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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่งที่มาของไม้ และการนาไม้เคลื่อนที่จากในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ตามประเภท
หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน” หมายความว่า
ไม้ที่ปลูกขึ้น หรือไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
“ไม้ที่ปลูกขึ้น” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกขึ้น แต่ไม่รวมถึงไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
“เจ้าของไม้” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ และ
รวมถึงผู้เช่าที่ดินนั้นและใช้สิทธินั้นในการปลูกต้นไม้ในที่ดินนั้นด้วย หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในกรณีไ ม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ไ ด้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ต ามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๗
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจรับรองไม้ตามมาตรา ๑๘/๑
และเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบี ยบนี้
หมวด ๑
การรับรองไม้และแหล่งที่มาของไม้
ข้อ ๖ พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับรองไม้ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นไม้
ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
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(๒) ไม้ตาม (๑) ต้องมีสภาพยืนต้น หรือไม้ท่อนที่ตัดแล้ว แต่ยังไม่ได้นาเคลื่อนที่ออกจาก
บริเวณตอไม้
ข้อ ๗ เจ้าของไม้ตามข้อ ๖ (๑) ประสงค์จะขอรับรองไม้ให้ยื่นคาขอ (ตามแบบ รม.๑)
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๗.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอานาจ
(๒) นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(ก) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
(ข) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
(ค) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอานาจ
๗.๒ เอกสารหลักฐานที่ดินให้ใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดง
สิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ต้นฉบับ) กรณีที่ไม่สามารถนาต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้
ให้ ใ ช้ ส าเนาที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น รั บ รองว่ า ตรงกั บ ต้ น ฉบั บ และกรณี เ ช่ า ที่ ดิ น ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ สั ญ ญา
เช่าที่ดินมาประกอบด้วย
(๒) เอกสารที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ต้นฉบับ) กรณีที่ไม่สามารถนาต้นฉบับ
เอกสารมาแสดงได้ให้ใช้สาเนาเอกสารที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ
หลักฐานที่ดินตาม (๑) หรือ (๒) ถ้าที่ดินไม่มีขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดินชัดเจน
ผู้ขอต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทาและรับรองขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดิน พร้อมค่าพิกัดรอบแปลง
ในระบบ UTM
๗.๓ แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน
๗.๔ ภาพถ่ายต้นไม้ (ถ้ามี)
ข้อ ๘ สถานที่ยื่นคาขอ
(๑) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมป่าไม้
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(๒) สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ หรือศูนย์ป่าไม้
แห่งท้องที่หรือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แห่งท้องที่
อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่อื่น หรือโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๙ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และลงทะเบียนรับคาขอตามลาดับก่อนหลัง
ตามแบบ รม.๒ กรณีคาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่น
คาขอตามแบบ รม.๓ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามในแบบ รม.๓ และให้เจ้าหน้าที่มอบสาเนา
ใบรับคาขอแบบ รม.๓ ให้แก่ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณี คาขอไม่ถูกต้อ งหรื อยั งขาดเอกสารหรื อ หลัก ฐานใด ให้ แ จ้ง ผู้ยื่ นค าขอทราบทัน ที
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้ แ จ้ ง ผู้ ยื่ น ค าขอและให้ บั น ทึ ก ความบกพร่ อ งและรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอและบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมในแบบ รม.๓ ให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกแบบ รม.๓ หากพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข
ดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอและคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นคาขอที่จะยื่นคาขอใหม่
หมวด ๒
การตรวจสอบและการรับรองไม้
ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับคาขอตามข้อ ๘ สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ตั้งของที่ดินและไม้
แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานตามข้อ ๘ ทราบภายในสิบวันทาการ นับแต่ได้รับคาขอ
ตามข้อ ๗ หรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว น ตามข้อ ๙ แล้ ว แต่กรณี และให้ หน่วยงานตามข้อ ๘ รายงานผลพร้อมความเห็น ต่อ
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายภายในสองวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
สาหรับหน่วยงานตามข้อ ๘ ซึ่งเป็นศูนย์ป่าไม้หรือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่อผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายตามวรรคหนึ่ง
รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
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(๒) ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยู่ ของผู้ขอรับรองไม้
(๓) รายละเอียดหลักฐานที่ดิน สถานที่ตั้งที่ดิน พร้อมพิกัดที่ดินกลางแปลง
(๔) ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าหรือที่ดินที่รัฐสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการหรือไม่อย่างไร
(๕) ชนิดไม้พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ขนาด จานวน ปริมาตร/น้าหนัก และประทับตราประจาตัว
(ตรา ต.) เลขเรียงประจา ต้น/ท่อน และเลขปีย่อ พ.ศ.
(๖) ภาพถ่ายต้นไม้หรือไม้ท่อน พร้อมแผนที่สังเขปแสดงตาแหน่งของต้นไม้
(๗) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(๘) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และผู้ขอรับรองไม้
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ รม.๔ พร้อมบัญชีแสดงรายการไม้แนบท้ ายบันทึกการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจที่ตั้งที่ดินและไม้
ข้อ ๑๑ การตรวจวัด การประทับตราไม้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นรอบวง ตั้งแต่ ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ถากหน้าเขียง
ที่โคนต้นไม้ และเหนือรอยตัด รวม ๒ หน้าเขียง และประทับตราประจาตัว (ตรา ต.) เลขเรียง
เลขปีย่อ ของ พ.ศ. โดยในปีหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบคนหนึ่งเริ่มต้นเลขเรียง ตั้งแต่เลขที่ ๑ ต่อเนื่องกัน
ไปจนสิ้น พ.ศ. และการตรวจวัดเส้นรอบวงต้นไม้ให้ตรวจวัดที่สูงจากพื้นดินที่ ๑.๓๐ เมตร และความสูง
โดยประมาณ สาหรับไม้ที่ขนาดเส้นรอบวงต่ากว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ให้ประทับตราเฉพาะตราประจาตัว
(ตรา ต.) เท่านั้น
(๒) สาหรับกรณีไม้ท่อนที่ตัดแล้วแต่ยังไม่ได้นาเคลื่อนที่ออกจากบริเวณตอไม้ที่มีเส้นรอบวง
ที่กึ่งกลางท่อนตั้งแต่ ๑๐๐ เซนติเมตร ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประจาตัว (ตรา ต.) พร้อมเลข
เรียงลาดับท่อนของไม้ท่อนที่ตัดทอน และเลขปีย่อ ของ พ.ศ. ที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งของท่อนไม้
ทุกท่อน ถ้าต้นใดตัดทอนได้หลายท่อนให้หมายเหตุในบัญชีรายการไม้ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นไม้ท่อน ที่ ๑
๒ หรือ ๓ ฯลฯ และในการวัดขนาดไม้ ความยาวให้วัดจากปลายสุดด้านหนึ่งถึงปลายสุดอีกด้านหนึ่ง
ในส่ว นที่ยาวที่สุดของไม้ท่อนนั้น เส้น รอบวงให้วัดรอบท่อนไม้ตรงกึ่งกลางความยาวของไม้ท่อนนั้น
ในกรณีตรงกึ่งกลางท่อนไม้เป็นปุ่มตา หรือผิดปกติ ให้วัดเส้นรอบวงถัดจากส่วนที่ผิดปกติตรงใกล้กับ
กึ่งกลางมากที่สุด ทั้ งนี้ ให้ผู้ตรวจบันทึกหมายเหตุไว้ในบัญชีโดยชัดเจนด้วยสาหรับไม้ที่มีขนาดเส้น
รอบวงต่ากว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ให้ประทับตราประจาตัว (ตรา ต.) เท่านั้น
อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศกาหนดวิธีการตรวจวัดหรือการประทับตราไม้ให้แตกต่างจาก (๑)
หรือ (๒) ก็ได้
ข้อ ๑๒ การด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ถ้ า ได้ ก ระทาในรูป แบบของข้ อมู ล อิเ ล็ กทรอนิกส์
ให้ ถื อ ว่ า มี ผ ลโดยชอบด้ ว ยกฎหมายเช่ น เดี ย วกั บ การด าเนิ น การโดยเอกสาร ทั้ ง นี้ การน าข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง ตามแบบ รม.๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ
ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ม อบหมาย พิ จ ารณาออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามวั น ท าการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ ๑๐ แล้วแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ
ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ไม่รับรองตามคาขอของบุคคลใด
ตามระเบี ย บนี้ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ม อบหมาย
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่งดังกล่าว
สาหรับหนังสือรับรองไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้ง
เข้ า เขตด่ า นป่ า ไม้ เ พื่ อ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม เว้ น แต่ เ ป็ น การน าไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้ น ในที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดเพื่ อใช้สอยส่วนตัว ไม่ต้องเสีย
ค่ า ธรรมเนี ย มตามมาตรา ๒๕ และใช้ ป ระกอบการขอออกใบเบิ ก ทางน าไม้ ห รื อ ของป่ า เคลื่ อ นที่
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้อธิบดีกรมป่าไม้มีอานาจประกาศกาหนด
การรับรองไม้ด้วยวิธีอื่นก็ได้
ข้อ ๑๕ แบบคาขอหนังสือรับรองไม้ ทะเบียนรับคาขอ ใบรับคาขอ แบบรายงานผล และ
หนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

(แบบ รม.1)
คำขอหนังสือรับรองไม้
เขียนที่ ............................................
วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. .......
ข้าพเจ้า ......................................................................................................................
อายุ ............. ปี สัญชาติ ...................เลขประจาตัวประชาชน----
อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย..........................................................................................
ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง ................................................. .................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ...............................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร ............................................................
ขอยื่นคาขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองไม้ ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดังนี้
1.1 ประเภทที่ดิน
 โฉนดที่ดิน เล่มที.่ ..............เลขที่ดิน................ เล่ม .................. หน้า .............................
วันที่ออกเอกสาร..............................................
 หนังสือรับรองการทาประโยชน์........................................................................................
เลขที่................ เลขที่ดิน.......................เล่ม.............หน้า...............วันที่ออกเอกสาร.........................................
 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประเภท ..........................................................
เลขที่................ เลขที่ดิน.......................เล่ม.............หน้า............... วันที่ออกเอกสาร.......................................
 เอกสารสิทธิ์อื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน..............................................................
.............................................................................................................................................................................
1.2 ชนิดไม้
(1) ไม้ ........................(ระบุชนิดไม้ ชื่อการค้า หรือชื่อพื้นเมือง)....................................
จานวน ....................................... ต้น/ท่อน
(2) ไม้ .........................(ระบุชนิดไม้ ชื่อการค้า หรือชื่อพื้นเมือง)…..................................
จานวน ........................................ต้น/ท่อน
(ถ้ามีชนิดมากกว่าแบบคาขอ ให้ทาบัญชีแนบท้าย)
รวมทั้งสิ้น จานวน ....................... ต้น /ท่อน
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีไม้ที่แนบมาพร้อมนี้ จานวน .......... แผ่น)
1.3วัตถุประสงค์
 นาไปใช้สอย
จาหน่ายให้แก่.................................................................................................................
ณ บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................
โดยยานพาหนะ................................................ในการควบคุมของ........................................................................
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ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้
2.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
2.1.1 บุคคลธรรมดา
 (1) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นคาขอ
 (2) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
 ก. หนังสือมอบอานาจ
 ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของผู้มอบอานาจและของผู้รับมอบอานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ค.บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง)
ของผู้รับมอบอานาจ
2.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
 กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
2.2 เอกสารหลักฐานที่ดิน
 โฉนดที่ดิน (ต้นฉบับ) หรือสาเนาโฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ
และสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน)
 หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (ต้นฉบับ) หรือสาเนาหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่
เจ้าพนักงานที่ดินรับรองว่าตรงกับต้นฉบับ และสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน)
 เอกสารสิทธิ์อื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน)
 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
2.3 หลักฐานอื่นๆ
 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน
 ภาพถ่ายต้นไม้ (ถ้ามี)
 ………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และ
ขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย
(ลายมือชื่อ) ................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ทะเบียนรับคาขอลาดับที่ ....................... ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ..............
 ตรวจสอบเอกสารตามคาขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ............
 ตรวจสอบเอกสารตามคาขอแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกาหนดระยะเวลา
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบคาขอ
(...........................................................)
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คำสั่ง
มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..........................................ตาแหน่ง .............................................................
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ..................................
......................................................................................................................................................................
ออกไปดาเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชื่อ)...........................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบตำมระเบียบฯ แล้ว
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก................................................................................................................
เห็นควรแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
 ถูกต้อง จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบพิจำรณำลงนำม ในหนังสือรับรองที่แนบมำพร้อมนี้
(ลำยมือชื่อ)..............................................................ผู้ตรวจสอบ
(..............................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ)..............................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
คำสั่งอธิบดีกรมป่ำไม้
เห็นชอบ และลงนำมแล้ว
ไม่เห็นชอบ..............................................................................................
(ลำยมือชื่อ)..............................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง..................................................................

(แบบ รม.2)
ทะเบียนรับคำขอและผลกำรพิจำรณำคำขอออกหนังสือรับรองไม้
หน่วยงำน ................................................. จังหวัด ......................................................
ลำดับ
วัน
ที่
เดือน ปี
ที่รับคำ
ขอ

ชื่อผู้ยื่นคำขอ

ประเภท สถำนที่ตั้ง
ที่ดินที่ขอรับ ของที่ดนิ
รอง

จำนวนเนื้อที่

ไร่

งำน

ตำรำงวำ

ชนิดไม้ที่ จำนวนไม้
ขอรับ ต้น/ท่อน
รอง

ผลกำร วัน เดือน ปี
พิจำรณำ ที่แจ้งผล
คำขอ
กำร
พิจำรณำ

หมำย
เหตุ

(แบบ รม.3)
ใบรับคำขอหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือ
ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ทำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ..............
กรมป่าไม้โดย..........................................................ได้รับคาขอหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นไม้ที่ ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทา
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ของ
......................................................................................และได้ลงทะเบียนรับคาขอไว้แล้ วลาดั บที่............
ลงวันที่ .......................... โดยได้ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอแล้ว ปรากฏดังนี้
เอกสารหลักฐาน ครบถ้วนและถูกต้อง
เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนี้
1. .........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4...........................................................................
อื่นๆ ...................................................................
ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาบันทึกฉบับนี้
หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ดังกล่าว กรมป่าไม้จะคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ ต่อไป
ทั้งนี้ผู้รับคาขอได้มอบสาเนาใบรับคาขอฉบับนี้ให้กับผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นคาขอ ลงชื่อ..................................................ผูต้ รวจสอบคาขอ
(......................................................)

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

(แบบ รม.4)
รายงานผลการตรวจสอบไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
........................................
วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. .......
๑. ผู้ขอหนังสือรับรองไม้ชื่อ ..............................................นามสกุล ................................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................................
สถานทีต่ ดิ ต่อได้………………………..………………………………………………………………………………………………………
2. รายละเอียดหลักฐานที่ดิน สถานที่ตั้งที่ดิน และพิกัดแปลงที่ดิน
ประเภทหลักฐานที่ดิน ........................... เล่มที่ ........... เลขที่ดิน....................... เล่ม ...............................
หน้า......................... วันที่ออกเอกสาร .......................................................................................................
หมู่ท.ี่ ...........ตาบล....................................อาเภอ.........................................จังหวัด.....................................
พิกัดที่ดินกลางแปลง (UTM) .......................................................................................................................
3. พื้นที่ที่ตรวจสอบทับซ้อนกับพื้นที่ป่าหรือที่ดินที่รัฐสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………........................................................................................................
4. ชนิดไม้พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์.................................................................................................................
จานวน.........................................ต้น/ท่อน ปริมาตร/น้าหนัก .................................ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัม
5. บัญชีรายการไม้ท่อนที่ตัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดชนิดไม้ ความยาว ขนาดเส้นรอบวง จานวน ปริมาตร/
น้าหนัก ตราประจาตัว (ตรา ต.) เลขปีย่อ พ.ศ. เลขเรียงลาดับต้น และเลขเรียงลาดับท่อนในแต่ละต้น
พร้อมค่าพิกัดต้นไม้รายต้น (รม. 4-1)
6. ภาพถ่ายต้นไม้หรือไม้ท่อนพร้อมแผนที่สังเขปแสดงตาแหน่งของต้นไม้
(เอกสารแนบ)………………………………………………………………………………………….
7. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
..................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………………………………………..

ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับรองไม้/นาตรวจ
(.....................................................)
ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที/่ ผู้ตรวจสอบ
(.........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจสอบ
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

บัญชีแสดงรายการไม้แนบท้ายรายงานผลการตรวจสอบไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ราย....................................................................วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ..............
ปริมาตร/
น้าหนัก เลขเรียง
จานวน
ท่อนที่
เส้น
(ลูกบาศก์ ประจา
สูง/ยาว
(ท่
อ
น)
รอบวง
เมตร/ ต้น/ท่อน
(ม.)
กิโลกรัม)
(ซม.)
ขนาด

ชนิดไม้

ต้นที่

ตราต./
ปีย่อ

ค่าพิกัด
(UTM)
หมายเหตุ
N

E

ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอรับรองไม้/นาตรวจ
(.................................................................)
ลงชื่อ....................................เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจสอบ
(......................................................)

ลงชื่อ .............................. เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจสอบ
(........................................................)

(แบบ รม.5)

หนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน หรือ
ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รบั อนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ที่ ...................../ ...........

ที่ทำกำร..................................................
......................................................
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เ พื่ อ รั บ รองว่ ำ ....................................................................
(เลขประจ ำตั ว ประชำชน ----) สั ญ ชำติ .......................................................
บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................................
หมำยเลขโทรศัพท์.......................................
 ไม้ที่ขึ้นในทีด่ นิ ที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
 ไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้ น ในที่ ดิ น ที่ ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ท ำประโยชน์ ต ำมประเภทหนั งสื อ แสดงสิ ท ธิ ที่
รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ประเภทที่ดิน .......................เลขที่ ................ เลขที่ ดิน ..............เล่ ม.............หน้ำ........... .....หมู่ที่ ...........
ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต..............................จั งหวัด ....................................เนื้ อ ที่ ..........ไร่ ...........งำน…........ตำรำงวำ
พิกัด...................................................................................... (กลำงแปลง)
มีไม้ชนิด ดังนี้
1.ชนิดไม้......................ชื่อวิทยำศำสตร์......................................จำนวน.................ต้น/ท่อน
ปริมำตร/น้ำหนัก.............................ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
2.ชนิดไม้.....................ชื่อวิทยำศำสตร์......................................จำนวน....................ต้น/ท่อน
ปริมำตร/น้ำหนัก..................................ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
3.ชนิดไม้....................ชื่อวิทยำศำสตร์.......................................จำนวน.....................ต้น/ท่อน
ปริมำตร/น้ำหนัก...................ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
รวมทั้งสิ้นจำนวน.............ต้น/ท่อน ปริมำตร/น้ำหนัก.......................ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
(รำยละเอียดปรำกฏตำมบัญชีแสดงรำยกำรไม้ที่แนบมำพร้อมนี้ จำนวน ...... แผ่น)
จะเคลื่ อนย้ ำยไม้ ไปใช้ สอย/จ าหน่ า ย ให้ แก่ ...........................................................................................
บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................
ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.........................................
โดยยำนพำหนะ..............................................................ในกำรควบคุมของ..........................................................
ให้ไว้ ณ วันที่...........................เดือน..............................พ.ศ. ........................
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตำแหน่ง............................................................

บัญชีแสดงรายการไม้แนบท้ายหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ที่ทำกำร......................................................................................
ที่................................/……...................ลงวันที่......................................................................
ขนำด
ลำดับที่

ชนิดไม้

จำนวน
(ต้น/ท่อน)

สูง/ยำว
(ม.)

รูปรอยตรำ
หรือ
เลขเรียง หมำยเหตุ
เส้นรอบ ปริมำตร/
เครื
อ
่
งหมำยที
่
น้ำหนัก
ประจำต้น/
วง
3
ใช้
ป
ระทั
บ
(ม. /
ท่อน
(ซม.)
กิโลกรัม)

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ................................................ผู้รับรอง
(..................................................)
ตำแหน่ง .......................................................

