
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเก็บ  การรกัษา  และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรอืค่าตอบแทน   

เพื่อบ ารุงรักษาป่าสงวนแหง่ชาติ   
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  การรักษา  และการใช้จ่ายเงินค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนเพ่ือบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19/1  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  2507  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559   
อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  การรักษา  
และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพ่ือบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ได้รับ 

ตามระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนส าหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ  แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2563 

“บ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ”  หมายความว่า  การด าเนินการใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการ
คุ้มครองดูแลรักษาและพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติ  หรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ  
หรือให้ความรู้แก่ประชาชน 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมป่าไม้ 
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด  1 
คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินคา่บรกิารหรือค่าตอบแทนเพื่อบ ารงุรักษาป่าสงวนแหง่ชาติ 

 
 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพ่ือบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ”  ประกอบด้วย  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเป็นประธาน  ผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ   
และบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  เป็นกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดกรอบนโยบายการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการ  ที่ขอใช้เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน   
(4) ควบคุมการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อ  13  แห่งระเบียบนี้ 
(5) ด าเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน 
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพ่ือบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติโดยอนุโลม 

หมวด  2 
การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  การเกบ็รักษาเงิน  การน าเงินส่งคลัง 

และการจดัท าบญัชีเงนิคา่บริการหรือค่าตอบแทน 
 
 

ข้อ 6 การรับเงินตามระเบียบนี้  ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  เว้นแต่การรับเงิน
ค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ  ในป่านันทนาการให้ใช้บัตรค่าบริการ 

ข้อ 7 เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน  ให้น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของส านกัจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แห่งท้องที่ที่เปิดเพ่ือการนี้   และส่งส าเนาหลักฐานการน าฝากให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
แห่งท้องที่พร้อมรายงานการรับและน าส่งเงินโดยแนบใบน าส่งเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามแบบ  
ที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   ส่วนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและน าส่งหรือน าฝาก  การเก็บรักษาเงิน   
การควบคุมและการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง    
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  2562  โดยอนุโลม 

ข้อ 8 หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ได้รับเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนให้น าเงินฝากเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่อย่างน้อยเดือนละครั้ง   ภายในวันที่ห้า 
ของเดือนถัดไป  แต่ถ้าเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่ได้รับเกินห้าหมื่นบาท  ให้น าฝากโดยด่วน   
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินเกินห้าหมื่นบาท 

ข้อ 9 ภายในวันที่สิบห้าของเดือน  ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ได้รับเงินค่าบริการ 
หรือค่าตอบแทน  สรุปข้อมูลการรับและน าส่งเงินจากทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ  เพื่อจัดท ารายงาน
การรับและน าส่งเงินโดยแนบใบน าส่งเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนพร้อมกับส าเนาหลักฐานการน าฝาก  
จ านวน  3  ชุด  โดยเก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวน  1  ชุด  ส่งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  
จ านวน  1  ชุด  และส่งให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้  จ านวน  1  ชุด 
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ข้อ  10 การเก็บรักษาเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนให้จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยของทางราชการ
และให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แต่งตั้งข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ 
ในหน่วยงานนั้นอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน   

ข้อ  11 ในกรณีที่มีการรับเงินนอกเวลาปฏิบัติราชการตามปกติให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บโดยให้น าส่งเงินและลงบัญชีในวันท าการถัดไป 

ข้อ  12 แผนงานหรือโครงการใช้เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพ่ือบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  
ให้เลขานุการคณะกรรมการน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ  5  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุมัติจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนงานหรือโครงการตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย  พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือให้ยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายได้  วงเงินไม่เกินสองแสนบาท  แล้วให้
เลขานุการคณะกรรมการแจ้งคณะกรรมการตามข้อ  5  ทราบ  ในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ข้อ  13 เงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนให้น าไปใช้จ่ายได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษา 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ 
(2) ซ่อมแซม  ปรับปรุง  หรือจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
(3) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติ 
(4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(5) ค่าสาธารณูปโภค 
(6) การคุ้มครอง  ดูแล  รักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
(7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
(8) ให้แบ่งเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตป่านันทนาการ  

ในอัตราร้อยละห้าของรายได้โดยอนุมัติอธิบดีเป็นคราว ๆ  ไป  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน  การอนุรักษ์  บ ารุงรักษาป่า  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ  14 การอนุมัติการจ่ายเงิน  หรือการอนุมัติให้ยืมเงินให้เป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย 

ข้อ  15 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ  16 บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ  ในป่านันทนาการ  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด

ท้ายระเบียบนี้ 
ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เบิกใบเสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่าง  ๆ  

ในป่านันทนาการจากส านักบริหารกลางไปส ารองไว้จ่ายให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ได้รับเงินค่าบริการ  
หรือค่าตอบแทน  โดยจัดให้มีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ  ไว้ 
เพื่อตรวจสอบ 
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ข้อ  17 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงิน 
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนของทุกเดือนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ให้อธิบดีทราบภายในวันที่สิบห้า 
ของเดือนถัดไป  พร้อมทั้งเก็บรักษาใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารอื่น  ๆ  อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ 

ข้อ  18 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่รายงานว่ามีบัตร
ค่าบริการและใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้บัตรค่าบริการ
และใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่  31  ตุลาคม 
ของปีงบประมาณถัดไป 

หมวด  3 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ  19 ข้อก าหนด  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใด  ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการโดยอนุโลม 

ข้อ  20 ให้ส านักบริหารกลางจัดพิมพ์แบบรายงานและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่าง  ๆ  
ในป่านันทนาการที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ค่าบริการ ค่าตอบแทน อื่น ๆ

ลงชื่อ................................................ ผู้อํานวยการสํานักฯ
   (...............................................................)
ตําแหน่ง..................................................................     ตําแหน่ง................................................................

บัญชีแสดงการรับและนําส่งเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน
ของสํานัก..................................................

ประจําเดือน..................................

         ลงชื่อ.................................................. ผู้ตรวจ
         (...............................................................)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลําดับ รายชื่อหน่วยงาน ประเภท/รายการ หมายเหตุ

ลงชื่อ............................................................ ผู้จัดทํา/รายงาน
           (...............................................................)
ตําแหน่ง........................................................................



ท่ี.................................

จ ำนวนเงิน
เล่มท่ี ฉบับท่ี ลงวันท่ี บำท

รวมเงินน ำส่ง (ตัวอักษร) .......................................................

จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ลำยมือช่ือ.............................
ต ำแหน่ง...............................
วันท่ี.....................................

(ส ำหรับ..................................)

ข้ำพเจ้ำขอน ำส่งเงินตำมรำยละเอียดต่อไปน้ี

กองหรือแผนกกำรผู้น ำส่ง......................................................................................

ซ่ึงรับไว้ตำมใบเสร็จ

รวมเงินน ำส่ง (บำท)

ลงบัญชีเงินสดหน้ำ
.......................................

ส ำหรับกองคลัง

ใบรับเงิน
ได้รับเงินถูกต้องแล้วเป็นจ ำนวน 

(บำท)
...........................................................

ใบน ำส่งเงินกรมป่ำไม้

วันท่ี ...................................
ลำยมือช่ือผู้น ำส่ง ................................................
ต ำแหน่ง..............................................................

ประเภทของเงิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รูปภาพสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รูปภาพสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รูปภาพสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


