
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการแจง้  การออกหนังสือรบัรองการแจง้ตดัหรือโค่นไม้ 
การเกบ็รกัษาหนังสือรับรองการแจ้ง  บัญชีแสดงรายการไม ้

เอกสารส าคัญทีเ่กี่ยวกับการดังกลา่ว  และหลกัฐานแสดงการไดไ้ม้มาโดยชอบ 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ว่าดว้ยการแจ้ง  การออกหนังสือรับรองการแจง้
ตัดหรือโค่นไม้  การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง  บัญชีแสดงรายการไม้  เอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับ 
การดังกล่าว  และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจากการท าสวนป่า  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  วรรคสอง  มาตรา  15  และมาตรา  21  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ.  2535  อธิบดีกรมป่าไม้  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการแจ้ง  การออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งตัดหรือโค่นไม้  การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง  บัญชีแสดงรายการไม้  เอกสารส าคัญ 
ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว  และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง  การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้  

การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง  บัญชีแสดงรายการไม้  เอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว   
การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจาก 
การท าสวนป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ผู้ท าสวนป่าผู้ใดประสงค์จะตัดหรือโค่นไม้  หรือขุดล้อมไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ  สป.12  ดังนี้ 

(1) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมป่าไม้ 
(2) ท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  หรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมแห่งท้องที่ที่สวนป่านั้นตั้งอยู่ 
อธิบดีอาจประกาศก าหนดให้ยื่นแบบแจ้ง  ณ  สถานที่อื่น  หรือโดยวิธีการอื่น  นอกเหนือจาก 

ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้   
ข้อ 6 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ  5  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสาร

ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจาก 
การท าสวนป่าตามแบบ  สป.13  ให้แก่ผู้ท าสวนป่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับแจ้ง  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น
ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่รับแจ้งดังกล่าว  ให้ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท าการถัดไปก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุจ าเป็นนั้นไว้ด้วย  และรายงานผลการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งและเหตุจ าเป็นให้นายทะเบียนทราบต่อไป   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการการตัดหรือโค่นไม้ 
ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร 
(2) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา  

หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  หรือผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา
มอบหมาย  ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น  หรือ 

(3) นายอ าเภอหรือผู้ซึ่งนายอ าเภอมอบหมาย  ส าหรับท้องที่อ าเภอในจังหวัดอื่น 
ข้อ 7 เมื่อได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าตามข้อ  6  แล้ว  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบจ านวนและชนิดไม้ตามที่ได้แจ้งตัดหรือโค่น   พร้อมบันทึก
รายละเอียดผลการตรวจสอบการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ ได้มาจากการท าสวนป่า   แล้วรายงาน 
ให้นายทะเบียนทราบและเก็บไว้ในส านวนต่อไป 

ข้อ 8 ให้ผู้ท าสวนป่าเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  
หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าไว้  ณ  ที่ท าการสวนป่า  เว้นแต่กรณีไม่มีที่ท าการ
ในสวนป่าหรือเก็บไว้ที่สวนป่าจะไม่ปลอดภัยจะให้เก็บไว้ในสถานที่อื่น   ตามที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  5  ทราบก็ได้  ทั้งนี้  ให้เก็บรักษาหนังสือรับรองแจ้งตัดหรือโค่นไม้ 
ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  และหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองปี  นับแต่วันที่น าไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่าเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่แจ้งตัดหรือโค่น  เมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ท าสวนป่าจะท าลายเสียก็ได้ 

ข้อ 9 บุคคลผู้รับโอนไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า  ต้องมีหลักฐานส าเนาหรือภาพถ่าย 
ของหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถูกต้อง
และหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ   วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๓



สป.12 
แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ไดม้าจากการท าสวนป่า 

 
เขียนที่…………………………………………………… 
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………. 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………..………อายุ…………..ป ีสัญชาติ…………….….………... 
เลขประจ าตัวประชาชน     

อาชีพ……………………………………..มีภูมิล าเนาอยู่บา้นเลขที่…………………………….………ถนน…………………………..….…………. 
ตรอก/ซอย……………….……............................…หมู่ที่………..….…….ต าบล/แขวง…………………………….…………………….……..
อ าเภอ/เขต……………..………………………จังหวัด……………………………………………โทร...…………………………….…....…………….. 
 เป็นผู้ท าสวนปา่หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ท าสวนปา่
ชื่อ……………………………………………………………………………………..………อายุ…………………..…..ปี สัญชาติ………….…….……... 
เลขประจ าตัวประชาชน     
อาชีพ……………………………………..มีภูมิล าเนาอยู่บา้นเลขที่………………………………ตรอก/ซอย…………………………..…………. 
ถนน……………………………….…….…หมู่ที่……………………...ต าบล/แขวง….……………………………………….………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………………………………….โทร…………………………...……………......
ตามหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนปา่ เล่มที่......... ฉบับที่......... ลงวันที่....... เดือน................ พ.ศ. ..............
 ขอแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะตัดหรือโค่นไม้ หรือขุดล้อมไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าตามหนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่……..…… ฉบับที่……..….. ลงวันที่…………….…. เดือน…………………… พ.ศ. …………..…...…… 
ในท้องที่หมู่ที่……………... ต าบล/แขวง……………….…………………… อ าเภอ/เขต………………….………………..………..…………… 
จังหวัด……………………………………… เนื้อที่……..…….ไร่ ……………งาน …………….…ตารางวา รวมจ านวนไม้ที่มีอยู่จริง           
ในปัจจุบันทั้งหมด....................ต้น ประกอบด้วย 

1.1 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 
1.2 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 
1.3 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 

   รวม…………………….. ชนิด     จ านวน………………………………………………………….ต้น 
 2. ชนิดไม้ที่ท าการตัดหรือโค่น หรือขุดล้อมไม้มีดังนี้ 

2.1 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 
2.2 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 
2.3 ไม้……………………………………………จ านวน………………………………………………………….ต้น 

   รวม…………………….. ชนิด     จ านวน………………………………………………………….ต้น 
 3. พร้อมหนังสือนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาดังนี้ 

๓.1 หลักฐานเก่ียวกับบุคคล 
       3.1.1 บุคคลธรรมดา 

        (1) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) 

        (2) กรณีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
   (ก) หนังสือมอบอ านาจ 
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  (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ของผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (ค) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับมอบ
อ านาจ (ตัวจริง) 
      3.1.2 นิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
     (1) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล 
     (2) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนไว้ 
     (3) กรณีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับมอบอ านาจ 

 3.2 ส าเนาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หรือใบแทน 
3.3 บัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษา 

  3.4 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามท่ีทางราชการแจ้งให้น าส่ง 
  ……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. ประสงค์จะเก็บหนังสือรับรองการแจ้งไว้ ณ ......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง   
               (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ; ให้ท าเครื่องหมาย    ในช่อง      หน้าข้อความที่ต้องการ 

 
 



 
 

หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 
 

 

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

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.......................................................................... อายุ....................... ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน     
 

สัญชาติ.....................อาชีพ..........................มีภูมิล าเนาอยู่ที่..........................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน.....................................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด.............................................ได้แจ้งการตัดหรือโค่นไม้ หรือขุดล้อมไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าตามหนังสือรับรอง 
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่................ ฉบับที่................ ลงวันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ. ..........  
ในท้องที่หมู่ที่...........ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................................. 
ชนิดและจ านวนไม้ ดังนี้ 

1 ไม้…………………………………………… จ านวน………………………………………………………….ต้น 
2 ไม้…………………………………………… จ านวน………………………………………………………….ต้น 
3 ไม้…………………………………………… จ านวน………………………………………………………….ต้น 
4 ไม้…………………………………………… จ านวน………………………………………………………….ต้น 
5 ไม้…………………………………………… จ านวน………………………………………………………….ต้น 

  รวม……………………………..….. ชนิด จ านวน………………………………………………………….ต้น 
ไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
 

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

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