
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ   

การออกหนังสือรับรองและบัญชแีสดงรายการก ากับของป่าจากสวนป่า 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  14/1  วรรคหนึ่งและวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  
พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมป่าไม้  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการยื่นค าขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการก ากับของป่าจากสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ของป่าจากสวนป่าในระเบียบนี้หมายถึง  ของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และ

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม้  รวมทั้งส่วนต่าง ๆ  ของไม้  ถ่านไม้  น้ ามันไม้  ยางไม้  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่เกิดจากไม ้
(2) พืชต่าง ๆ  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่เกิดจากพืชนั้น 
(3) ครั่ง  รวงผึ้ง  น้ าผึ้ง  ขี้ผึ้ง  และมูลค้างคาว 
(4) ของป่าอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ 4 ผู้ท าสวนป่าที่ประสงค์จะค้า  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของป่าจากสวนป่า  

ให้ขอรับหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวผู้ท าสวนป่าต้องจัดท า
บัญชีแสดงรายการก ากับของป่า  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอท้ายระเบียบนี้  ดังนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้  กรมป่าไม้   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่ 
อธิบดีอาจประกาศก าหนดให้ยื่นค าขอ  ณ  สถานที่อื่น  หรือโดยวิธีการอื่น  นอกเหนือจาก 

ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 
ข้อ 5 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  4  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสาร 

ประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  และออกใบรับค าขอให้ผู้ท าสวนป่าไว้เป็นหลักฐาน  และให้แจ้งวันและ 
เวลาเป็นหนังสือ  เพ่ือท าการตรวจสอบชนิดและจ านวนหรือปริมาณของป่าที่ผู้ท าสวนป่าได้เก็บหาไว้   
แล้วพิจารณาออกหนังสือรับรองการมีของป่าเพ่ือการค้า  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าเคลื่อนที่ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้  ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ 6 บุคคลผู้รับโอนของป่าที่ได้มาจากการท าสวนป่าต้องมีหลักฐานส าเนาหนังสือรับรอง
การมีของป่าเพื่อการค้า  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าเคลื่อนที่  ท่ีผู้ท าสวนป่ารับรอง 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้   และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 
แบบค ำขอหนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือน ำเคลื่อนที่ 

 
                                                          เขียนที่............................................. 
                                                      วันที่..........เดอืน................พ.ศ.............. 

 
 ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ...................ป ีสัญชาติ..................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
อาชีพ................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย.................. ..ถนน...............................
หมู่ที่..................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด........ .....................................
โทร…………………………...…………….อีเมล.............................................. ............เป็นผู้ท าสวนป่าตามหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่.........ฉบับที่.........ลงวนัที่.........เดือน.......................พ.ศ................ 
 ขอยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการมีของป่าเพ่ือการค้า มีไว้ ในครอบครอง หรือ 
น าเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการก ากับของป่าแนบท้ายค าขอนี้ 

ข้อ 2 ของป่า ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าได้มาจากการท าสวนป่าตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
เล่มที่...................ฉบับที่....................ลงวันที่................. เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 

 ข้อ 3 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้ 
  ๓.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล 

      ๓.1.1 บุคคลธรรมดา 
      (1) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นค าขอ 

(2) กรณีมอบอ านาจ 
      หนังสือมอบอ านาจ  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบ

อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ตัวจริง)  

ของผู้รับมอบอ านาจ 
๓.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
      ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล 
      หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

  3.2 ส าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
  3.3 บัญชีแสดงรายการก ากับของป่า 
 
 
 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) .......................................................ผู้ยื่นค าขอ 

       (......................................................) 
 



 
 

 

 

 

หนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือน ำเคลื่อนที่ 
 

เล่มที่............        ที่ท าการ................................... 
ฉบับที่...........          

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า....................................................................... ...................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน 
สัญชาติ............................ อาชีพ.................................... มีภูมิส าเนาอยู่บ้านเลขท่ี............ตรอก/ซอย..................
ถนน........................................หมู่ที่..................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด...................................................เป็นผู้ท าสวนป่าตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  
เล่มที่................................ฉบับที่........................... ลงวันที่........... เดือน............. .............. พ.ศ. .......................... 
มีไว้ซึ่งของป่าที่ได้จากการท าสวนป่าเพ่ือการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
บัญชีแสดงรายการก ากับของป่าที่แนบนี้  

    

 

 
ให้ไว้ ณ วันที่......... เดือน................. พ.ศ. ........ 

      (ลงชื่อ) .......................................................... 
               (.........................................................) 
      ต าแหน่ง......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแสดงรำยกำรก ำกับของป่ำ 

ตำมหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปำ่ เล่มที่.........ฉบับที่...........ลงวันที่...............
ของ........................................................ 

 

ล ำดับที่  
 

ชนิด 
 

ปริมำณ 
(กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร) 

 

 

หมำยเหตุ 

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
        ลงช่ือ ....................................................... ผู้ท ำสวนป่ำ 

(.......................................................) 
                                                                                                                           . 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 แนบท้ำยหนังสือรับรองกำรมีของป่ำเพื่อกำรค้ำ มีไว้ในครอบครอง หรือน ำเคลื่อนที่ เล่มที่.............
ฉบับท่ี.......................... ลงวันที่...................... เดือน..........................................พ.ศ. ................................. 

 
ลงช่ือ ....................................................... พนักงำนเจำ้หน้ำที่ 

          (.......................................................) 
        ต ำแหน่ง ......................................................... 

วันที ่........ เดือน ....................... พ.ศ. ................. 


