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ประวัติความเปน็มา กรมป่าไม ้
 

ปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากร ป่าไม้อันมีอาณาบริเวณ
กว้างขวางถึง 77 ล้านไร่ หากคิดเป็นตัวเงินก็จะมีมูลค่า ถึง 11.6 ล้านล้านบาท (ไร่ละ 150,000 
บาท) ทั้งนี้ยังมิได้คํานึงถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ป่าไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ําและ ป้องกันการผันแปร
ของลมฟ้าอากาศไปในทางที่เลวร้ายจึงนับว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญยิ่งกรมหนึ่งของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเป็นกรมที่เก่าแก่ซ่ึงมีอายุครบ 115 ปี ในวัน ที่ 18 
กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ทรง
สถาปนากรมป่าไม้ข้ึนเม่ือวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยน้ัน รัฐบาลได้ อาศัยยืมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วย
บริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ.ศ.2439 ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. 
Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ต่อมา ในปี พ.ศ.2466 เม่ือ Mr.W .F. Lloyd ได้
กราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแล้ว รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า พระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นาย
สนิท พุกกะมาน) ซ่ึงจบการศึกษาวิชาการ ป่าไม้จาก Royal Engineering College เมือง 
Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้ เม่ือปี พ. ศ.2446 เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไม่จ้างชาวต่างประเทศเป็นเจ้ากรมนับต้ังแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในสมัยต่าง ๆ กรมป่าไม้ได้ย้ายสังกัดถึง 5 ครั้ง ก่อนที่จะมาเป็น
ส่วนราชการอยู่ในกระทรวง เกษตร กล่าวคือ เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ได้มีประบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปข้ึนกระทรวง    เกษตราธิการ กรม
ป่าไม้ได้สังกัดอยู่กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ปี จึงได้โอนกลับไปสังกัด
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหน่ึง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และช่ัวระยะเวลาเพียง 1 ปี ก็
ได้ โอนสังกัดไปข้ึนอยู่กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และต่อมา เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2477 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ข้ึนอยู่ ในสังกัดทบวงเกษ
ตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อได้มีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเป็นกระทรวงเกษ
ตราธิการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมป่าไม้จึงได้มา สังกัดอยู่ใน กระทรวงเกษตราธิการ
และต่อมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ
บัญญัติให้มีกระทรวง เกษตรข้ึนแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมป่าไม้ก็ ยังคงสังกัดอยู่ใน  
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วันสําคัญทางป่าไม้ 
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี 
วันต้นไม้ประจําปีของชาต ิ   วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี 
วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้   วันที่ 18 กันยายน ของทกุปี 
วันรักต้นไม้ประจําปีของชาต ิ  วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี 

 
วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
3. เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหาร

จัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 

อํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 
1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และ

การกระทําผิดในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 
2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
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6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 
ภารกิจ  

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ทํานุบํารุงป่า และ
การดําเนินการเก่ียวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้ และ
การอ่ืนเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยกล
ยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของกรมป่าไม้ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และ
การกระทําผิดในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
เป้าหมาย  

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อย 
35% ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 6 ปี หรือ 113.21 ไร่ แบ่งเป็น 

1) รักษาพ้ืนที่ป่าให้ได้ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็น 31.57% 
2) ฟ้ืนฟูป่าไม้ ปลูกป่า อีก 11.09 ล้านไร่ คิดเป็น 4.43% 

 
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและกฎหมาย 

ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมพ้ืนที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้ 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการ

พัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอํานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม 
และส่ิงแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคน
ในสังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

รัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กล่าวถึงนโยบาย ข้อ 
9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้สัตว์ป่า พันธุ์
พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก
ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่จัดทําข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ในปี พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
นํามาเป็นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ความรู้ด้านการเพาะชํากล้าไม้ 
 
การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 

การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้   มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
1. กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะปลูก 
ในกรณีที่พ้ืนที่เตรียมการปลูกเป็นดินเหนียวจัด ควรเอาน้ํารดให้ชุ่มเสียก่อนเพ่ือให้ขุดง่าย

เบาแรงข้ึนดินท่ีขุดข้ึนควรใช้ปูนขาว หรือ สารเคมีปรับปรุงดินบางชนิด เช่น โดโรไมค์ ผสมกับ
ทรายและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับเน้ือดินตากแดดทิ้งไว้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ รดน้ํา
เป็นระยะพร้อมกับพรวนดินตามสมควร จะทําให้ดินร่วนและดีข้ึน สําหรับพ้ืนที่ที่ดินเป็นดินปน
ทรายมากการปรับปรุงดินจําเป็นต้องใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก เพ่ือทําให้ดินจับเป็นก้อนแน่นอุ้มน้ํา
และมีอาหารพืชมากข้ึน 

 
2. สํารวจพื้นท่ีเพื่อกําหนดเป็นท่ีปลูก และคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ท่ีจะปลูก รวมท้ังจัดหา

กล้าไม้ 
การกําหนดพ้ืนท่ีปลูกเมื่อผู้ปลูกได้ตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ไว้

เรียบร้อยแล้ว ส่ิงท่ีจําเป็นต้องกระทําต่อไปคือ การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับชนิด
พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก หากเลือกพ้ืนที่ปลูกไม่สอดคล้องกับชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะทําให้ได้ประโยชน์ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปแล้วมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 
         ปัจจัยแรกเกี่ยวกับลักษณะของดิน ผู้ปลูกควรพิจารณาสภาพของดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์
หรือลักษณะดินเป็นดินประเภทใด มีสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างอย่างไร เป็นดินเหนียว ดิน
ร่วน หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายนํ้าได้ดีหรือไม่เพียงใด พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มหรือมีความลาด
เอียง ใกล้ไกลแหล่งน้ําเหมาะสมกับพันธุ์ไม้ชนิดใด นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ
ประกอบอีกด้วย ประการต่อมาต้องคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ที่จะกําหนดปลูกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร ต้องให้มีความปลอดภัยกับต้นไม้ และปัจจัยสุดท้ายคือ การกําหนดระยะปลูก 
ผู้ปลูกจะต้องกําหนดระยะปลูกระหว่างต้นไม้ให้มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของต้นไม้ที่จะ
ปลูก 
    การจัดหากล้าไม้   ประสานงานกับกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือขอรับ
กล้าไม้ 
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3. การเตรียมพื้นท่ีปลูก 
การเตรียมดินเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งของการปลูกต้นไม้ และจะให้ได้ผลดีจะต้องมีการ

เตรียมการล่วงหน้าพอสมควร ปรับระดับพ้ืนที่ให้ได้ตามต้องการเสียก่อน และเพ่ือความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ปลูกควรได้กําหนดแผนผังการปลูกต้นไม้ไว้ก่อน ข้ันตอนต่อไปเป็นเรื่อง
ปกติไม่ว่าดินจะเป็นดินชนิดใดหรือมีทําเลเป็นอย่างไร จะต้องทําการขุดหลุมดังนี้ 

 
4. จัดหาอุปกรณ์และเตรียมวัสดุสําหรับใช้ปลูกต้นไม้ 
1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปลูกต้นไม้ ควรจัดหาและเตรียมให้พร้อมเพ่ือ 

ความสะดวกใน  การปลูกต้นไม้  มีจอบ  เ สียม  พล่ัวตักดิน  บุ้งกี๋  ตลอดจนยานพาหนะ 
ลําเลียงขนส่งกล้าไม้ไปยังจุดท่ีเตรียมหลุมปลูก 

2. หน้าดินผสมสําหรับกลบหลุมปลูก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สําหรับรองก้นหลุม ตลอดจนสาร 
อุ้มน้ํา(ถ้ามี) และใช้ในกรณีปลูกก่อนหรือหลังฤดูฝน 

3. หลักค้ํายัน ยึดต้นไม้ กันลมพัดโยกและช่วยในการทรงตัวของต้นไม้ให้ต้ังตรง เชือก 
สําหรับผูกยึดต้นไม้กับหลัก 

 
5. การปลูก 
ต้นไม้ที่นํามาปลูกส่วนใหญ่มักจะบรรจุในถุงพลาสติกให้ใช้มีดกรีดถุงออก ควรระวังคือ 

อย่าให้รากของต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแล้ววางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุดให้
ระดับรอยต่อระหว่างลําต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุม แล้วกลบหลุมด้วยดินผสมท่ีเตรียม
ไว้สําหรับปลูกหรือใช้ดินที่ขุดข้ึนจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยดี อย่าใช้
ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาทําให้รากต้นไม้
เจริญเติบโตได้ไม่ดี เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นพอประมาณ นําเศษใบไม้หญ้า
หรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพ่ือรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของนํ้าในขณะรดน้ําต้นไม้ 
หาไม้หลักซ่ึงมีความสูงมากกว่าต้นไม้พอประมาณมาปักข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้อย่างหลวม ๆ 
เพ่ือช่วยในการทรงตัวของต้นไม้และป้องกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรดนํ้าให้ชุ่มและถ้าเป็นไปได้
ควรรดนํ้าวันละครั้ง จนต้นไม้ต้ังตัวได้ กรณีที่ปลูกเป็นพ้ืนที่มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝน
ตกหรือหลังฝนตกใหม่ ๆ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ําต้นไม้ ภายหลังการปลูกต้นไม้โดย
ปกติควรรดน้ําติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ การรดน้ําควร  
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ระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการจ่ายกล้าไม้พ.ศ.2552 
 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการใหม่ของกรมป่าไม้  และเพ่ือ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผุ้มีหน้าที่เพาะชํากล้าไม้เพ่ือจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชนทั่วไป  
ศาสนสถาน องค์กรเอกชนหน่วยงานภาครัฐและโครงการต่างๆให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน กรม
ป่าไม้ได้วางระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า”ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2522” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบน้ีต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2536 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานให้สังกัดกรมป่าไม้ที่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปให้ดําเนินกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้เพ่ือจ่ายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป ศาสนสถานองค์กรเอกชน  หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ 
 ขอ้ 5 อํานาจการจ่ายกล้าไม้ 
  5.1 ให้หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้ หัวหน้าหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้และหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เพาะชํากล้าไม้มีอํานาจการจ่ายกล้าไม้ได้
ดังนี้ 
   5.1.1 ประชาชนท่ัวไป จ่ายได้ไม่เกินรายละ 1500 ต้น/ปี 
   5.1.2 องค์กรเอกชน ศาสนสถานหน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆจ่าย
ได้ไม่เกินรายละ 10,000 ต้น/ปี 
  5.2 ให้หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้ มีอํานาจจ่ายกล้าไม้และส่ังหน่วยงานในสังกัดให้
จ่ายกล้าไม้ได้ ดังนี้ 
   5.2.1 ประชาชนท่ัวไป จ่ายได้ไม่เกินรายละ 10,000 ต้น/ปี 
   5.2.2 องค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ 
จ่ายได้ไม่เกินรายละ 50,000 ต้น/ปี 
  5.3 ให้ผู้อํานวยการส่วนท่ีมีหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ มีอํานาจส่ังหน่วยงานใน
สังกัดจ่ายกล้าไม้ได้ดังนี้ 

5.3.1 ประชาชนท่ัวไป จ่ายได้ไม่เกินรายละ 15,000 ต้น/ปี 
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5.3.2 องค์กรเอกชน ศาสนสถานหน่วยงานภาครัฐ  และโครงการต่างๆ 
จ่ายได้ไม่เกินรายละ 80,000 ต้น/ปี 
  5.4  ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสํานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ (สาขา)  มีอํานาจส่ังหน่วยงานในสังกัดจ่ายกล้าไม่ได้ดังนี้ 
   5.4.1 ประชาชนท่ัวไป  จ่ายได้ไม่เกินรายละ20,000 ต้น/ปี 

5.4.2 องค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ  
จ่ายได้ไม่เกินรายละ 100,000 ต้น/ปี 
  5.5 ให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลุกป่า มีอํานาจส่ังหน่วยงานในสังกัดจ่าย
กล้าไม้ได้ ดังนี้ 
   5.5.1 ประชาชนท่ัวไป จ่ายได้ไม่เกินรายละ25,000 ต้น/ปี 
   5.5.2 องค์กรเอกชน  ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ
จ่ายได้ไม่เกินรายละ 150,000 ต้น/ปี 
  5.6 การจ่ายกล้าไม้เกินจํานวนตามข้อ 5.4 และ 5.5 ให้ผู้มีอํานาจส่ังจ่ายตามข้อ 
5.4 และ 5.5 เสนอกรมป่าไม้เพ่ือพิจารณาสั่งการ ในการพิจารณาสั่งการตามข้อ 5.4 และ 5.5ให้
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่าเป็นผู้มีอํานาจส่ังการแทนอธิบดีกรมป่าไม้แล้วรายงานให้
อธิบดีกรมป่าไม้ทราบต่อไป 
  5.7 แบบฟอร์มขอรับกล้าไม้ ให้ใช้เป็นหนังสือหรือแบบคําขอรับกล้าไม้ท้าย
ระเบียบน้ี เอกสารท่ีให้ประกอบคําขอ  บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาการถือครองที่ดิน (พ้ืนที่ที่
จะปลูก) หรือเอกสารรายละเอียดโครงการ 

5.8 การขอรับกล้าไม้ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปขายหรือโครงการต่างๆท่ีไม่มี
ประสงค์เพ่ือการค้าและมีพ้ืนที่เป้าหมายท่ีชัดเจน หากขอรับกล้าไม้จํานวนต้ังแต่รายละ 2,000 ต้น
ข้ึนไปให้แนบหลักฐานโครงการ 
 ข้อ 6. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามข้อ 5.1และ 5.2 จัดทําบัญชีทะเบียนจ่ายกล้าไม้ แล้ว
รายงานตามแบบ 1และแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ไว้เป็นหลักสฐานประจําสํานักงาน แล้วรายงานตาม
แบบ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้วแต่กรณี  เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมป่าไม้ทราบทุกเดือน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  และจัดทํารายงานสรุปผลการจ่ายกล้าไม้แยกตามประเภทของผู้
ขอรับกล้าไม้ประจําปีงบประมาณ แบบ 3 แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ 
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