
 
 
 
ที่ มท ๐๓๑๐/ว.๙๕๘                                                                                                   กระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                                                                            
                                                           ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๒๕ 

เร่ือง การควบคุมไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปนไมเรือนเกาออกนอกเขตจังหวัด 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย   ๑. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ 
          ๒. สําเนาหนังสือ ที่ กส ๐๗๐๖/๑๐๘๓๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดในภาคเหนือถือปฏิบัติตามระเบียบที่กรมปาไม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดวางไว เร่ือง การควบคุมไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปนไมเรือนเกาออกนอก

เขตจังหวัด โดยใหจังหวัดหรืออําเภอออกหนังสือรับรองใหเมื่อขนยายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งวางแนวทาง

ปฏิบัติไว รวม ๕ ขอ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ที่

แนบมาพรอมหนังสือนี้ นั้น 

             เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดนําปญหาเรื่องนี้เขาหารือ

ในที่ประชุมคณะกรรมการปองกันอนุรักษทรัพยากรปาไม แลวไดมีมติวาสมควรใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการ

ยืนยันใหทุกจังหวัดไมเฉพาะจังหวัดภาคเหนือถือปฏิบัติในการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไมเรือนเกา ตามนัย

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การควบคุม

ไมหวงหามแปรรูปที่อางวาไมเรือนเกาออกนอกเขตจังหวัด สําหรับกรณีดังตอไปนี้.- 
 ๑. การขนยายไมสักที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปตามกฎหมายปาไมแลวภายในเขตจังหวัด 
 ๒. การขนยายไมกระยาเลยที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปแลวออกนอกเขตจังหวัด 
 รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือกรมปาไมที่สงมาพรอมนี้ 

 กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันอนุรักษทรัพยากรปาไม

ในเรื่องนี้แลว เห็นวาเปนการกําหนดทางปฏิบัติในการควบคุมการขนยายไมดังกลาว ทั้งภายในเขตจังหวัด

และนอกเขตจังหวัด และใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันทุกจังหวัดชอบแลว ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและมติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันอนุรักษทรัพยากรปาไมดังกลาวโดย

เครงครัดตอไป  

         ขอแสดงความนับถอือยางสูง 

                                                   (ลงช่ือ)     พิศาล  มูลศาสตรสาทร 
     (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร) 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 



 
ดวนมาก 
ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓                                                                                                กระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                                                                            
                                                              ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๐๓ 

เร่ือง การควบคุมไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปนไมเรือนเกาออกนอกเขตจังหวัด 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด (ทุกจังหวัดในภาคเหนือ) 

 ดวยกระทรวงเกษตรไดแจงมาวา ขณะนี้ไดมีผูนําไมสักแปรรูปที่อางวาเปนไมรื้อจาก

บานเรือนเกาไปจากทองที่จังหวัดทางภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม ลําปาง แพร ตาก และกําแพงเพชร 

ไปยังจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เพื่อประโยชนในทางการคาอยูเสมอๆ โดยมีหนังสืออนุญาตของ

จังหวัดหรือนายอําเภอทองที่คุมครอง การที่ตองมีหนังสือของจังหวัดหรือนายอําเภอทองที่คุมครองดังกลาว

ก็เพราะไมที่ร้ือจากเรือนเกาหรือไมที่ไดทําเปนเครื่องใชหรือส่ิงของอื่นๆ หรือไดเคยตบแตงประกอบเขากับ

เครื่องใชหรือส่ิงของอื่นแลว และผูครอบครองพิสูจนไดวาไดเคยมีสภาพเชนนั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ไมอยู

ในขายการควบคุมของ พ.ร.บ.ปาไม ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ดังนั้น การนําไมในลักษณะดังกลาวเคลื่อนที่

ไปจึงไมตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานเพื่อตรวจสอบอนุญาตใหนําผานดานแตประการใด 

 ดวยเหตุที่การขนยายไมหวงหามแปรรูปออกนอกเขตจังหวัดดังกลาวมาแลวขางตนทําให

เกิดความยุงยากในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ปาไม และเปนชองทางใหมีการทุจริตโดยลักลอบตัดไม

ในปามาแปรรูปและตบแตงใหมีลักษณะคลายคลึงกับไมเรือนเกา หรือเคร่ืองใช หรือส่ิงของอื่นๆ แลวขอให

จังหวัดหรือนายอําเภอออกหนังสือรับรองใหเพ่ือนําไปจําหนายตอไป เพราะลักษณะของไมเกาหรือไมใหม

นั้น เมื่อขนยายขามเขตจังหวัดไปถึงจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีแลวยอมเปนการยากแกการพิสูจน ซึ่ง

กรณีเชนนี้ไดเกิดขึ้นใหเปนตัวอยางมามากแลว กรมปาไมจึงไดเสนอใหกระทรวงเกษตรพิจารณาหาทาง

ปองกันการใชอุบายทุจริต โดยวางระเบียบการควบคุมและการออกหนังสือรับรองใหนําไมหวงหามแปรรูป

ออกนอกเขตจังหวัดไวดังตอไปนี้ 

 ๑. เมื่อมีผูประสงคจะขอใบรับรองขนยายไมหวงหามแปรรูปโดยอางวาเปนไมเรือนเกา

ออกนอกเขตจังหวัด ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองที่โดยระบุในคําขอวามีไมเรือนเกาอยู ณ ที่ใด ไดร้ือจาก

เรือนเกาของใคร ณ ที่ใด เมื่อใด ประสงคจะขนยายไปยังที่ใด โดยทางอะไร พรอมทั้งแบบบันทึกหรือบัญชี

รายการแสดงชนิด จํานวน ขนาด หรือปริมาตร และหลักฐานการไดมา (หากมี) ไปพรอมกับคําขอนั้นดวย 
  ในกรณีตัวเรือนอาคารยังไมรื้อ ใหระบุใหชัดวาตัวเรือนหรืออาคารนั้นตั้งอยู ณ ที่ใด 

เพ่ือคณะกรรมการจักไดไปทําการตรวจสอบตอไป 
 ๒. เมื่อไดรับคําขอแลวใหนายอําเภอสงคําขอใหคณะกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งข้ึน

เปนผูสอบสวนพิจารณาและตรวจสอบขอเท็จจริง ไมแปรรูปที่อางวาร้ือจากบานเรือนเกานั้นเปนความจริง

เพียงใด เดิมตัวเรือนหรืออาคารตั้งอยู ณ ที่ใด ตัวเรือนหรืออาคารนั้นไดปลูกสรางเมื่อใด ไดร้ือถอนจริงหรือไม 
 

/เมื่อไร... 
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เมื่อไร ลักษณะของไมแปรรูปสมควรเชื่อถือไดหรือไม เปนไมร้ือจากตัวเรือนเกาหรืออาคารนั้น หรือเปนไม

นํามาจากที่อ่ืน โดยตบแตงใหมีลักษณะคลายคลึงกับไมเรือนเกาประการใด 
  หากตัวเรือนอาคารยังไมร้ือ ก็ใหตรวจสอบวามีตัวเรือนหรืออาคารอยูจริงหรือไม ลักษณะ

ของตัวเรือนหรืออาคารเปนไปตามปกติวิสัย หรือปลูกสรางขึ้นพอเปนพิธีชั่วคราวประการใด ชนิด จํานวน 

และลักษณะของไมเสาเทาที่ตรวจเปนอยางไร เมื่อรื้อแลวใหคณะกรรมการไปตรวจอีกครั้งหนึ่งโดยปฏิบัติ 

การตรวจตามในวรรคตน 
 ๓. ถาผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏวา เปนไมที่ร้ือจากตัวเรือนหรืออาคาร

เกาจริง และไมมีกรณีหรือพฤติการณอยางใดอันควรสงสัยวาเปนไมไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวยการ

ปาไมแลว ก็ใหประทับตราตรวจของพนักงานเจาหนาที่ไวทุกทอนทุกชิ้น และจัดทําบัญชีรายการแสดงชนิด 

จํานวน ขนาด และปริมาตรไมไวเปนหลักฐาน แลวเสนอผลการตรวจตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผูวา

ราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรองใหออกนอกเขตจังหวัดตอไป 
  ในกรณีที่เห็นวาเปนไมไดมาโดยมิชอบ หรือมีพฤติการณอันควรสงสัยวาจะไดมาโดย

มิชอบดวยพระราชบัญญัติปาไม ใหจัดการยึดไมไวดําเนินคดีหรือเรียกตรวจสอบหลักฐานการไดมาตาม

พระราชบัญญัติปาไม เพ่ือพิจารณาจัดการตามความในขอ ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแตงตั้งขาราชการ

แหงอําเภอทองที่ของแตละอําเภอประกอบดวยปาไมอําเภอ ๑ นาย กับขาราชการอื่นชั้นประจําแผนกหรือ

เทียบเทาข้ึนไปอีก ๒ นาย ที่เห็นสมควรเพื่อรวมกันรับผิดชอบดําเนินการสอบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง 
 ๔. เพ่ือประโยชนในการนี้ ขอใหจังหวัดจัดการประกาศแจงวัตถุประสงคและระเบียบของ

ทางราชการดังกลาวใหราษฎรในทองที่ทราบโดยทั่วกัน และเมื่อผูย่ืนคําขอประสงคจะขอหนังสือรับรองตามนัย

ที่กลาวมาแลวโปรดสั่งกําชับพนักงานเจาหนาที่ผูเก่ียวของใหรีบปฏิบัติโดยมิชักชา เพ่ืออํานวยความสะดวก 

และรวดเร็วใหแกราษฎรผูสุจริตดวย  

 กระทรวงเกษตรเห็นชอบตามที่กรมปาไมเสนอ และขอใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให

ความรวมมือ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยหลักการของกระทรวงเกษตร ฉะนั้น จึงเรียน

มาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป  

         ขอแสดงความนับถอือยางสูง 

                                                   (ลงช่ือ)     พ.ต.อ. นครรัฐเขตต 
           (ขุนนครรัฐเขตต) 
      รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



 
 
 
ที่ กส. ๐๗๐๖/๑๐๘๓๔                                                                                                     กรมปาไม 
                                                                                                                                                                                            
                                                           ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๒๕ 

เร่ือง การประชุมคณะกรรมการปองกันอนุรักษทรัพยากรปาไม 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  ดวยคณะกรรมการปองกันอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๒๕ พิจารณาเรื่อง การออกหนังสือรับรองวาเปนไมเกาพนสภาพไมแปรรูปแลว ตาม พ.ร.บ.ปาไม 

๒๔๘๔ ซึ่งกรมปาไมไดประมวลเสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๒๕ ทั้งนี้ กรมปาไมไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหที่ประชุมพิจารณาวา สมควรใหกระทรวงมหาดไทย

ส่ังการยืนยันใหทุกจังหวัดไมเฉพาะจังหวัดภาคเหนือถือปฏิบัติในการตรวจสอบออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับ

ไมเรือนเกา ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เร่ือง การควบคุม

ไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปนเรือนเกาออกนอกเขตจังหวัด สําหรับกรณีดังกลาวตอไปนี้ 

๑. การขนยายไมสักที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปตามกฎหมายปาไมแลวภายในเขตจังหวัด 
๒. การขนยายไมกระยาเลยที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปแลวออกนอกเขตจังหวัด 

 ทั้งนี้ ใหออกหนังสือรับรองใหเฉพาะรายที่กระทํา เพ่ือการอยูอาศัยของเจาของสิ่งปลูกสราง

เองเทานั้น เวนแตจะมีเหตุผลความจําเปนอื่น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นๆ จะเห็นสมควรเปน

กรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ เ ห็นชอบตามความเห็นของกรมปาไม  และแจ งให

กระทรวงมหาดไทยทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

  

         ขอแสดงความนับถอือยางสูง 

                                                        (ลงช่ือ)  จํานงค  โพธิสาโร 
       (นายจํานงค  โพธิสาโร) 
                      รองอธิบดีกรมปาไม ฝายปราบปราม 
               กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
กองจัดการปาไม 
โทร. ๕๗๙๕๓๗๒ 



 

 
คําขอรับหนังสอืรับรองนําไมสกั ซ่ึงเคยอยูในสภาพเปนสิง่ปลกูสราง 

หรือเครื่องใช มาแลวกวา ๕ ป เคลือ่นยายภายในเขตจังหวัด 
 

เขียนที่................................................... 
วันที่............เดือน........................พ.ศ............... 

 ขาพเจา..................................................มีภูมิลําเนาอยูที่บาน.....................................

เลขที่.............หมูที่.........................ตําบล................................... อําเภอ...............................

จังหวัด........................................นําคําขอยื่นตอ.................................................................. 
มีขอความดังตอไปนี้.- 
 ขอ ๑. ขาพเจาเปนเจาของบานเลขที่....................................หมูที่.................................. 

ตําบล.........................................อําเภอ...................................จังหวัด................................. 
 ขอ ๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับหนังสือรับรองนําไมสักซ่ึงเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสราง

หรือเครื่องใชมาแลวกวา ๕ ป และยังอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชที่สมบูรณอยู ไมอยูใน

สภาพพราง หรือผิดปกติวิสัย เคลือ่นยายภายในเขตจังหวัด 
 ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชของขาพเจาไดปลูกสรางหรือทําข้ึนเมื่อวันที่....................... 
เดือน..........................พ.ศ.......................ณ ที่.................................หมูที่........................... 
ซอยหรือถนน......................................ตําบล............................อําเภอ.................................. 
จังหวัด...........................................รวมไมสักจํานวน............................ทอน/แผน/เหลี่ยม/ช้ิน 
ปริมาตร...........................ลูกบาศกเมตร ซ่ึงประสงคจะนําไปใชประโยชนในการ.......................... 
..............................................ยังที่....................................หมูที่......................................... 
ตําบล.........................................อําเภอ.............................จังหวัด....................................... 
โดยทาง..........................................ในความควบคุมของ....................................................... 
และมีกําหนดเพื่อการนี้.........................วัน 
 ขอ ๔. ขาพเจาขอเสนอหลกัฐานประกอบคําขอคือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานที่ขอรื้อถอน (ทร. ๑๔) 
(๒) หลักฐานการแจงยาย (ทร. ๑๗) 
(๓) หลักฐานการไดมาของไมนั้น คือ........................................................................... 

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

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

 
 
 



 
- ๒ - 

 
(๔) หนังสือรับรองของกํานัน หรือผูใหญบานแหงทองที่แลวแตกรณี 

  (๕) อื่นๆ (ถามีใหระบุ)............................................................................................ 

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

รวม.......................ฉบับ 
 

(ลงช่ือ)............................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                     (...........................................) 
 
ความเห็นของเจาหนาที่........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................

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

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

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 
คําสั่ง................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................

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

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

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 
 

 ออกหนังสือรบัรองแลว เลขที่......................../..........................ลงวันที่........................ 
เดือน..........................พ.ศ............................... 
 

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 
 



 

 

 หนังสือรับรองใหนําไมสัก ซ่ึงเคยอยูในสภาพเปนสิง่ปลูกสรางหรอื

เครื่องใชมาแลวกวา ๕ ป เคลื่อนยายภายในเขตจังหวัด 

 
เลขที่.............../..................          ที่ทําการ................................................... 
 

วันที่............เดือน........................พ.ศ............... 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหแก...................................................อายุ.......................... 

สัญชาติ.......................มีภูมิลําเนาอยูที่บาน.....................................เลขที่............................... 

หมูที่..................ตําบล........................... อําเภอ........................จังหวัด................................

เพ่ือรับรองวาไดนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวา ๕ ป จํานวน

...................................ทอน/แผน/เหลี่ยม/ช้ิน ปริมาตร.....................................ลูกบาศกเมตร  
ตามรายการทายหนังสือรับรองนี้เคลื่อนยายจากบานเลขที่........................ซอย/ถนน.................... 
ตําบล.....................................อําเภอ................................จังหวัด........................................ 
ไปยังที่...............................................หมูที่.........................ตําบล....................................... 
อําเภอ................................จังหวัด.................................โดยทาง......................................... 
อยูในความควบคุมของ........................................................................................................ 
.........................................หนังสือรับรองฉบับนี้ใชไดจนถึงวันที่............................................. 
เดือน....................................พ.ศ........................ 
 
 
 
           (ลายมือช่ือ).............................................ผูรับรอง 
           (ตําแหนง).............................................. 



 

 

 คําขอรับหนังสอืรับรองนําไมกระยาเลยซึง่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลกูสราง 
หรือเครื่องใชมาแลวกวา ๒ ป ออกนอกเขตจังหวดั 

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

วันที่...........................เดือน.....................................พ.ศ......................... 
 ขาพเจา..................................................มีภูมิลําเนาอยูที่บาน.....................................

หมูที่...................เลขที่....................ตําบล................................... อําเภอ..............................

จังหวัด........................................ทําคําขอยื่นตอ.................................................................. 
มีขอความตอไปนี้ 
 ขอ ๑. ขาพเจาเปนเจาของบานเลขที่.................หมูที่...................ตําบล.......................... 

..............................อําเภอ...................................จังหวัด.................................................... 

 ขอ ๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับหนังสือรับรองนําไมกระยาเลยซึ่งเคยอยูในสภาพเปน

สิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวา ๒ ป และยังอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชที่สมบูรณอยู 

ไมอยูในสภาพพรางหรือผิดปกติวิสัย เคลื่อนยายออกนอกเขตจังหวัด 
 ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชของขาพเจาไดปลูกสรางหรือทําข้ึนเมื่อวันที่....................... 
เดือน.........................................พ.ศ.......................................ณ ที่.................................... 
หมูที่................................ซอยหรือถนน..........................................ตําบล............................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................................รวมไมกระยาเลย 
จํานวน...................................ทอน/แผน/เหลี่ยม/ช้ิน ปริมาตร...........................ลูกบาศกเมตร 

ซ่ึงประสงคจะนําไปใชประโยชนในการ.................................................................................... 

ยังที่........................หมูที่......................ตําบล.............................อําเภอ...............................

จังหวัด.....................................................โดยทาง.............................................................. 
ในความควบคุมของ.........................................และมีกําหนดเวลาเพื่อการนี้..........................วนั 
 ขอ ๔. ขาพเจาขอเสนอหลกัฐานประกอบคําขอ คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานที่ขอรื้อถอน (ทร. ๑๔) 
(๒) หลักฐานการแจงยาย (ทร. ๑๗) 
(๓) หลักฐานการไดมาของไมนี้ คือ........................................................................... 

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

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

 
 
 



 
- ๒ - 

 
(๔) หนังสือรับรองของกํานัน หรือผูใหญบานแหงทองที่แลวแตกรณี 

  (๕) อื่นๆ (ถามีใหระบุ)............................................................................................ 

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

รวม.......................ฉบับ 
 

(ลงช่ือ)............................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                     (...........................................) 
 
ความเห็นของเจาหนาที่........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................

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

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

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 
คําสั่ง................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................

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

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

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 
 

 ออกหนังสือรบัรอง เลขที่......................../..........................ลงวันที่........................ 
เดือน..........................พ.ศ............................... 
 

(ลายมือช่ือ)..................................................... 
(ตําแหนง)...................................................... 

 



 

  

หนังสือรับรองใหนําไมกระยาเลย ซ่ึงเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสราง 
หรือเครื่องใชมาแลวกวา ๒ ป เคลือ่นยายออกนอกเขตจังหวัด 

 
เลขที่.............../..................           ที่ทําการ................................................... 
 

วันที่............เดือน........................พ.ศ............... 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหแก.................................อายุ...................สัญชาติ...............

มีภูมิลําเนาอยูที่บาน.....................................เลขที่............หมูที่..................ตําบล...................

อําเภอ................................................................จังหวัด..................................................... 
เพ่ือรับรองวาไดนําไมกระยาเลยที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวา ๒ ป 

จํานวน...............................ทอน/แผน/เหลี่ยม/ช้ิน   ปริมาตร.............................ลูกบาศกเมตร  
ตามรายการทายหนังสือรับรองเคลื่อนยายจากบานเลขที่........................ซอย/ถนน....................... 
ตําบล.....................................อําเภอ................................จังหวัด........................................ 
ไปยังที่...............................................หมูที่.........................ตําบล....................................... 
อําเภอ................................จังหวัด.................................โดยทาง......................................... 
อยูในความควบคุมของ......................................................................... หนังสือรับรองฉบับนี้

ใชไดจนถึงวันที่....................เดือน.............................................พ.ศ.................................... 
 
 
 
           (ลายมือช่ือ).............................................ผูรับรอง 
           (ตําแหนง).............................................. 

 



 
 
 บัญชีรายการไม (สัก, กระยาเลย) ที่พนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสราง หรือเครื่องใชแนบทาย

หนังสือรับรอง ที่.................ลงวันที่.............เดือน...................พ.ศ.................อําเภอ............... 
จังหวัด........................... 

 

ขนาด 
ลักษณะไม ชนิดไม 

กวาง ยาว โตหรือหนา 
ปริมาตร 
ม.

๓
 

รูปรอยตรา 
ที่ประทับ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
รวม................................ทอน/แผน/เหลี่ยม/ช้ิน/ปริมาตร.................................ลูกบาศกเมตร 
 
 
(ลายมือช่ือ)....................................กรรมการ ............................................................. 
 

(ลายมือช่ือ)....................................กรรมการ     ผูรับรอง 

 

(ลายมือช่ือ)....................................กรรมการ (ตําแหนง).............................................. 

 



  
 
  
ที่ กส. ๐๗๐๗/ว.๒๓๔๒๔                                                                                
                                                                                                                                                                                            
                                                           ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๒๕ 

เร่ือง การควบคุมไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปนไมเรือนเกาเคล่ือนยายไปใชประโยชน    

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือ ที่ มท. ๐๓๑๐/ว. ๙๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ 

  ๒. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ 

  ๓. สําเนาหนังสือ ที่ กส. ๐๗๐๖/๑๐๘๓๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

  ๔. แบบฟอรมคําขอบัญชไีมและหนังสือรับรอง รวม ๒ ชุด 
 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการนําไมหวงหามแปรรูปที่

อางวาเปนไมเรือนเกาเคลื่อนยายไปใชประโยชนสําหรับกรณีการขนยายไมสักที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปตาม 

พ.ร.บ.ปาไม แลวภายในเขตจังหวัดและการขนยายไมกระยาเลยที่พนภาวะการเปนไมแปรรูปแลวออกนอก

เขตจังหวัด ตามหนังสือที่ มท. ๐๓๑๐/ว.๙๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ โดยไดส่ังการใหจังหวัดทุกจังหวัด

ไมเฉพาะแตภาคเหนือถือปฏิบัติในการตรวจสอบออกหนังสือรับรองไมเรือนเกา ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ที่ ๑๖๗๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เร่ือง การควบคุมไมหวงหามแปรรูปที่อางวาเปน

ไมเรือนเกาออกนอกเขตจังหวัดแลว นั้น 
 

 กรมปาไมจึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวขางตน

โดยเครงครัดตอไปดวย พรอมนี้ไดแนบคําขอบัญชีไมและหนังสือรับรองมาดวยแลว 

 

 

         ขอแสดงความนับถอือยางสูง 

                                                            (ลงช่ือ)  จํานงค  โพธิสาโร 
       (นายจํานงค  โพธิสาโร) 
                             รองอธิบด ีปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิบดีกรมปาไม 

 

 
 
 
กองนิติการ 
โทร. ๕๗๙๑๑๙๒ 

กรมปาไม 


