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กระบวนการ 

ออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

และขออนญุาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

เขา้เขตดา่นป่าไม ้

 

 

 

 

สว่นรบัรองการป่าไม ้

ส านกัเศรษฐกจิการป่าไม ้

กรมป่าไม ้



  

ค าน า 

 

 คูม่อืการปฏบิัตงิานมคีวามส าคัญสามารถใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่

เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ และลดความผดิพลาดในการปฏบิัตงิาน ซึง่คูม่อืการปฏบิัตงิาน

ฉบับนี้ไดร้วมกระบวนการออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่า และกระบวนการขออนุญาตใหน้ า

ไมห้รือของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตด่านป่าไม ้เขา้ไวอ้ยู่ในฉบับเดยีวกัน เนื่องจากมกีระบวนการ

และขัน้ตอนการปฏบิัตใินภาพรวมทีเ่หมอืนกันคอื ผูรั้บบรกิารยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน

แสดงการไดม้าซึง่ไมห้รอืของป่า เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารและไมห้รอืของป่าว่าถูกตอ้ง

ตรงกันหรอืไม ่หากถูกตอ้งครบถว้นแลว้ หัวหนา้ด่านป่าไมจ้งึสั่งการอนุญาตหรอือนุญาตเป็น

หนังสอื ในกระบวนการนี้มีปัจจัยเสีย่งที่เจา้หนา้ที่พงึระมัดระวังคือ การตรวจสอบเอกสาร        

การตรวจสอบไมห้รอืของป่า และการออกใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ดังนัน้ จงึควรให ้

ความส าคัญในขัน้ตอนดังกล่าวเป็นพเิศษ การปฏบิัตงิานพงึกระท าดว้ยความรอบคอบตาม

ระเบยีบและกฎหมาย และควรหมั่นศกึษาหาความรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานให ้

มากขึน้ไปอกีดว้ย  

 

 จงึหวงัวา่คูม่อืการปฏบิัตงิานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชนแ์กเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน สามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานไดเ้ป็นอยา่งด ีและหากท่านใดมขีอ้มลูทีพ่จิารณาแลว้วา่เป็น

ประโยชน์ หรือมสี ิง่ใดที่ควรไดรั้บการแกไ้ข ขอใหส้ง่ขอ้มูลดังกล่าวไปไดท้ีส่่วนรับรองการ      

ป่าไม ้ส านักเศรษฐกจิการป่าไม ้ซึง่คณะผูจั้ดท าจะน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์

อยา่งสงูสดุในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีต่อ่ไป 

 

                                                            คณะผูจั้ดท าสว่นรับรองการป่าไม ้

                                                                        มนีาคม ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก 

 - พระราชบัญญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ ๑๒  

  มาตรา ๓๘  มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 

 - กฎกระทรวง ฉบับที ่๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตป่ิาไม ้ ๑๕ 

  วา่ดว้ยอัตราคา่ธรรมเนยีม 

 - กฎกระทรวง ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตป่ิาไม ้ ๒๔ 

  พทุธศกัราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

 - ระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ ๓๗ 

 - ระเบยีบการจา่ยเงนิคา่ท าการลว่งเวลาเสมยีนพนักงานแผนกป่าไม ้ ๕๘  

  ที ่๓๐๑๑๕/๒๔๘๑ ลงวนัที ่๒๔ ตลุาคม ๒๔๘๑ 

 - ระเบยีบการจา่ยเงนิคา่ท าการลว่งเวลาเสมยีนพนักงานแผนกป่าไม ้ ๖๐ 

  แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.๒๔๙๗ ค าสัง่ที ่๑๔๒๒๖/๒๔๙๗ ลงวนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๔๙๗ 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กส ๐๗๐๔(๔)/๔๖๕๐ ลงวนัที ่๖ มนีาคม ๒๕๒๓ ๖๒ 

  เรือ่ง การเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมและคา่ท าการลว่งเวลาตรวจไม ้

  ทีน่ ามาจากตา่งประเทศ 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔/(๔)/ว ๑๔๖๓๙ ลงวนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ๖๕ 

  เรือ่ง การเก็บคา่ธรรมเนยีมหนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

  ผา่นดา่นป่าไม ้

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๒๐๑๒๑ ลงวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ๖๖ 

  เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาก าหนดของป่าหวงหา้ม พ.ศ.๒๕๓๐ 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๒๒๕๘๔ ลงวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ๖๗ 

  เรือ่ง การเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมท าการลว่งเวลาของป่าหวงหา้ม 



  

 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๗๕๐๒ ลงวันที ่๙ มถินุายน ๒๕๓๒ ๖๘ 

  เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาก าหนดของป่าหวงหา้ม พ.ศ.๒๕๓๐ 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นมาก ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๗๘๒๗ ๗๐   

  ลงวนัที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๓๒ เรือ่ง ออกใบเบกิทางไมซ้งุน าเขา้จากสหภาพพมา่ 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กส ๐๗๐๔(๔)/๑๙๓๘ ลงวนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๒๔ ๗๑ 

  เรือ่ง การตรวจสอบออกใบเบกิทางไมผ้า่นแดน 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่กษ ๐๗๐๔.๐๔/๒๔๒๕๔ ๗๓   

  ลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง ขอทราบพธิกีารผา่นแดนไมแ้ปรรปูทีบ่รรจเุป็นหบี 

 - หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๘๘๓๖ ลงวันที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๓๑ ๗๕ 

  เรือ่ง หารอืทางปฏบิัตเิกีย่วกับการรับแจง้เขา้เขตดา่นป่าไม ้

 

- แบบฟอรม์ทีใ่ช ้

 ๑) แนบทา้ยกฎกระทรวง ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความใน 

   พระราชบัญญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ 

   - ค าขอใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ ๒๘

  - ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ ๓๑ 

  - การแจง้การน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้ ๓๓ 

  - หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้ ๓๕ 

 ๒) แนบทา้ยระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ 

  - ค าขอใบแทนใบเบกิทาง ๕๕ 

  - ค าขอท าการลว่งเวลา ๕๗ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

คูม่อืการปฏบิตังิาน 

กระบวนการออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

และขออนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

เขา้เขตดา่นป่าไม ้

 

 

๑. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

 ๑.๑ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีป่่าไมใ้นการตรวจสอบไมห้รอืของป่าเพื่อ

ออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่และขออนุญาตน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้

 ๑.๒ เพือ่เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบไมห้รือของป่าเพือ่ออกใบเบกิทางและอนุญาตเขา้เขต 

ดา่นป่าไม ้และลดความผดิพลาดในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่

 

๒. ขอบเขต (Scope) 

 การออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่และการขออนุญาตน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้

เขตด่านป่าไม ้เป็นการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตป่ิาไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

และมาตรา ๔๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม ้

พทุธศักราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่และระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอื

ของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่หากวา่ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามจะมคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ ตามมาตรา ๗๑ ทว ิแหง่พระราชบญัญัติ

ป่าไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 กระบวนการออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่และกระบวนการขออนุญาตน าไมห้รอืของป่า

เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้เป็นกระบวนการปฏบิตัทิีม่ขีัน้ตอนหลักทีเ่หมอืนกนั กล่าวคอื ผูรั้บบรกิารจะตอ้ง

ยืน่เอกสารหลักฐานแสดงการไดม้าซึง่ไมห้รอืของป่าต่อพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ห่งทอ้งที ่และเจา้หนา้ที่

จะด าเนนิการตรวจสอบค าขอและเอกสารทีน่ ามาแสดง หัวหนา้ด่านป่าไมส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ที่ป่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไมอ้อกไปตรวจสอบไมห้รอืของป่า ซึง่หากตรวจสอบแลว้พบวา่ไมห้รอืของป่าตามทีร่ะบไุว ้

ในค าขอและเอกสารทีน่ ามาแสดงดังกลา่วถกูตอ้งตรงกนัแลว้ใหป้ระทับตราประจ าตัวพนักงานเจา้หนา้ที่

รับรองการตรวจสอบไม ้โดยแจง้ผลการตรวจสอบใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมท้ราบ และจัดท าใบอนุญาตหรอื

ค าสัง่อนุญาตแลว้แตก่รณี พรอ้มเก็บคา่ธรรมเนยีมและค่าท าการล่วงเวลา (ถา้ม)ี ซึง่เมือ่ผูรั้บบรกิารไดรั้บ

ใบอนุญาตหรอืค าสัง่อนุญาตแลว้แตก่รณีแลว้ จงึใหน้ าไมห้รอืของป่านัน้ไปได ้ 

 

 

 

๑ 



  

๓. ค าจ ากดัความ (Definition) 

 ๓.๑ ผูรั้บบรกิาร หมายความว่า เจา้ของไมห้รือของป่า หรอืผูรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน 

หรอืผูค้วบคมุพาหนะทีน่ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

 ๓.๒ หัวหนา้ด่านป่าไม ้หมายความว่า ผูเ้ป็นหัวหนา้หน่วยงานที่มอี านาจสั่งการ และมอี านาจ     

ลงนามในใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่ หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่ผ่าน    

ดา่นป่าไม ้รวมถงึหัวหนา้หน่วยงานทีก่รมป่าไมม้อบหมาย 

 ๓.๓ เจา้หนา้ที่ป่าไมป้ระจ าด่านป่าไม ้หมายถงึ เจา้หนา้ที่ป่าไมผู้ป้ฏบิัตงิานประจ าด่านป่าไม ้

หน่วยงานทีก่รมป่าไมม้อบหมาย และหน่วยงานทีม่เีจา้หนา้ทีต่ามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 ๓.๔ พนักงานเจา้หนา้ที่ หมายความว่า เจา้หนา้ทีป่่าไมด้่านป่าไม ้เจา้หนา้ทีป่่าไมห้น่วยงานที ่

กรมป่าไมม้อบหมาย และเจา้หนา้ทีต่ามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแตง่ตัง้ให ้

เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 ๓.๕ ใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่ หมายถงึ ใบอนุญาตหรือใบเบกิทางของพนักงาน

เจา้หนา้ทีอ่อกใหเ้พือ่ใชก้ ากบัการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ตามมาตรา ๓๙ แหง่พระราชบญัญัตป่ิาไม ้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึง่หมายความว่า ไมห้รอืของป่าไดผ้่านการตรวจสอบของพนักงานเจา้หนา้ที ่

แลว้ว่า เป็นไมห้รอืของป่าทีไ่ดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย จงึไดอ้นุญาตใหน้ าเคลือ่นทีต่่อไปได ้และ

ใบเบกิทางยงัมสีถานะเป็นเอกสารหลกัฐานแสดงการไดม้าซึง่ไมห้รอืของป่าอกีดว้ย เป็นการปฏบิตัติาม

มาตรา ๓๙ แหง่พระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 ๓.๖ หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม ้หมายถงึ หนังสอือนุญาตที่

พนักงานเจา้หนา้ที่ไดอ้อกใหเ้มือ่ผูรั้บบรกิารไดแ้จง้การน าไมห้รอืของป่าเขา้เขตด่านป่าไมร้ะหว่าง

เสน้ทางการน าเคลือ่นทีห่รอืด่านผ่าน เมือ่พนักงานเจา้หนา้ที่ไดต้รวจสอบไมห้รือของป่านัน้แลว้ว่า

ถกูตอ้ง จงึอนุญาตเป็นหนังสอืใหผ้า่นดา่นไดแ้ลว้ ผูรั้บบรกิารจงึจะน าไมห้รอืของป่านัน้ไปได ้เป็นการ

ปฏบิตัติามมาตรา ๔๐ แหง่พระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 ๓.๗ อนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้ดา่นป่าไม ้หมายถงึ ผูรั้บบรกิารไดน้ าไมห้รอืของป่า

ไปถึงจุดหมายปลายทางแลว้และอยู่ในเขตด่านป่าไม ้ใหผู้รั้บบรกิารแจง้ต่อพนักงานเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบและอนุญาตใหเ้ขา้เขตด่านป่าไม ้แต่ไมต่อ้งออกเป็นหนังสอือนุญาตใหผ้่านด่าน เนื่องจาก

เป็นน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีถ่งึจดุหมายปลายทางแลว้ ไมม่กีารน าเคลือ่นทีต่่อไปอกี เป็นการปฏบิัติ

ตามมาตรา ๔๐ แหง่พระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔   

 

๔. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 

 ๔.๑ หัวหนา้ดา่นป่าไม ้มหีนา้ทีด่ังนี ้

  ๑) สั่งการใหเ้จา้หนา้ที่ออกไปตรวจสอบไมห้รือของป่าที่มาขออนุญาตน าไมห้รือของป่า

เคลื่อนที่ ขออนุญาตน าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม ้และขออนุญาตน าไมห้รือของป่า

เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้ 

  ๒) มอี านาจลงนามในใบเบกิทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รือ 

ของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้และสัง่การอนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไมไ้ด ้ 

๒ 



  

 ๔.๒ เจา้หนา้ทีป่่าไมป้ระจ าดา่นป่าไม ้มหีนา้ที ่

  ๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงการไดม้าซึง่ไมห้รอืของป่าวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่

  ๒) รับค าสัง่จากหัวหนา้ดา่นป่าไม ้ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของไมห้รอืของป่าจากชนดิ 

ขนาด จ านวน และค านวณปรมิาตร วา่ตรงกบัเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดงหรอืไม่ 

  ๓) เมือ่ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งใหป้ระทับตราประจ าตัวรับรองการตรวจสอบ 

  ๔) รายงานผลการตรวจสอบใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมท้ราบ  

  ๕) ออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่หรอืหนังสอือนุญาตน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที่

ผา่นดา่นป่าไม ้หรอืน าเสนอเพือ่อนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไมไ้ด ้แลว้แตก่รณี 

 

๕. ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัและตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ 

 

 

ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัของกระบวนการ 

 

 

ตวัชีว้ดัผลลพัธข์องกระบวนการ 

(Lag Indicator) 

๑. ผูรั้บบรกิารไดรั้บการบรกิาร ค าแนะน า และ

มาตรฐานการตรวจสอบทีด่จีากเจา้หนา้ที ่

๒. ผูรั้บบรกิารไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และทันตามก าหนดเวลา 

๓. ผูรั้บบรกิารสามารถใชเ้ป็นหลักฐานในการ

น าเคลือ่นที ่ด าเนนิกจิการดา้นอตุสาหกรรมไม ้

และใชเ้ป็นหลักฐานยนืยนัความเป็นเจา้ของ 

ไมห้รอืของป่าทีไ่ดรั้บการตรวจสอบและ

อนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ลว้ได ้

 

๑. รอ้ยละของการออกใบเบกิทางน าไมห้รอื

ของป่าเคลือ่นที ่และหนังสอือนุญาตใหน้ าไม ้

หรอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไมท้ีถ่กูตอ้ง

ตามเวลามาตรฐานทีก่ าหนด 

๒. จ านวนครัง้ของความผดิพลาดจากการ 

ออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่และ

หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที่

ผา่นดา่นป่าไมเ้ป็นศนูย ์

๓. จ านวนครัง้ของการหลกีเลีย่งไมแ่จง้เขา้

เขตดา่นป่าไมเ้ป็นศนูย ์

๓ 



๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ความถกูตอ้งครบถว้น 

ของเอกสาร 

เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎกระทรวง และ ระเบยีบ

ทีก่ าหนด (ถกูตอ้ง

ครบถว้น ๑๐๐%) 

ทกุครัง้ทีไ่ดร้ับค าขอ เจา้หนา้ทีธ่รุการ 

ประจ าดา่นป่าไม ้

การออกใบเบกิทาง : บญัชไีมห้รอืของป่า 

และเอกสารหลกัฐานแสดงการไดม้าซึง่ไม ้

หรอืของป่า 

การแจง้เขา้เขตดา่นป่าไม ้: ใบเบกิทาง

น าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่หรอืหนังสอื

ก ากบัไมแ้ปรรปูแลว้แตก่รณ ี

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีต่รวจสอบเอกสาร

หลกัฐานแลว้วา่ถกูตอ้ง

ครบถว้น 

ทกุครัง้ทีไ่ดร้ับค าขอ เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการตรวจสอบที่

ก าหนด (ความถกูตอ้งตรงกนั

ระหวา่งชนดิ ขนาด และ

จ านวนไม ้หรอืของป่าทีม่อียู่

จรงิ กบั เอกสารหลกัฐานที่

ผูร้ับบรกิารน ามาแสดง / 

ระยะเวลาเป็นไปตาม SLA)  

- ถกูตอ้งครบถว้น ๑๐๐% 

- ระยะเวลาในการ

ใหบ้รกิารเป็นไปตามเวลา

มาตรฐานทีก่ าหนด 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้

 

๔ 

 

ผูร้ับบรกิาร 
ยืน่ค าขอ 

๑. ตรวจสอบ 
ค าขอ/เอกสาร
หลกัฐาน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

๒. มอบหมายเจา้หนา้ที่
ออกไปตรวจสอบความถกูตอ้ง
ตรงกนัของไม ้หรอื ของป่า 

กบั เอกสาร 

๓. ตรวจสอบความ 
ถกูตอ้งตรงกันของไม ้

หรอืของป่า 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 



  

๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

   เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้
 

 ความถกูตอ้งของการจัดท า

ใบเบกิทาง / หนังสอือนุญาต

ผา่นดา่นป่าไม ้ 

ถกูตอ้ง ๑๐๐% ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการจัดท า

ใบเบกิทาง / หนังสอือนุญาต

ผา่นดา่นป่าไม ้

เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้

- ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

- หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่า    

   เคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

- ความเห็นของเจา้หนา้ทีท่า้ยค าขอ 

   การแจง้การน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

   เขา้เขตดา่นป่าไม ้

 ระยะเวลา เป็นไปตามเวลามาตรฐาน

ทีก่ าหนด 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการอนญุาต - หวัหนา้ดา่นป่าไม ้(ลงนาม) 

- เจา้หนา้ทีป่่าไม ้ประจ าดา่น

ป่าไม ้(แจง้ผูร้ับบรกิารช าระ

คา่ธรรมเนยีม) 

- ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

- หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่า    

   เคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

- ค าขอการแจง้การน าไมห้รอืของป่า 

  เคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้

- ค าขอท าการลว่งเวลา (ถา้ม)ี 

 - ความถกูตอ้งในการคดิอตัรา

คา่ธรรมเนยีม 

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ตรงกนัระหวา่งขอ้มลูใน

เอกสารกบัขอ้มลูของ

ผูร้ับบรกิาร 

ถกูตอ้ง ๑๐๐% ทกุครัง้ทีม่กีารออกใบอนุญาต เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้

- ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

- หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่า    

   เคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

- ใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนยีมออก 

  ใบเบกิทาง หรอืคา่ธรรมเนยีมออก 

  หนังสอือนุญาตผา่นดา่นป่าไม ้

- ใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนยีมท าการ 

  ลว่งเวลา (ถา้ม)ี 

- เอกสารหลกัฐานการไดม้าซึง่ไมห้รอื 

  ของป่า 

๕ 

๔. ประทบัตราประจ าตวัรับรอง
การตรวจสอบ 

๕. จัดท าใบเบกิทางหนังสอื/
อนุญาตผา่นดา่นป่าไม ้และ
บนัทกึเขา้ระบบ RFD NSW 

๖. ลงนามในใบเบกิทาง/
หนังสอือนุญาตผา่นดา่นป่าไม ้
และแจง้ผูร้ับบรกิารช าระ

คา่ธรรมเนยีม 

๗. รับช าระคา่ธรรมเนยีมและ
ออกใบเบกิทาง / หนังสอื

อนุญาตผา่นดา่นป่าไม ้



  

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

๑. ตรวจสอบค าขอ/ เอกสารหลกัฐาน  เมือ่ผูรั้บบรกิารทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารงานดา่นป่าไมใ้หย้ืน่ค าขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีแ่หง่ทอ้งที ่ 

เจา้หนา้ทีธุ่รการ จะด าเนนิการตรวจค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

     การออกใบเบกิทาง 

     ๑. บญัชไีมห้รอืของป่า 

     ๒. เอกสารหลกัฐานแสดงการไดม้าซึง่ไมห้รอืของป่า  

         [ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

ขอ้ ๒ (๒) (ก) – (ฉ)  และระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ้ ๗ และขอ้ ๑๗.๑]  

     การแจง้เขา้เขตดา่นป่าไม ้

     ๑. ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ หรอื 

     ๒. หนังสอืก ากับไมแ้ปรรูป  แลว้แตก่รณี 

กรณีที ่๑ : ตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง ใหส้ง่ค าขอพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมป้ระจ าดา่นป่าไมพ้จิารณา 

กรณีที ่๒ : ตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไมค่รบถว้นถกูตอ้ง ใหค้นืค าขอและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กผู่รั้บบรกิาร พรอ้มใหค้ าแนะน าเพือ่ให ้

ผูรั้บบรกิารด าเนนิการใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นทีจ่ะมกีารยืน่ค าขอใหม่ 

๒. มอบหมายเจา้หนา้ทีอ่อกไป
ตรวจสอบความถกูตอ้งตรงกนัของไม ้

หรอื ของป่า กับเอกสาร 

หัวหนา้ดา่นป่าไม ้พจิารณาสัง่การใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมอ้อกไปตรวจสอบไม ้หรอื ของป่าทีผู่รั้บบรกิารมายืน่ค าขอ  

๓. ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัของ
ไม ้หรอื ของป่า   

เจา้หนา้ทีป่่าไมผู้ท้ ีไ่ดรั้บสัง่การจากหัวหนา้ดา่นป่าไมใ้หไ้ปตรวจสอบไมห้รอืของป่าดงักลา่วด าเนนิการ ดงันี้ 

     ๑. ตรวจสอบไมว้า่มรีูปรอยตรา เลขเรยีง หรอืเครือ่งหมายอืน่ใดหรอืไม่ 

     ๒. ตรวจสอบชนดิไม ้เจา้หนา้ทีป่่าไมส้ามารถพจิารณาไดจ้ากการเรยีนรู ้ฝึกอบรม ประสบการณ์การตรวจสอบไม ้หรอืเปรยีบเทยีบจากตวัอยา่ง

ของชนดิไมท้ีม่อียู ่และยังหากมขีอ้สงสยัหรอืไมม่ั่นใจชนดิไมท้ีต่รวจสอบ โดยสามารถหาขอ้มลูชนดิไมเ้พิม่เตมิไดท้างเว็บไซด ์RFD Single 

Window จากส านักวจัิยและพัฒนาการป่าไม ้กรมป่าไม ้(http//nsw.forest.go.th) และทางเว็บไซด ์www.wood-database.com   

 

 

๖ 

http://www.wood-database.com/
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๓. ตรวจสอบความถกูตอ้งตรงกนั
ของไม ้หรอื ของป่า (ตอ่)   

     ๓. วัดขนาดไม ้: วัดตามลักษณะของไม ้เชน่ ไมท้อ่นใหว้ดัความโตและความยาวของไม ้และไมแ้ปรรปูใหว้ัดความกวา้ง ความหนา 

และความยาวของไม ้ 

     ๔. ค านวณปรมิาตรไม ้โดยน าขอ้มลูการวดัขนาดไม ้มาค านวณทางคณติศาสตรร์ว่มกบัจ านวนไมท้ีว่ดัได ้จงึจะไดป้รมิาตรของไมนั้น้  

         ส าหรับไมท้ีม่ขีนาดไมช่ดัเจน หรอืเศษไม ้หรอืไมฟื้นใหค้ านวณปรมิาตรจากความกวา้ง ความยาว และความสงูของกองไม ้หรอื

ภาชนะ หรอืกระบะบรรจไุมนั้น้ มหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร 

     ๕. เจา้หนา้ทีป่่าไมต้รวจสอบไมห้รอืของป่าวา่ม ีชนดิ จ านวน ขนาด ปรมิาตร รปูรอยตรา เลขเรยีง หรอืเครือ่งหมายอืน่ใด ครบถว้น

ตรงตามเอกสารหลกัฐานทีน่ ามาแสดงหรอืไม ่หากพบวา่ไมถ่กูตอ้งตรงกนั ใหค้นืค าขอและเอกสาร ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กผู่รั้บบรกิาร พรอ้ม

ใหค้ าแนะน าเพือ่ใหผู้รั้บรกิารด าเนนิการใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นทีจ่ะมกีารยืน่ค าขอใหม่ แตห่ากวา่เจา้หนา้ทีป่่าไมพ้จิารณาแลว้วา่ 

เป็นความผดิตามกฎหมายป่าไมก้ใ็หด้ าเนนิคดกีบัผูรั้บบรกิารรายนัน้ดว้ย 

     กรณีตรวจสอบไมห้รอืของป่าผา่นดา่นป่าไม ้ใหต้รวจสอบโดยวธิกีารสุม่แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละยีส่บิของจ านวนไม ้หรอืของป่า     

วา่ตรงกบัเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดงหรอืไม ่

๔. ประทับตราประจ าตัวรับรองการ
ตรวจสอบ 

     เมือ่เจา้หนา้ทีป่่าไมต้รวจสอบ แลว้พบวา่ ไมห้รอืของป่าม ีชนดิ จ านวน ขนาด ปรมิาตร รปูรอยตรา เลขเรยีง หรอืเครือ่งหมายอืน่ใด 

ครบถว้นตรงตามเอกสารหลกัฐานทีผู่ย้ ืน่ค าขอน ามาแสดง  

ใหป้ระทบัตราประจ าตวัพนักงานเจา้หนา้ทีรั่บรองการตรวจสอบไมนั้น้ ทกุทอ่น ทกุช ิน้ หากไมส่ามารถประทับตราได ้เพราะเหตใุด  

ก็ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีห่มายเหตไุวใ้นใบเบกิทาง และบญัชรีายการไมด้ว้ย 

     ส าหรับการตรวจสอบไมห้รอืของป่าผา่นดา่นป่าไมนั้น้ หากตรวจสอบแลว้พบวา่ ไม ้หรอืของป่าตรงกบัเอกสารหลกัฐานทีน่ ามาแสดง

ใหป้ระทบัตราประจ าตวัและตราผา่นประจ าดา่นป่าไมเ้ทา่ทีส่ามารถกระท าได ้

๕. จัดท าใบเบกิทางหนังสอื / 
อนุญาตผา่นดา่นป่าไมแ้ละบนัทกึ
เขา้ระบบ RFD NSW  

๑. การจัดท าใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ 

         ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้ความดังตอ่ไปนีล้งในเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดง พรอ้มกบัลงลายมอืชือ่ผูท้ าบนัทกึ 

๗ 
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๕. จัดท าใบเบกิทางหนังสอื / 
อนุญาตผา่นดา่นป่าไมแ้ละบนัทกึ
เขา้ระบบ RFD NSW (ตอ่)   

         (๑) ขอ้ความวา่ ไดอ้อกใบเบกิทางแลว้ตามใบเบกิทางเลม่ที ่เลขที ่และวัน เดอืน ปี ทีอ่อกใบเบกิทาง 

         (๒) จ านวนไมห้รอืของป่าทีไ่ดอ้อกใบเบกิทาง และจ านวนคงเหลอืหลังจากออกใบเบกิทางแลว้   

         เมือ่ไดอ้อกใบเบกิทางครบจ านวนไมห้รอืของป่าตามเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดงแลว้ ใหข้ดีฆา่ดา้นหนา้เอกสารหลกัฐานนัน้ 

พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ผูข้ดีฆา่ และวัน เดอืน ปี ก ากบัไวด้ว้ย 

         เป็นการปฏบิตัติามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ย

การน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ขอ้ ๔  ส าหรับการเขยีนและลงนามในใบเบกิทาง ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการน าไม ้

หรอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ้ ๙ 

๒. การจัดท าหนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

         เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งของไมห้รอืของป่ากบัเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดงแลว้ ใหอ้นุญาตเป็น 

หนังสอืใหผ้า่นดา่นป่าไมไ้ด ้ผูรั้บบรกิารจงึน าไมห้รอืของป่านัน้ไปได ้ซึง่การแจง้และการอนุญาตดังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

๓. การอนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้

         เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบความถูกตอ้งของไมห้รอืของป่ากบัเอกสารหลักฐานทีน่ ามาแสดงแลว้ เจา้หนา้ทีป่่าไม ้        

จะตอ้งรายงานใหห้วัหนา้ดา่นป่าไมส้ัง่การ 

         จากนัน้ ใหเ้จา้หนา้ทีด่า่นป่าไมด้ าเนนิการบนัทกึการจัดท าใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่หรอื หนังสอือนุญาตใหน้ าไม ้

หรอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไมท้างระบบ RFD NSW พรอ้มเสนอเอกสารใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมล้งนาม หรอื สัง่การอนุญาต 

๖. ลงนามในใบเบกิทาง / หนังสอื
อนุญาตผา่นดา่นป่าไม ้และบนัทกึ
เขา้ระบบ RFD NSW  

เมือ่หัวหนา้ดา่นป่าไมต้รวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง ใหด้ าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ลงนามอนุญาตในใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่หรอื หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้หรอื       

สัง่การอนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้ 

๒. บนัทกึลงนามอนุญาตผา่นทางระบบ RFD NSW  

๘ 
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๗. ช าระคา่ธรรมเนยีมและออก
ใบเบกิทาง / หนังสอือนุญาต           
ผา่นดา่นป่าไม ้ 

๑. เจา้หนา้ทีป่่าไมจ้ะแจง้ใหผู้รั้บบรกิารช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้แตก่รณี ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัป่ิาไม ้วา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนยีม ขอ้ ๒ ใหก้ าหนดคา่ธรรมเนยีมดังตอ่ไปนี ้    

๑.๑ ใบอนุญาตอืน่ ๆ                 ฉบบัละ   ๕  บาท   

    (หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้ถอืเป็น ใบอนุญาตอืน่ ๆ)  

๑.๒ ใบเบกิทาง 

                 (ก) ไมส้กั                 ฉบบัละ  ๕๐  บาท 

                 (ข) ไมช้นดิอืน่ ๆ        ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

                 (ค) ของป่า               ฉบบัละ   ๕  บาท 

** ส าหรับการอนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้หรอื แจง้เขา้ ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม** 

๑.๓ คา่ธรรมเนยีมท าการลว่งเวลา ในกรณีทีม่ผีูรั้บบรกิารยืน่ค าขอในชว่งเวลาการปฏบิตัริาชการซึง่มใิชว่ันเวลาราชการปกต ิ           

ใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมเ้รยีกเก็บคา่ท าการลว่งเวลา ใหถ้อืเอาความสมคัรใจของผูข้อ โดยใหย้ืน่ค าขอท าการลว่งเวลา และใหแ้จง้จ านวนเงนิ     

คา่ท าการลว่งเวลาใหผู้ข้อช าระใหเ้สร็จสิน้ แลว้ออกใบเสร็จรับเงนิใหต้ามระเบยีบ โดยอตัราคา่ท าการลว่งเวลา ใหค้ดิตามทีก่ าหนด       

ในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม ้วา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนยีม โดยคา่ธรรมเนยีมท าการ

ลว่งเวลาคดิรอ้ยละสบิของเงนิคา่ภาคหลวงทีค่ านวณไดใ้นครัง้นัน้ ๆ แตอ่ยา่งสงูไมเ่กนิ ๔๐๐ บาท (การปฏบิตัใิหด้ าเนนิการตามระเบยีบ

กรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๖ การท าการลว่งเวลา) 

๒. หลังจากผูรั้บบรกิารช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมอ้อกใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนยีม และเสนอใหห้วัหนา้ดา่นป่าไมล้งนาม

ในใบเสร็จรับเงนิ  

๓. สง่มอบใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่หรอื หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ

คา่ธรรมเนยีมใหผู้รั้บบรกิาร เพือ่เป็นเอกสารประกอบการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีต่อ่ไปได ้

๙ 



 

๗. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

 ๗.๑ พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 

 ๗.๒ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม ้ 

  วา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนยีม 

 ๗.๓ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม ้ 

  พทุธศักราช ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่ 

 ๗.๔  ระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ๗.๕ ระเบยีบการจา่ยเงนิคา่ท าการลว่งเวลาเสมยีนพนักงานแผนกป่าไม ้ที ่๓๐๑๑๕/๒๔๘๑ 

  ลงวันที ่๒๔ ตลุาคม ๒๔๘๑ 

 ๗.๖  ระเบยีบการจา่ยเงนิคา่ท าการลว่งเวลาเสมยีนพนักงานแผนกป่าไม ้แกไ้ขเพิม่เตมิ  

  พ.ศ.๒๔๙๗ ค าสัง่ที ่๑๔๒๒๖/๒๔๙๗ ลงวันที ่๓๐ มนีาคม ๒๔๙๗ 

 ๗.๗ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กส ๐๗๐๔(๔)/๔๖๕๐ ลงวันที ่๖ มนีาคม ๒๕๒๓  

  เรือ่ง การเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมและคา่ท าการลว่งเวลาตรวจไมท้ีน่ ามาจากตา่งประเทศ 

 ๗.๘ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔/(๔)/ว ๑๔๖๓๙ ลงวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 

  เรือ่ง การเก็บคา่ธรรมเนยีมหนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

 ๗.๙ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๒๐๑๒๑ ลงวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

  เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาก าหนดของป่าหวงหา้ม พ.ศ.๒๕๓๐ 

 ๓.๑๐ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๒๒๕๘๔ ลงวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

  เรือ่ง การเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมท าการลว่งเวลาของป่าหวงหา้ม 

 ๗.๑๑ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๗๕๐๒ ลงวันที ่๙ มถินุายน ๒๕๓๒ 

  เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาก าหนดของป่าหวงหา้ม พ.ศ.๒๕๓๐ 

 ๗.๑๒ หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นมาก ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๗๘๒๗ ลงวันที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๓๒ 

  เรือ่ง ออกใบเบกิทางไมซ้งุน าเขา้จากสหภาพพมา่ 

 ๗.๑๓ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กส ๐๗๐๔(๔)/๑๙๓๘ ลงวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๒๔ 

  เรือ่ง การตรวจสอบออกใบเบกิทางไมผ้า่นแดน 

 ๗.๑๔ หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่กษ ๐๗๐๔.๐๔/๒๔๒๕๔ ลงวันที ่๗ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

  เรือ่ง ขอทราบพธิกีารผา่นแดนไมแ้ปรรปูทีบ่รรจเุป็นหบี 

 ๗.๑๕ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔(๔)/๑๘๘๓๖ ลงวันที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๓๑ 

  เรือ่ง หารอืทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับแจง้เขา้เขตดา่นป่าไม ้

๘. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

 ๘.๑ ค าขอใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

 ๘.๒ ใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

 ๘.๓ การแจง้การน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีเ่ขา้เขตดา่นป่าไม ้

 ๘.๔  หนังสอือนุญาตใหน้ าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีผ่า่นดา่นป่าไม ้

 ๘.๕  ค าขอใบแทนใบเบกิทาง 

 ๘.๖  ค าขอท าการลว่งเวลา 

๑๐ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



  

 

 

๑๒ 



  

 

 

๑๓ 



  

 

 

๑๔ 



  

 

 

 

๑๕ 



  

 

 

๑๖ 



  

 

 

๑๗ 



  

 

 

๑๘ 



  

 

 

๑๙ 



  

 

 

๒๐ 



  

 

 

๒๑ 



  

 

 

 

๒๒ 



  

 

 

๒๓ 



  

 

 

๒๔ 



  

 

 

๒๕ 



  

 

 

๒๖ 



  

 

 

๒๗ 



  

 

 

๒๘ 



  

 

 

๒๙ 



  

 

 

๓๐ 



  

 

 

๓๑ 



  

 

 

๓๒ 



  

 

 

๓๓ 



  

 

 

๓๔ 



  

 

 

๓๕ 



  

 

 

๓๖ 



  

 

 

๓๗ 



  

 

 

๓๘ 



  

 

 

๓๙ 



  

 

 

๔๐ 



  

 

 

๔๑ 



  

 

 

๔๒ 



  

 

 

๔๓ 



  

 

 

๔๔ 



  

 

 

๔๕ 



  

 

 

๔๖ 



  

 

๔๗ 



  

 

 

๔๘ 



  

 

 

๔๙ 



  

 

 

๕๐ 



  

 

 

๕๑ 



  

 

 

๕๒ 



  

 

 

 

 

 

๕๓ 



  

 

 

๕๔ 



  

 

 

 

 

๕๕ 



  

 

 

 

๕๖ 



  

 

 

๕๗ 



  

 

๕๘ 



  

 

 

๕๙ 



  

 

 

๖๐ 



  

 

 

๖๑ 



  

 

๖๒ 



  

 

 

๖๓ 



  

 

 

๖๔ 



  

 

 

๖๕ 



  

 

 

๖๖ 



  

 

 

๖๗ 



  

 

 

๖๘ 



  

 

 

๖๙ 



  

 

 

๗๐ 



  

 

 

๗๑ 



  

 

 

๗๒ 



  

 

 

๗๓ 



  

 

 

๗๔ 



  

 

 

๗๕ 



  

 

๗๖ 


