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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรการเพื่ อ การส่ ง ออกไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ และถ่ า นไม้
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป่ า ไม้ ใ นปั จ จุ บั น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทางการค้า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กาหนดให้ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องแสดงหลักฐาน
กระบวนการทาไม้และการค้าไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ไม้” หมายความว่า ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อม ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ไม้ท่อน” หมายความว่า ไม้ที่ตัดเป็นท่อน ซึ่งยังไม่ได้แปรรูป
“ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว
“ไม้ ล้ อ ม” หมายความว่ า ไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ชี วิ ต ที่ ถู ก ขุ ด ล้ อ มขึ้ น มาทั้ ง ราก เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่แห่งอื่นได้
“ผลิตภัณฑ์ไม้” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาจากไม้ หรือมีไม้
เป็นส่วนประกอบที่ได้จัดทาเป็นสินค้าสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ถ่านไม้” หมายความว่า ถ่านที่ได้จากการเผาไม้ ผงถ่าน ถ่านอัดจากไม้ ที่ได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
ข้อ ๖ พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ท่อน ไม้แปรรูปต้องเป็นไม้ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(ข) ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ค) ไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(ง) ไม้ที่นาเข้าจากต่างประเทศต้องมีใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้ และหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิด สิ น ค้ า (Certificate of Origin: C/O) หรื อ หลั ก ฐาน
การอนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกที่ ร ะบุ ถิ่ น ก าเนิ ด โดยหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ (Competent Authority: CA)
ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานดังกล่าวจากประเทศผู้ผลิตหรือส่งออก หรือหลักฐานอื่นใดที่รับรอง
แสดงการได้มาของไม้
(๒) ไม้ล้อมที่ต้องเป็นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๖ (๑) (ก) (ข) (ค)
(๓) ผลิตภัณฑ์ไม้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๔) ถ่านไม้ต้องเป็นถ่านไม้ ดังต่อไปนี้
(ก) ถ่านไม้ที่ได้มาจากการเผาไม้ตามข้อ ๖ (๑) (ก) (ข)
(ข) ถ่านไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(ค) ถ่ า นไม้ ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศต้ อ งมี ใ บเบิ ก ทางน าไม้ ห รื อ ของป่ า เคลื่ อ นที่
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หรือ
หลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกที่ระบุถนิ่ กาเนิดโดยหน่วยงานที่มีอานาจ (Competent Authority: CA)
ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานดังกล่าวจากประเทศผู้ผลิตหรือส่งออก
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอหนั งสือรับรองให้ยื่นคาขอ (ตามแบบ รม.๖) พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๗.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(ข) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอานาจ
(๒) นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(ก) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
(ข) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
(ค) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้มอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอานาจ
๗.๒ เอกสารหลักฐานแสดงว่าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย
(๑) ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม ในราชอาณาจักร
(ก) หนั ง สื อ รั บ รองไม้ต ามมาตรา ๑๘/๑ แห่ ง พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตรงกับ
ประเภทสินค้าที่ขอรับรอง
(ข) ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
(ค) เอกสารหลักฐานการได้มาโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
(ง) หนังสือกากับไม้แปรรูป
(จ) หนังสือรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง (Self Declaration) ตามที่
อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
(ฉ) กรณีที่ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม ที่ไม่มีหลักฐาน ตาม (ก) (ข)
(ค) (ง) (จ) ให้แนบภาพถ่ายต้นไม้ แผนที่โดยสังเขป และสาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ให้ ท าประโยชน์ ต ามประเภทหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี ที่มีไม้ขึ้นหรือปลูกขึ้นแล้วแต่กรณี
(๒) ไม้นาเข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ หรือหนังสือกากับไม้แปรรูป
และ
(ข) หนังสือรับรองแหล่งกาเนิด (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตส่งออก
จากประเทศผู้ส่งที่ระบุแหล่งกาเนิด (C/O)
(๓) ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
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(ก) ใบอนุญาตให้นาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด หรือ
(ข) หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย (กรณีเป็นไม้ที่ไม่อยู่ใน
บังคับตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒)
(๔) ผลิตภัณฑ์ไม้
(ก) หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม หรือ
(ข) หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ถ่านไม้
(ก) ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
(ข) หนังสือรับรองไม้ ตามมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แสดง
การได้มาของไม้ที่เป็นวัตถุดิบในการเผาถ่านไม้ หรือ
(ค) หนั ง สื อ รั บ รองความถู ก ต้ อ งด้ ว ยตนเอง ( Self Declaration)
ที่แสดงการได้มาของไม้ที่เป็นวัตถุดิบในการเผาถ่านไม้ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
๗.๓ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑) ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้
(๒) สาเนาใบสั่งสินค้า และ INVOICE
ข้อ ๘ สถานที่ยื่นคาขอ
(๑) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมป่าไม้
(๒) สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ หรือศูนย์ป่าไม้
แห่งท้องที่ หรือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แห่งท้องที่
อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่อื่น หรือโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๙ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ กรณีคาขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐาน
ครบถ้ว น ให้ ออกใบรับคาขอให้ แ ก่ผู้ยื่น คาขอตามแบบ รม.๗ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคาขอลงนาม
ในแบบ รม.๗ และให้เจ้าหน้าที่มอบสาเนาใบรับคาขอแบบ รม.๗ ให้แก่ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณี คาขอไม่ถูกต้อ งหรื อยั งขาดเอกสารหรือ หลัก ฐานใด ให้ แ จ้ง ผู้ยื่ นค าขอทราบทัน ที
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่ นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
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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 นับแต่วันที่ได้รับคาขอ และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมในแบบ รม.๗ ให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ ยื่ น ค าขอลงนามไว้ใ นบัน ทึก แบบ รม.๗ หากพ้ น ระยะเวลาสิ บห้ า วัน นั บ แต่ วั นที่ ได้รับแจ้ง
ให้ แ ก้ไ ขดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่น คาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้ว น ให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอและคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนคาขอดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นคาขอที่จะยื่นคาขอใหม่
หมวด ๒
การตรวจสอบและรายงานผล
ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานผู้รับคาขอ ตามข้อ ๘ รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้อานวยการสานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ แล้วให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๘ ทราบภายใน
สิบวันทาการ นับแต่ได้รับคาขอตามข้อ ๘ หรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๙ แล้วแต่กรณี และให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๘
รายงานผลพร้อมความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ภายในสองวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
สาหรับหน่วยงานตามข้อ ๘ ซึ่งเป็นศูนย์ป่าไม้หรือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่อผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๑ การตรวจสอบความถูกต้องของไม้ที่โค่นล้มคาตอให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประทับตราประจาตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขปีย่อ ของ พ.ศ. เลขเรียงลาดับต้น และ
เลขเรียงลาดับท่อนในแต่ละต้น ที่ห น้ าตัด ด้านใดด้านหนึ่งของท่อนไม้ทุกท่อน สาหรับไม้ที่มีขนาด
เส้นรอบวงที่กึ่งกลางท่อนต่ากว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ให้ประทับตราเฉพาะตราประจาตัว (ตรา ต.)
เท่านั้น
(๒) จัดทาบัญชีรายการไม้ท่อนที่ตัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดชนิดไม้ ความยาว ขนาดเส้นรอบวง
จ านวน ปริ ม าตร น้ าหนั ก ตราประจ าตัว (ตรา ต.) เลขปี ย่ อ พ.ศ. เลขเรี ย งล าดั บต้น และ
เลขเรียงลาดับท่อนในแต่ละต้น
(๓) จัดทารายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
(ข) ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยู่ ของผู้ขอหนังสือรับรอง
(ค) รายละเอียดหลักฐานที่ดิน สถานที่ตั้งที่ดิน พร้อมพิกัดแปลงที่ดิน
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(ง) ทั บ ซ้ อ นกั บ พื้ น ที่ ป่ า หรื อ ที่ ดิ น ที่ รั ฐ สงวนหวงห้ า มไว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นราชการหรื อ
ไม่อย่างไร
(จ) บัญชีรายการไม้ท่อนที่ตัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดชนิดไม้ ความยาว ขนาดเส้นรอบวง
จ านวน ปริ ม าตร น้ าหนั ก ตราประจ าตัว (ตรา ต.) เลขปี ย่ อ พ.ศ. เลขเรี ย งล าดั บต้น และ
เลขเรียงลาดับท่อนในแต่ละต้น พร้อมค่าพิกัดต้นไม้รายต้น
(ฉ) บั ญ ชี ร ายการไม้ท่อ นที่จ ะส่ งออก ระบุ ชนิด ไม้พ ร้อ มชื่อ วิทยาศาสตร์ ความยาว
ขนาดเส้นรอบวง จานวน ปริมาตร น้าหนัก และประทับตราประจาตัว (ตรา ต.) เลขเรียงประจา
ต้น/ท่อน และเลขปีย่อ พ.ศ.
(ช) ภาพถ่ายหน้าตัดของตอไม้ หน้าตัดทั้งสองด้านของท่อนไม้ที่ตัดคาตอทุกท่อน
อธิ บ ดี กรมป่า ไม้อาจประกาศกาหนดวิธีการตรวจสอบ ตรวจวัด หรื อการประทับตราไม้
เพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ก็ได้
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ที่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๗.๒ (๑) (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) ข้อ ๗.๒ (๒) ข้อ ๗.๒ (๓) (ก) (ข) ข้อ ๗.๒ (๔) (ก) (ข) และข้อ ๗.๒ (๕)
(ก) (ข) (ค) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชนิด ขนาด และจานวนว่าถูกต้องตรงกันกับหลักฐาน
ดังกล่าวหรือไม่
ข้อ ๑๓ การตรวจสอบไม้ท่อนนอกแหล่งที่ไม้ขึ้นอยู่ ที่มีหลักฐานตามข้อ ๗.๒ (๑) (จ) (ฉ)
ให้ดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยตรวจสอบตอไม้ในที่ดินว่าตรงกับไม้ที่ขอหนังสือรับรองหรือไม่
หากถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ประทับตราตามข้อ ๑๑ (๑)
ข้อ ๑๔ การจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ และถ่ า นไม้ ต ามข้ อ ๑๑
ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้มีข้อมูลตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
ข้อ ๑๕ การด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ถ้ า ได้ ก ระทาในรูป แบบของข้ อมู ล อิเ ล็ กทรอนิกส์
ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดาเนินการโดยเอกสาร ทั้งนี้ การนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๓
การออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการออก
หนังสือรับรอง และให้พิจารณาออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายในสามวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานตามข้อ ๑๐ แล้วแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ
หนั งสือรับรองให้ มีอายุไ ม่เกิน สามสิบวันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และหนังสือรับรอง
ให้เป็นไปตามแบบ รม.๘
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ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ไม่รับรองตามคาขอของบุคคลใด
ตามระเบียบนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่งดังกล่าว
ข้อ ๑๗ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การออกหนั ง สื อ รั บ รอง ให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี อั ต รา
ค่าใช้จ่ายท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ แบบคาขอหนั งสือรับรอง แบบใบรับคาขอ และแบบหนังสือรับรอง ให้เป็น ไป
ตามแบบท้ายระเบียบนี้
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๙ หนั งสือรับรองไม้ ผลิต ภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ ส่งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือว่า
เป็นหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

(แบบ รม.6)
คำขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อกำรค้ำ หรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
เขียนที่ ....................................................
วัน.....เดือน..............พ.ศ. ..........................
ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................
อายุ.............ปี สัญชาติ .................เลขประจาตัวประชาชน----
บ้าน/สานักงานใหญ่ เลขที.่ .......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน..................................................................ตาบล/แขวง...........................................................................
อาเภอ/เขต .................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.................................................
โทรศัพท์................................โทรสาร..............................อีเมล......................................................................
ขอยื่นคาขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองไม้ แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ไม้ท่อน (ระบุชนิดไม้ชื่อการค้า และชื่อวิทยาศาสตร์)……………………………………………..…..
จานวน...............ท่อน ปริมาตร .......................ลบ.ม. น้าหนัก.................................กก./ตัน
1.2 ไม้แปรรูป (ระบุชนิดไม้ชื่อการค้า และชื่อวิทยาศาสตร์) ……………………………………………….
จานวน...............ชิ้น/แผ่นปริมาตร .....................ลบ.ม. น้าหนัก.............................กก./ตัน
1.3 ไม้ล้อม (ระบุชนิดไม้ชื่อการค้า และชื่อวิทยาศาสตร์) ………………………………………..……..
จานวน...............ต้น ปริมาตร .....................ลบ.ม. น้าหนัก......................................กก./ตัน
1.4 ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ (ระบุชนิดไม้ชื่อการค้า และชื่อ
วิทยาศาสตร์) ……………………………………………………...….. จานวน...................ชิ้น/แผ่น/ท่อน
ปริมาตร .....................ลบ.ม. น้าหนัก...................กก./ตัน
1.5 ผลิตภัณฑ์ไม้ (ระบุ) ……………………..…………………………………..………………………………………
ชนิดไม้ชื่อการค้าชื่อวิทยาศาสตร์.................................……………………………………………..….
จานวน...................ชิ้น น้าหนัก.....................................กก./ตัน
1.6 ถ่านไม้ (ระบุชนิดไม้ชื่อการค้าชื่อวิทยาศาสตร์) ………….....................................................
จานวน...............ถุง/กล่อง/กระสอบ ปริมาตร ...................ลบ.ม. น้าหนัก...............กก./ตัน
(หากแต่ละประเภทมีมากกว่า 1 รายการ ให้ทาบัญชีแนบท้าย)
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้
2.1 หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
2.1.1 บุคคลธรรมดา
(1) บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของผู้ยื่นคาขอ
 (2) กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
ก. หนังสือมอบอานาจ
 ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
ผู้มอบอานาจและของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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 ค. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวจริง) ของ
ผู้รับมอบอานาจ
2.1.2 นิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
 กรณีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจ
ข้อ 3 หลักฐานแหล่งที่มาของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
3.1 ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม
3.1.1 ในราชอาณาจักร
 หนังสือรับรองไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 18/1
ที่ตรงกับประเภทสินค้าที่ขอรับรอง
 ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 เอกสารหลักฐานการได้มาโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
 หนังสือกากับไม้แปรรูป
 หนังสือรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง (Self Declaration)
 กรณี ที่ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้ อม ที่ไม่มีห ลั กฐาน ตาม (1)-(5) ให้ แนบภาพถ่ายรูป
ต้นไม้ที่ปลูก แผนที่โดยสังเขป และสาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินหรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่มีไม้ขึ้นหรือปลูกขึ้นแล้วแต่กรณี
3.1.2 นาเข้ามาในราชอาณาจักร
ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่หรือหนังสือกากับไม้แปรรูป และ
หนังสือรับรองแหล่งกาเนิด (C/O) หรือหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศผู้ส่งที่ระบุ
แหล่งกาเนิด (C/O)
3.2 ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
ใบอนุญาตให้นาเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
3.3 ผลิตภัณฑ์ไม้
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์
3.4 ถ่านไม้
(1) ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
(2) หลักฐานแสดงการได้มาของวัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(2.1) หนังสือรับรองไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 18/1
(2.2) หนังสือรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง (Self Declaration)
3.5 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้
สาเนาใบสั่งสินค้า และ INVOICE
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ข้อ 4 สินค้าตามที่ระบุในข้อ 1 เก็บไว้ ณ .......................................... อาเภอ........................................
จังหวัด..........................................................................................................................................
ส่งออกไปยังประเทศ.....................................................................................................................
Exporter Name and Address...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Consignee Name and Address................................................................................................
.......................................................................................................................................................
หมายเลข INVOICE…………………......................... ลงวันที่...........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แสดงหรือแนบมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสารตามคาขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ............
ตรวจสอบเอกสารตามคาขอแล้ ว ไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ ยื่น คาขอไม่แก้ไข เพิ่ มเติม ให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา
ความเห็นเจ้าหน้าที่
....................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ....................................................
ลงลายมือชื่อ............................................................ผูต้ รวจสอบคาขอ
(...........................................................)
คำสั่ง
มอบให้นาย/นาง/นางสาว................................................ตาแหน่ง.......................................................
พร้อมด้วย.............................................................................................................................................................
ออกไปดาเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชื่อ) ...................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
ได้ดาเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................................................................................................
เห็นควรแจ้งผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
 ถูกต้อง เห็นควรเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อออกหนังสือรับรองต่อไป
(ลายมือชื่อ)..............................................................ผู้ตรวจสอบ
(..............................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
คำสั่งอธิบดีกรมป่ำไม้
เห็นชอบ และลงนามแล้ว
ไม่เห็นชอบ ..............................................................................................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

(แบบ รม. 7)
ใบรับคำขอรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่..............เดือน............................พ.ศ. …...............
กรมป่าไม้โดย.............................................................ได้รับคาขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรของ.........................................................................
โดยได้ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอแล้ว ปรากฏดังนี้
 เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนและถูกต้อง
 เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนี้
1..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าว
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอฉบับนี้
หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ดังกล่าว กรมป่าไม้จะคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ ต่อไป
ทั้งนี้ผู้รับคาขอได้มอบสาเนาใบรับคาขอฉบับนี้ให้กับผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐานแล้ว

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

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

(แบบ รม.8)
หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพือ่ การค้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เลขที่

Letter of Certification for Trade and Export of Timber, Wood Products and Charcoal No.
ออกตามความในมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใบสั่งสินค้า/INVOICE
เลขที่
No.
ผู้ส่งออก/Exporter

วันที่
Date
ผู้ซื้อ/Consignee

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ประเทศปลายทาง
Tax ID
Destination Country
รายละเอียดสินค้า/Description of Consignment
ประเภท/Type
ชนิดไม้/Species
ชื่อสามัญ/Common name
(ระบุไม้ท่อน/timber ไม้ท่อนขนาด
เล็ก/roundwood ไม้ล้อม/balled tree ไม้แปร
รูป/sawnwood ชิ้นไม้สับ/wood chip ไม้ที่เคยอยู่ ชื่อการค้า/Trade name
ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้/used wood
ผลิตภัณฑ์ไม้/wood products ถ่านไม้/charcoals ชื่อวิทยาศาสตร์/Scientific name
หรืออื่นๆ )
จํานวน/ปริมาณ(หน่วย)
Quantity (unit)

ปริมาตร (ลบ.ม.)
Volume (cu.m.)

น้ําหนัก (กก./ตัน)
Weight (kg./ton)

แหล่งที่มา/Source

วันที่ออก
Date of issue
วันที่หมดอายุ
Date of expiry

ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
อธิบดีกรมป่าไม้
Director General of Royal Forest Department

อัตราค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ปริมาตร
สินค้า
(ลบ.ม.)
ไม่เกิน 27

28 - 55

56 - 80

มากกว่า 80

ระยะทางไป-กลับ
ไกลสุด
(กม.)
ไม่เกิน 200
201 - 400
มากกว่า 400
20,001 - 40,000 ไม่เกิน 200
201 - 400
401 - 500
มากกว่า 500
40,001 - 60,000 ไม่เกิน 200
201 - 400
401 - 500
มากกว่า500
มากกว่า 60,000
ไม่เกิน 200
201 - 400
401 - 500
มากกว่า500
น้ําหนัก
สินค้า
(กก.)
ไม่เกิน 20,000

จํานวนวัน
รวมค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติงาน
(บาท)
(วัน)
1
1,400
2
3,600
3
6,600
2
2,800
3
5,400
4
9,600
5
13,000
3
6,000
5
12,000
7
21,000
9
28,800
4
8,000
7
16,800
9
27,000
11
35,200

