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ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เ ปน การสมควรปรั บปรุง ระเบี ยบกรมป าไม ว าด วยการนํ าไมห รือ ของป าเคลื่ อนที่
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) วาดวยการนําไม
หรือของปาเคลื่อ นที่ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ (และที่แกไขเพิ่มเติม) และขอ ๓ วรรคสองแหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
อธิบดีกรมปาไมจึงวางระเบียบดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรีย กวา “ระเบีย บกรมปา ไม วา ดว ยการนํา ไมห รือ ของปา เคลื่อ นที่
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกรมปาไม วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๒ ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยการนํ า ไม ห รื อ ของป า เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๓ ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยการนํ า ไม ห รื อ ของป า เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๔ ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยการนํ า ไม ห รื อ ของป า เคลื่ อ นที่ (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดา ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ ดานปาไมประเภท ๑ หมายความวา ดานปาไมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ป า ไม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ และกรมป า ไม กํ า หนดให มี พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตลอด
๒๔ ชั่วโมง
๔.๒ ดานปาไมประเภท ๒ หมายความวา ดานปาไมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมิไดกําหนดไวใหเปนดานปาไมประเภท ๑
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมปาไม รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
การออกใบเบิกทาง
ขอ ๖ เมื่อไดรับคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อ นที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ และเอกสารประกอบ
คํ า ขอให ถู ก ต อ งครบถ ว นแล ว ลงทะเบี ย นตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง ในทะเบี ย นรั บ คํ า ขอใบเบิ ก ทาง
ทายระเบียบนี้
ขอ ๗ หลักฐานที่ใชประกอบคําขอรับใบเบิกทาง เพื่อแสดงวาเปนไมหรือของปาที่ไดมา
โดยชอบดวยกฎหมาย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
สําหรับไมหรือของปาที่ซื้อจากกรมศุลกากร หรือซื้อจากการขายทอดตลาด ตามคําสั่งศาล
หรือเจ าพนัก งานรั กษาทรั พยใ นคดีลม ละลาย ให ถือเอาใบเสร็จรับ เงิน และรายการไมหรือ ของป า
เปนเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาตามกฎกระทรวง วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
ขอ ๘ การออกใบเบิกทาง พนักงานเจาหนา ที่ตองตรวจสอบไมหรือของปาตามคําขอ
ทุกราย โดยใหปฏิบัติเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
๘.๑ ตรวจสอบหลั ก ฐานที่ นํ า มาแสดงว า เป น เอกสารหลั ก ฐานโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม
๘.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา วามี ชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร รูปรอยตรา
เลขเรียง หรือเครื่องหมาย ครบถวนตรงตามหลักฐานที่นํามาอางอิงหรือไม
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๘.๓ เมื่ อ ตรวจสอบไม ต ามข อ ๘.๒ ถู ก ต อ งแล ว ให ป ระทั บ ตราประจํ า ตั ว
พนักงานเจาหนาที่รับรองการตรวจสอบไม นั้น ทุกทอน ทุกชิ้ น หากไมสามารถประทับตราได
เพราะเหตุใด ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุไวในใบเบิกทาง และบัญชีรายการไมดวย
ขอ ๙ การเขียนและลงนามในใบเบิกทาง
๙.๑ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน ผูเขียนใบเบิกทาง การเขียนใบเบิกทางใหเขียน
ครั้งเดียว โดยใชกระดาษคารบอนรองซอนเปนคูฉบับ ใหอานไดชัดเจน หรือพิม พจากเครื่องพิม พ
ในคราวเดียวกัน โดยใหมีขอความตนขั้วและปลายขั้วใบเบิกทางตรงกัน
ในกรณีจําเปนที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถเขียนหรือพิมพใบเบิกทางได
ใหขาราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจาง ในสังกัดกรมปาไมที่ปฏิบัติงานอยู ณ ที่ทําการหรือ
ดานปาไมแหงนั้น เปนผูเขียนหรือพิมพแทนได แตใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาที่ทําการหรือ
ดานปาไมแหงนั้น
๙.๒ ผู มี อํ า นาจลงนามอนุ ญ าตในใบเบิ ก ทาง ได แ ก ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หัวหนาดานปาไม ผูที่กรมปาไมมอบหมาย
หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี
๙.๓. ให หั วหน า สว นราชการระดั บ จั งหวั ด หั วหน าด า นปา ไม ผู ที่ก รมป า ไม
มอบหมาย หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกตองตนขั้วใบเบิกทางอยางนอย เดือนละ ๑ ครั้ง
พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนขั้วใบเบิกทางไวเปนหลักฐานดวย
๙.๔ กรณีเขียนหรือพิม พ ขอความในใบเบิ กทางผิดพลาด ซึ่ งจําเปน ตอ งแกไ ข
ใหทําการขีดฆาและประทับตราแลวเขียนหรือพิมพขอความใหม และใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกแหง แลวหมายเหตุในใบเบิกทางวาไดขีดฆากี่แหงดวย
๙.๕ วันสิ้นอายุใบเบิกทาง 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 ผูเขียนหรือพิม พใบเบิกทางกับผูอนุญาต ตองไมใ ชบุคคลเดียวกัน เวนแต
มีเหตุจําเปนซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได และใหรายงานเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา ในโอกาสแรก
ที่กระทําได
ขอ ๑๐ การใชตรายางประทับกํา กับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง
ใหใชตามตัวอยางทายระเบียบนี้
ขอ ๑๑ การออกใบเบิกทาง ใหระบุผานดานปาไมประเภท ๑ ตามเสนทางทุกดาน
ขอ ๑๒ ใบเบิกทางแตละฉบับ ใหใ ชสําหรับพาหนะลําเดียวหรือคัน เดียวหรือรถพวงหรือ
เรื อ พ ว ง โดยระบุ ห มายเลขทะเบี ย นไว ใ ห ถู ก ต อ งด ว ย และให นํ า ไม ห รื อ ของป า เคลื่ อ นที่ เ พี ย ง
คราวเดียวเทานั้น เวนแตกรมปาไมจะไดสั่งการเปนอยางอื่น
ขอ ๑๓ การกํา หนดอายุใ บเบิ ก ทางนํ าไม หรื อ ของป าเคลื่อ นที่ โดยทางรถยนต สํา หรั บ
ไมแปรรูปและของปาใหถือระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ตอ ๒๔ ชั่วโมง เศษของ ๓๐๐ กิโลเมตร
ใหคิดเพิ่มอีก ๒๔ ชั่วโมง สวนไมทอ นใหพิจารณาถึงระยะทางใกลไกลและวิธีการขนสง หากนํา
เคลื่อนที่ทางเรือหรือลองแพใหกําหนดอายุตามความเหมาะสม โดยใหระบุเวลาเริ่มตนกับเวลาสิ้นอายุ
ไวดวย
สําหรับใบเบิกทางที่กรมปาไมสั่งการเปนอยางอื่นตามขอ ๑๒ ใหกําหนดอายุใบเบิกทางนําไม
หรือของปาเคลื่อนที่ไดตามความจําเปน
ขอ ๑๔ การออกใบเบิกทาง ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังหลักฐานเดิม ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง วา ดวยการนําไม หรือของปาเคลื่อ นที่ การสลักหลั งตองสลักในเอกสารตน ฉบั บ
ถา ไม มี ตน ฉบั บ ดว ยเหตุใ ด ใหใ ชใ บแทนเป น หลั กฐานในการออกใบเบิ กทาง หากไมมี ใ บแทน
ใหบันทึกเหตุผลเสนอกรมปาไมสั่งการ
เอกสารที่ นํา มาอา งออกใบเบิ ก ทาง หากไม อ าจเก็ บต น ฉบั บ ไวไ ด ให สํา เนาเอกสารไว
เปนหลักฐาน
ขอ ๑๕ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไปนอกราชอาณาจักร ใหระบุจุดหมาย
ปลายทางถึงดานศุลกากรดานสุดทาย
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ขอ ๑๖ การตรวจสอบไมหรือของปาผานดาน ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑๖.๑ เมื่อไดตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่นํามาแสดงวาถูกตองและลงทะเบียน
รับคําขอ ตามแบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ทายระเบียบนี้
แลวใหตรวจสอบไมหรือของปานั้น โดยวิธีสุม ตรวจแตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนไม
หรือของปาวาตรงตามหลักฐานที่นํามาแสดงหรือไม เมื่อเห็น วาถูกตองใหประทับตราประจําตัวและ
ตราผานเทาที่สามารถกระทําได แลวรายงานใหผูอนุญาตสั่งการ
๑๖.๒ กรณี ต รวจพบว า เจ า หน า ที่ ต น ทางได เ รี ย กเก็ บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มหรื อ
คาภาคหลวงไมครบ ใหเรียกเก็บใหครบและออกใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบ แลวแจงใหเจาหนาที่
ตนทางทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ หากมีเหตุสงสัยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่
หมวด ๒
การออกใบเบิกทางกรณีพิเศษ
ขอ ๑๗ การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปาที่นําเขามาในราชอาณาจักร
๑๗.๑ การออกใบเบิ ก ทางครั้ ง แรกจากด า นศุ ล กากรหรื อ ด า นตรวจศุ ล กากร
ที่นําเขาใหใชหลักฐานตอไปนี้ประกอบคําขอ
๑๗.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินอากรขาเขาของกรมศุลกากร หรือหนังสือค้ําประกัน
ของกระทรวงการคลั ง หรือ ธนาคาร หรือ ใบขนคลัง สิน คา ทั ณฑ บน หรื อใบขนสิน คา ผา นแดน
หรือใบขนสินคาถายลํา แลวแตกรณี และ
๑๗.๑.๒ ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการการคา หรือเอกสารที่แสดงวา
เปนไมหรือของปาจากตางประเทศ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ใหสําเนาหลักฐานดังกลาวแนบไปกับใบเบิกทางอีกชุดหนึ่งดวย
๑๗.๒ ชื่อ ไม หรื อ ของป า ให ระบุ ชื่อ ทับ ศั พท ตามหลั กฐานที่ นํา มาแสดง และ
ใหหมายเหตุในใบเบิกทางวา เปนไมหรือของปาที่นํามาจากตางประเทศ
ไม ห รื อ ของป า ชนิ ด ใด เรี ย กชื่ อ ตรงกั บ ไม ห รื อ ของป า ในประเทศไทย
ใหระบุชื่อประเทศกําเนิดตอทายชนิดไมหรือของปาดวย เชน สักพมา ยางลาว ฯลฯ
๑๗.๓ การออกใบเบิก ทางตามขอ ๑๗.๑ ในสว นภู มิ ภาค ให เป น อํ า นาจของ
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 ตรวจสอบหลัก ฐานที่นํา มาแสดงวา เปน เอกสารหลัก ฐาน
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
๑๗.๔.๒ ตรวจสอบไมหรือของปา วามี ชนิด จํานวน เครื่องหมายตรง
ตามหลัก ฐานที่นํ ามาแสดงหรือ ไม เมื่อ เห็น วา ถูกต อ งใหอ อกใบเบิก ทางนํา เคลื่ อนที่ โดยไม ตอ ง
ประทับตราประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
๑๗.๔.๓ การออกใบเบิ ก ทางให ร ะบุ ชนิ ด จํ า นวน ปริ ม าตร และ
เครื่องหมายตามหลักฐานเอกสารบัญชีรายการไมหรือของปาจากตางประเทศที่ผานพิธีการศุลกากรแลว
โดยใชหลักฐานเอกสารดังกลาวเปนบัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทาง และใหเจาหนาที่
ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไมหรือของปาทุกแผน
๑๗.๔.๔ อนุญาตใหนําเคลื่อนที่ไปไดถึงทาเรือ หรือที่รวมไมหรือของปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
๑๗.๔.๕ เมื่อไมหรือของปานําเคลื่อนที่ถึงปลายทางตามขอ ๑๗.๔.๔ แลว
ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ แ ห ง จั ง หวั ด ท อ งที่ ทํ า การตรวจวั ด และคํ า นวณปริ ม าตรไม ห รื อ ของป า
ตามระเบียบที่กรมปาไมกําหนด แลวออกใบเบิกทางใหมใหนําเคลื่อนที่ตอไป
ขอ ๑๘ การนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ ใหกําหนดอายุใบเบิกทาง ตามความ
เหมาะสม หากใบเบิกทางสิ้นอายุกอนเคลื่อนยายจากสถานีตนทาง จะตองขอตออายุใบเบิกทางเสียกอน
ถาสิ้นอายุระหวางทางใหนําเคลื่อนที่ตอไปจนถึงสถานีปลายทางได เมื่อจะนําเคลื่อนที่ตอไปตองขอ
ใบเบิกทางตามระเบียบนี้
ขอ ๑๙ การออกใบเบิกทางกํากั บไม ทอนเปน รายหมอน จากหมอนไมต ามใบอนุ ญาต
หรือสัมปทาน หรือหมอนไมของกลางที่ซื้อจากทางราชการปาไม ไปยังที่ทําการปาไมหรือดานปาไม
แหงแรกใหจัดทําบัญชีแ สดงรายการไมแนบทายใบเบิกทาง และระบุหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ชื่อผูควบคุมยานพาหนะที่ใชในการบรรทุกไมทุกคันหรือทุกลํา ไวใหครบถวนดวย
การกําหนดอายุใบเบิกทาง ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน
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ขอ ๒๐ การนําไมจากอู เก็บ ไมใ นลํ าน้ํา หรือ การนําไมจากที่ รวมหมอนไมตามที่ไ ดรั บ
อนุญาตไปยั งโรงงานแปรรูปไม ใหพนัก งานเจาหนาที่ ออกใบเบิ กทางเปน รายแพหรื อรายหมอน
โดยระบุชื่อและทะเบียนยานพาหนะ ตลอดทั้งผูควบคุมใหชัดเจน
การกําหนดอายุใบเบิกทาง ใหพิจารณากําหนดไดตามความจําเปน
ขอ ๒๑ กรณี นํา ไม หรือ ของป าเคลื่อ นที่ โดยรถคัน เดี ยวหรือ เรื อลํ าเดี ยว แตมี ปลายทาง
หลายแห ง ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ อ อกใบเบิ ก ทางกํ า กั บ ไม ห รื อ ของป า ไปยั ง ปลายทางแต ล ะแห ง
หามออกใบเบิกทางรวมฉบับเดียวกัน
หมวด ๓
การออกใบเบิกทางใหม
ขอ ๒๒ การขอรับใบเบิกทางใหมแทนใบเบิกทางเดิม กระทําไดในกรณีดังนี้
๒๒.๑ ใบเบิกทางสิ้นอายุกอนถึงจุดหมายปลายทาง และประสงคจะนําเคลื่อนที่
ตอไป
๒๒.๒ นําไมหรือของปาถึงปลายทางแลว ประสงคจะนําเคลื่อนที่ตอไปยังที่อื่น ๆ
๒๒.๓ มีเหตุจํ าเปน ตองเปลี่ยนยานพาหนะ หรือ เปลี่ย นเสน ทาง หรือ เปลี่ย น
จุดหมายปลายทาง หรือเปลี่ยนผูควบคุม
๒๒.๔ เหตุจําเปนอยางอื่น ๆ เชน แบงไมหรือของปาเพื่อนําเคลื่อนที่
การออกใบเบิกทางใหม ใหปฏิบัติตามหมวด ๑ และใหบันทึกเหตุผลความจําเปน
ที่ตองขอใบเบิกทางใหมไวเปนหลักฐานดวย
หมวด ๔
การออกใบแทนใบเบิกทาง
ขอ ๒๓ เมื่อใบเบิกทางสูญหาย เสียหาย หรือชํารุดดวยประการใด ๆ และไมหรือของปา
ตามใบเบิ ก ทางนั้ น ยั ง มีอ ยู หากต อ งการใบแทนใบเบิ ก ทาง ให ยื่น คํ า ขอตามแบบท า ยระเบี ย บนี้
ตอพนักงานเจาหนาที่ที่ออกใบเบิกทางให พรอมหลักฐานการแจงความเรื่องใบเบิกทางสูญหาย และ
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับคําขอปฏิบัติดังนี้
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๒๓.๑ ใหสอบปากคําผูขอวา ใบเบิกทางเดิมสูญหาย เสียหาย หรือชํารุดดวยเหตุใด
เมื่อวัน เดือน ปใ ด เปน ใบเบิกทางฉบับที่ เลม ที่ ลงวัน ที่ เดือน ปใ ด อนุญาตใหผูใ ด กํากับไม
หรือของปาจํานวนและปริมาตรเทาใด เคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด ขณะนี้ไมหรือของปาขอรับใบแทน
อยูในทองที่ใดและมีเหลือจํานวนเทาใด
๒๓.๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกับตน ขั้วใบเบิก ทางวา เปน จริงตามที่
ผูขอกลาวอางหรือไม ถาเปนจริงใหสอบถามไปยังดานปาไมระหวางทางวาไมหรือของปาเหลานั้นได
นําผานดานปาไมแลวหรือไม และสอบถามดานปาไมปลายทางหรือสํานักงานปาไมปลายทางวาไม
หรือของปานั้นมีอยูจริงจํานวนเทาใด
๒๓.๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา เปนความจริงตามที่ผูรองขอ
กลาวอางก็ใหออกใบแทนใบเบิกทางได โดยใหเขียนดวยหมึกสีแดงบนใบเบิกทางวา “ใบแทน” พรอม
หมายเหตุไวดานบนขวาวา “แทนใบเบิกทางฉบับที่ เลมที่ วันที่ เดือน ป” แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อ
กํากับไวเปน หลักฐาน สํ าหรับ ขอความและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเขีย นตรงกัน กับใบเบิก ทางเดิม ดว ย
แลวใหพนัก งานเจาหน าที่ผูอ นุญาตออกใบแทน ลงลายมือชื่อ และประทับ ตราประจํา ตําแหนงไว
เปนสําคัญ พรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามระเบียบ
ในกรณี ที่ ไ ม ห รื อ ของป า เหลื อ อยู ไ ม ค รบจํ า นวน ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ห มายเหตุ ด ว ย
หมึกสีแดงในใบเบิกทางวา มีไมหรือของปาเหลืออยูเทาใด ถาเปนไมทอนตองระบุไวในบัญชีดวยวา
เหลือไมทอ นใด ชนิดใด ใหละเอียดชัดเจน และหามใชใ บแทนนี้กํากับไมหรือของปานําเคลื่อ นที่
หากประสงคจะนําเคลื่อนที่ตองขอรับใบเบิกทางใหม โดยอางใบแทนใบเบิกทางเปนหลักฐาน
เมื่อไดออกใบแทนใบเบิกทางแลว ใบเบิกทางเดิมเปนอันใชไมไดและใหประกาศยกเลิก
หมวด ๕
การตออายุใบเบิกทาง
ขอ ๒๔ การตออายุใบเบิกทาง จะมีไดในกรณีดังนี้
๒๔.๑ ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยทางรถไฟ สิ้นอายุกอนเคลื่อนยาย
จากสถานีตนทาง
๒๔.๒ ใบเบิกทางนําไมทอนเคลื่อ นที่เปน รายหมอน ที่ไมสามารถนําเคลื่อ นที่
ไปหมดภายในกําหนดอายุใบเบิกทาง โดยมีเหตุผลอันสมควร
การตออายุใบเบิกทางในกรณีอื่นใหขออนุมัติอธิบดีกรมปาไมเปนราย ๆ ไป
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ขอ ๒๕ การขอต ออายุ ใ บเบิ ก ทางจะต องยื่น คํา ขอ ณ ที่ทํ าการออกใบเบิ กทาง กอ นที่
ใบเบิกทางจะสิ้นอายุ เวนขอ ๒๔.๑ ใหขอหลังจากใบเบิกทางสิ้นอายุได โดยใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติ ดังนี้
๒๕.๑ ตรวจสอบคําขอและเหตุผลความจําเปน พรอมดวยหลักฐานใบเบิกทางเดิม
แลวตรวจสอบไมหรือของปาวา มีอยูจริงหรือไม
๒๕.๒ การต อ อายุ ใ บเบิ กทาง ให บั น ทึ ก ลงในต น ขั้ ว และปลายขั้ ว ใบเบิ ก ทาง
ดวยหมึกสีแดงที่มุมบนดานซายวา “ตออายุใบเบิกทางใหถึงวันที่………….เดือน………..…….พ.ศ. ……….”
แลวใหผูอนุญาตลงลายมือชื่อประทับตราประจําตําแหนงไวเปนสําคัญ
๒๕.๓ ใหตออายุใ บเบิกทางไดเพียงครั้งเดียว โดยกําหนดอายุไมเกิน ระยะเวลา
ตามใบเบิกทางเดิม และเมื่อรวมเวลาทั้ง ๒ ครั้งแลว จะตองไมเกินเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖
การทําการลวงเวลา
ขอ ๒๖ การทํ า การล ว งเวลาตามระเบี ย บนี้ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง มิ ใ ช วั น
เวลาราชการปกติ
ขอ ๒๗ การเรียกเก็บเงินคาทําการลวงเวลา จากผูขอใหทําการลวงเวลา ใหเรียกเก็บภายใน
เงื่อนไขดังตอไปนี้
๒๗.๑ การตรวจสอบตามขอ ๓๒.๓
๒๗.๒ การตรวจสอบเพื่อออกใบเบิกทาง
๒๗.๓ การตรวจสอบเพื่ออนุญาตใหผานดานปาไม
๒๗.๔ การตรวจสอบเพื่อแจงเขาเขตดานปาไม
ขอ ๒๘ การเรียกเก็บคาทําการลวงเวลา ใหถือเอาความสมัครใจของผูขอ โดยใหยื่นคําขอ
ตามแบบทายระเบียบนี้ และใหแ จงจํานวนเงินคาทําการลวงเวลาใหผูขอชําระใหเสร็จสิ้น แลวออก
ใบเสร็จรับเงินใหตามระเบียบ
ขอ ๒๙ อัตราคาทําการลวงเวลา ใหคิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๓๐ การจายเงินคาทําการลวงเวลาใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และการนําลงบัญชี
เปนเงินผลประโยชนของแผนดิน ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมวด ๗
การออกใบเบิกทางโดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป
ขอ ๓๑ การใชหนังสือกํากับไมแ ปรรูปเปน หลักฐานในการออกใบเบิกทางนําไมแ ปรรูป
เคลื่อนที่ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
๓๑.๑ การออกใบเบิกทางไมแปรรูป จากโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
โดยอางหลักฐานหนังสือกํากับไมแปรรูป ใหเก็บสําเนาหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง
ไวเปนหลักฐาน แลวใหแนบหนังสือกํากับไมแปรรูปไปกับใบเบิกทาง
๓๑.๒ การออกใบเบิกทางใหบุคคลผูรับโอนหรือซื้อไมแปรรูป ที่มีหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปเปนหลักฐาน เพื่อนําเคลื่อนที่ตอไป ใหเก็บหนังสือกํากับไมแปรรูปแนบคําขอใบเบิกทาง
ไวเปนหลักฐาน แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนบัญชีรายการไม
แนบทายใบเบิกทาง
๓๑.๓ การออกใบเบิ ก ทางใหม ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ผู อ อกใบเบิ ก ทาง
เก็บใบเบิกทางเดิมพรอมหนังสือกํากับไมแปรรูปที่แนบมากับใบเบิกทาง แนบคําขอใบเบิกทางไวเปน
หลักฐาน แลวใหคัดหรือสําเนารายการไมทายหนังสือกํากับไมแปรรูป เปนบัญชีรายการไมแนบทาย
ใบเบิกทางที่ออกใหม
หมวด ๘
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม
ขอ ๓๒ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไม มีดังนี้
๓๒.๑ ตรวจสอบควบคุม ไม หรื อของป า ระหว างการนํา เคลื่อ นที่ ภายในเขต
ดานปาไม ที่ตนประจําอยู
๓๒.๒ สื บ สวน จั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ผิ ด ภายในเขตด า นป า ไม ตลอดจนติ ด ตาม
จับกุมผูกระทําผิดที่หลบหนีไปนอกเขตดานปาไม เพื่อใหไดตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมาย
๓๒.๓ เรียกเก็บคาภาคหลวง คาขาย คาธรรมเนียมเพิ่มเติม สําหรับไมหรือของปา
ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตนทางเรียกเก็บไมถูกตองหรือไมครบถวน
๓๒.๔ ทําการลวงเวลา ตามความในหมวด ๖ ของระเบียบนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓๒.๕ การลงนามในเอกสารราชการของดานปาไม ใหเปนอํานาจของหัวหนาดาน
ปาไมนั้น ๆ หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาดานปาไม
ในกรณีทํ า การล วงเวลา ให พนั กงานเจา หน า ที่ผู เป น หัว หน าเวร หรื อ
ผูอาวุโสตามลําดับแลวแตกรณี ลงนามแทนหัวหนาดานปาไมได แลวใหนําเสนอหัวหนาดานปาไมทราบ
ในโอกาสแรกที่กระทําได
๓๒.๖ ใหหัวหนาดานปาไมตรวจสอบความถูกตองตน ขั้วใบเบิกทางอยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการตรวจสอบในตนขั้วใบเบิกทางไวเปนหลักฐาน
๓๒.๗ ไม หรื อ ของปา ที่ อยู ใ นเขตด า นป า ไม ประเภท ๑ ใหเ ป น อํ า นาจหน า ที่
ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมนั้น เปนผูออกใบเบิกทาง
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร การออกใบเบิ ก ทาง ให เ ป น อํ า นาจหน า ที่
ของหัวหนาดานปาไมกรุงเทพ ฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชัย เพียรสถาพร
อธิบดีกรมปาไม

แบบทะเบียนรับคําขอใบเบิกทางทายระเบียบขอ 6
ทะเบียนรับแจงความ..........................................................
ใบเบิกทาง
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก
ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป

ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก
ของปา

ม.

3

ใบเสร็จ

ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
ใบเสร็จคาภาคหลวง
จะนําไปที่ใด พนักงาน
ฉบับที่

เลมที่ วัน เดือน ป

ผูตรวจสอบ

ชนิด

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

นําเคลื่อนที่มา

สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ
3

จํานวน ปริมาตร ม. วันที่

ใบเบิกทางคืน

หมายเหตุ

แบบทะเบียนรับคําขอแจงการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ทายระเบียบขอ 16.1
ทะเบียนรับแจงความ..........................................................
ใบเบิกทาง
เลขที่ วัน เดือน ป ชื่อผูถือใบเบิกทาง ที่ทําการออก
ใบเบิกทาง ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป

ชนิดไมหรือ จํานวน ปริมาตร ที่ทําการออก
ของปา

ม.

3

ใบเสร็จ

ประจําเดือน.................................................. พ.ศ. .............
ใบเสร็จคาภาคหลวง
จะนําไปที่ใด พนักงาน
ฉบับที่

เลมที่ วัน เดือน ป

ผูตรวจสอบ

ชนิด

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

นําเคลื่อนที่มา

สั่งผาน ผูสั่งผาน ลายมือชื่อผูรับ
3

จํานวน ปริมาตร ม. วันที่

ใบเบิกทางคืน

หมายเหตุ

แบบทายระเบียบขอ 10
แบบตรายางตางๆ สําหรับใชในการออกใบเบิกทางและตรวจสอบการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
1.
ดานปาไม……………………………
วันที่…………………..เวลา…………..น.
รับคําขอตามทะเบียนลําดับที่……………
ใชป ระทั บที่คํ าขอ การแจ ง การนํา ไมห รือ ของป า เคลื่อนที่เ ข า เขตดา นป า ไมแ ละคํ า ขอ
ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่

2.
ทะเบียนลําดับที่……………………วันที่…………………..
ดานปาไม……………………………………….
ตรวจสอบถูกตองแลว

พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง
เจ า หน า ที่ ผู ต รวจสอบ

ใชตรา……………………………………………………..
จํานวน……………แผน/ทอน ปริมาตร……………….ม.3
เมื่อวันที…
่ …………………… เวลา ………………..…น.
…………………………………………………
พนักงานเจาหนาที่

1) ใช ป ระทั บที่ ด า นหลั ง คํ า ขอ แสดงการตรวจสอบตามคํา ขอการแจ ง การนํ า ไม ห รื อ
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……………….
ลงวันที่………………………………
……………………………………………..
พนักงานเจาหนาที่

พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง
เจาหนาที่ผูตรวจสอบ

ใชประทับที่บัญชีรายการไมหรือของปาแนบทายใบเบิกทางทุกแผน
5.
ครั้งที่……………………ออกใบเบิกทางใหม
เลมที่…………..………….เลขที่….…………………
ลงวันที่………………………………………………
จํานวนและปริมาตร…………………………………..
คงเหลือจํานวนและปริมาตร………………………..
…………………………………………
พนักงานเจาหนาที่

พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง
เจาหนาที่ผูตรวจสอบ

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
ในใบเบิ กทางฉบั บนี้ อนุ ญาตให ผ านด านได ทุ กเวลา หากนํ าเคลื่ อนที่ ไปไม ถึ งจุ ดหมาย
ปลายทางที่ระบุไวในใบเบิกทางดวยเหตุใดก็ตาม ตองหยุดแจงใหดานปาไมสุดทายที่ตั้งอยู
กอนถึงจุดหยุดการนําเคลื่อนที่ตรวจสอบกอนดวย”
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูอนุญาต
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูรับอนุญาต
ใชประทับที่ดา นหลังใบเบิกทาง โดยระบุดานปาไมประเภท 1 ที่จะผานดานตรงชองวาง
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แบบตรายาง ประทับกํากับลายมือชื่อผูอนุญาตและประทับตราหลังใบเบิกทาง
9.

z

z

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 ………………..เล ม ที่ …………………..ลงวั น ที่ …….…..เดื อน………….....……..พ.ศ………….นั้ น
บัดนี้ใบเบิกทางดังกลาวไดเปนอันตราย โดย………………………………………..…………………............
หรือสูญหายไปโดย…………………………….……..ณ ที่…………………………ตําบล…………………..
อําเภอ…………………จังหวัด………………..…..เมื่อวันที่…………เดือน……………..…พ.ศ……..…….
ขณะนี้ไมหรือของปาดังกลาวอยูในทองที่ตําบล……….…….…………อําเภอ………….……….....……
จังหวัด……………………..….
ขอ 2 ขาพเจามีความประสงคขอรับใบแทนใบเบิกทางทีเ่ ปนอันตราย
หรือสูญหายไปตามขอ 1 เพือ่ ประโยชน……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อ…………………………………………ผูขอรับใบแทน
ลายมือชื่อ…………………………………………พยาน
ลายมือชื่อ………………….………………………พยาน

-2ความเห็นเจาหนาที…
่ ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ……………………………………….
ตําแหนง……………………………..

คําสั่ง……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ……………………..……..………….
ตําแหนง………………….…………..
เก็บเงินคาธรรมเนียมแลว เปนเงิน ……………………………………บาท…………………………..สตางค
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที…
่ …………เลมที…
่ …………..วันที…
่ ………เดือน………………….พ.ศ…….….
ลายมือชื่อ…..………..…………………ผูรับเงิน

่ ………….เดือน……………………………….พ.ศ…………….
ไดรับใบแทนใบเบิกทางไปแลวแตวันที…
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………….ตั้งแตเวลา……………………….น. เพื่อ…………….......……………………...…………..
ขอ 2 ไมหรือของปาที่ขาพเจาขอใหทาํ การตรวจสอบลวงเวลา ตามความในขอ 1 นั้น
ขาพเจายินยอมชําระคาลวงเวลาใหแกทางราชการตามระเบียบ
ขอ 3 ขาพเจาไดวางเงินมัดจําคาทําการลวงเวลาไวแลว เปนเงิน ……………...บาท
……..….สตางค (……………………………….…………………………….) หรือจะนําเงินมาชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่…………………เดือน……………………พ.ศ…………
(ลงชื่อ)…...……...............……….……ผูยื่นคําขอ
คําสั่ง………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ………………………………..…
ตําแหนง…............……………………..
เก็บเงินคาทําการลวงเวลาแลว เปนเงิน…………..….บาท……………………สตางค
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่……………เลมที่…………….วันที่………เดือน………………พ.ศ……….
(ลงชื่อ)…...............…..……….………..ผูรับเงิน
ตําแหนง…………………………………..

