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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองไม้เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรกรณีย่นื คำ
ขอที่สำนักรับรองกำรป่ำไม้กรมป่ำไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักรับรองการป่าไม้
กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงำน:การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกรณียื่นคาขอที่สานักรับรองการ
ป่าไม้กรมป่าไม้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักรับรองการป่าไม้
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกาหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ตอ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2555
2)

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรพ.ศ. 2552

3)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการส่งไม้และแปรรูปออกไปนอก
ราชอาณาจักรพ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
16
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 24
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 9
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรกรณีย่นื คาขอที่สานักรับรองการป่าไม้กรมป่าไม้ 15/05/2015 11:20
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักรับรองการป่าไม้กรมป่าไม้/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกาหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๕และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการส่งไม้และไม้
แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของรัฐใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมาจาหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้า
ไม้ระเบียบฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศและระเบียบดังกล่าวสินค้าไม้ที่จะส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรต้องมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายยกเว้นไม้ที่ได้
จัดทาเป็นของสาเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะนาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นสาหรับไม้สักท่อนและไม้แปรรูปกาหนดให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกแต่เพียงเจ้าเดียวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคมพ.ศ. 2543 เรื่อง
การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจาหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออกโดยผู้ขอหนังสือ
รับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ต้องยื่นคาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือ
รับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537
http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160
http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1)

2)

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักรับรอง
การป่าไม้

หมำยเหตุ

5 นาที

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและคาขอหนังสือ
รับรองสินค้าไม้

1 ชั่วโมง

สานักรับรอง
การป่าไม้

(ลงรับคาขอเมื่อ
เอกสารครบถ้วน)

-

(ทั้งนี้
ผูป้ ระกอบการ
ต้องยื่นทาการนัด
หมายภายใน 2
วันทาการ)
-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ผูป้ ระกอบการเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า

2 วันทาการ

สานักรับรอง
การป่าไม้

การพิจารณา

เจ้าหน้าตรวจสินค้า

3 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานผล
การตรวจสอบ

1 ชั่วโมง

สานักรับรอง
การป่าไม้
สานักรับรอง
การป่าไม้

การพิจารณา

ผูอ้ านวยการส่วนการ
รับรองไม้พิจารณาให้
ความเห็น

30 นาที

สานักรับรอง
การป่าไม้

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูอ้ านวยการสานักรับรอง
การป่าไม้พิจารณาอนุญาต
และออกหนังสือรับรอง
พร้อมแจ้งผลการพิจารณา

1 ชั่วโมง

สานักรับรอง
การป่าไม้

-

5)

6)

7)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร ผูข้ อยื่นคาขอพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ

-
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
รำยกำร
จำนวน
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่ เอกสำรยืนยัน
เอกสำร
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
บัตรประจาตัว กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ 1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ 2)
นิตบิ ุคคล
การค้า

ที่
1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
รำยกำร
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
เอกสำร
สาเนาใบสั่ง
สินค้า (Invoice)
ภาพถ่ายสินค้า ไม้หรือตัวอย่าง
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีรับ
อานาจ
ดาเนินการแทน)
6. เอกสารที่
กรมการปกครอง
รับรองจากทาง
ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ
แล้วแต่กรณีไม้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำร
เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

5)

เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
ที่ดนิ ของรัฐ/
เอกสารที่แสดง
การได้มาของไม้
ในกรณีเป็นไม้
ชนิดเดียวกับไม้
หวงห้ามตาม
พระราชบัญญัติ
ป่าไม้
พุทธศักราช
2484

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
กรมที่ดนิ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนอาคารเทียมคมกฤสชัน้ 1 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขต
จตุจักร 10900 สายด่วนกรมป่าไม้ศูนย์บริการประชาชนโทรศัพท์ 02-5614292 -3 ต่อ 5657 โทรสาร
02-579-2884
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์http://www.forest.go.th/index.php?lang=t
หมายเหตุ-
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองไม้
2)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองไม้
-

3)

ตัวอย่างหนังสือรับรองไม้
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

27/08/2558
เผยแพร่คมู่ อื บนเว็บไซต์แล้ว
นิศาภัทร์โต่นวุธ
ชุติเดชกมนณชนุตม์
สุภาพรสิรวณิชย์

