

 

 

 

 



 

แนบทายระเบียบ ขอ 28 
คําขอทําการลวงเวลา 

 

เขียนที…่………………………………… 

วันที…่……เดือน………………….พ.ศ…………….. 

 ขาพเจา………………………………….นามที่ใชในการพาณิชย………………………….. 

อายุ…………….ป ภูมิลําเนาอยูที่…………………………………ตําบล…………………………………… 

อําเภอ…………………….…จังหวัด………………..…………………………… ทําคําขอยื่นตอพนักงาน 

เจาหนาที่……………………………………………..มีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคขอรับพนักงานเจาหนาที่ปาไม  ตรวจสอบไมหรือของปา 

………………………………จํานวน………………………..ปริมาตร………………………ลูกบาศกเมตร 

ณ ที่ …………………….ตําบล…………………………..อําเภอ………………………………………..... 

จังหวัด……………………………..นอกเวลาราชการตามปกติในวันที่………เดือน………….…………... 

พ.ศ………….ต้ังแตเวลา……………………….น. เพื่อ…………….......……………………...………….. 

 ขอ 2 ไมหรือของปาที่ขาพเจาขอใหทาํการตรวจสอบลวงเวลา ตามความในขอ 1 นั้น 

ขาพเจายินยอมชาํระคาลวงเวลาใหแกทางราชการตามระเบียบ 

 ขอ 3 ขาพเจาไดวางเงินมัดจําคาทําการลวงเวลาไวแลว เปนเงิน ……………...บาท 

……..….สตางค  (……………………………….…………………………….) หรือจะนาํเงินมาชําระ

ใหเสร็จส้ินภายในวันที่…………………เดือน……………………พ.ศ………… 

        (ลงชื่อ)…...……...............……….……ผูยื่นคําขอ 

คําสั่ง………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

        ลายมือชื่อ………………………………..… 

                                         ตําแหนง…............…………………….. 
 

 เก็บเงินคาทาํการลวงเวลาแลว เปนเงิน…………..….บาท……………………สตางค 

ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่……………เลมที่…………….วันที่………เดือน………………พ.ศ………. 

 

          (ลงชื่อ)…...............…..……….………..ผูรับเงิน

                   ตําแหนง………………………………….. 

 

 


