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พ.ศ. 2552 ขึ้น และได้จัดตั้ง “สํานักรับรองการป่าไม้” เพื่อกํากับดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะ และเพื่อ
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และถ่านไม้ ตัวอย่างหนังสือรับรอง หน่วยงานที่ให้บริการ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ขอรั บ หนัง สื อ รับ รองไม้ ป ระเภทต่ า งๆ สําหรับ ผู้ป ระกอบการด้ า นการส่ ง ออกสิ น ค้ าประเภทไม้ แ ละ
ประชาชนทั่วไป
สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผ้ปู ระกอบการ ประชาชน และผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อสามารถให้บริการและอํานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการตรวจสอบและออกหนั ง สื อ รั บ รองไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ และ
ถ่ า นไม้ เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ ก ารยื่ น เอกสารประกอบการพิ จ ารณา
การรั บ คํา ขอ การตรวจสอบของเจ้ า หน้ า ที่ การเสนอความเห็ น การพิ จ ารณาอนุ ญ าตและ
การลงนามออกหนั ง สื อ รั บ รองไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ และถ่ า นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
3. คําจํากัดความ (Definition)
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
“ไม้” หมายความว่า ไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมถึงไม้สวนป่า ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
“ไม้สวนป่า” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และให้หมายรวมถึงไม้ที่
ปลู ก ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น แต่ อ าจใช้ ป ระโยชน์ จ ากเนื้ อ ไม้ ไ ด้ ด้ ว ย ในสวนป่ า ทั้ ง ในที่ ดิ น
ของรั ฐ และเอกชน
“ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินของเอกชน
หรือที่ดินของรัฐที่ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผลิตภัณฑ์ไม้” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ หรือมีไม้เป็นส่วนประกอบ ที่ได้จัดทํา
เป็นของสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นอย่างอื่น
“ถ่านไม้ ” หมายความว่ า ถ่ านไม้ ที่ได้จากการเผาไม้ที่ ปลูก ขึ้ น ในที่ดิน กรรมสิ ท ธิ์ หรือสิ ทธิ
ครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) รวมถึงผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่น ที่ไม่ใช่ไม้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้หรือนักวิชาการป่าไม้ ไม่ต่ํากว่าระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานราชการหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ
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4. คความรับผิดชอบ
ช (Respoonsibilities)
4.1 กรรณีสินค้าอยู่ในเขตกรุ
ใ
งเทพพมหานคร
ผู้อํานวยยการสํานักรับรองการป่าไม้
า (ปฏิบัติราชการแททนอธิบดีกรมมป่าไม้): พิจารณาลงนาม
า
ม
หนังสือรับรอง (ตตามคําสั่งกรมมป่าไม้ ที่ 40060/2555 ลงวันที่ 27
7 สิงหาคม พพ.ศ. 2555)
4.2 กรรณีสินค้าอยู่นอกเขตกรุ
น
งเทพมหานคร
เ
ร
ผู้อํานวยยการสํานักจััดการทรัพยาากรป่าไม้ (ปปฏิบัติราชกาารแทนอธิบดีกรมป่าไม้): พิจารณาลงง
นามหหนังสือรับรออง (ตามคําสั่งกรมป่
ง
าไม้ ที่ 3565/25
554 ลงวันที่ 3๐ ธันวาคคม พ.ศ. 255
54)
5. ระะบบงาน (W
Work System
m)
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6. แผนภูมิต้นไม้แสดงกระบวนการย่อย (Tree Diagram)

7. ผลลัพธ์ที่คาดหวังและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของกระบวนการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ
(Lag Indicator)

- เฉพาะสินค้าไม้ทีถ่ ูกต้องตามกฏหมาย

• ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ

เท่านั้นที่ส่งออกไปต่างประเทศได้
- เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการทีป่ ฏิบัติตาม

• ผลการตรวจประเมินโดย Third Party

กฏหมายมีโอกาสในตลาดส่งออกมากขึ้น
- ความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
เป็นธรรมในการขอรับใบอนุญาต

• จํานวนข้อร้องเรียนที่เกีย่ วกับการออก
ใบอนุญาต
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8. ขั้นตอนการปฏิบตั ิและควบคุมกระบวนงาน( Procedure)
8.1 กรณีสินค้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน
1.

ผู้ขออนุญาต

จุดควบคุม

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ส่งคืน

2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและคําขอ

ไม่ครบถ้วน

ทุกคําขอ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอหนังสือรับรอง

1. คําขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้
2. สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
3. ภาพถ่ายสินค้า
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ
มาดําเนินการแทน)
6. เอกสารเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล
7.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินของรัฐหรือเอกสารที่แสดงการได้มาของไม้

- ความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสาร

-เอกสารครบ 7 เรื่อง
- กรอกข้อความ
สมบูรณ์

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

- เวลา

ภายใน 1 วันทําการหลัง
ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

- เวลา

ภายใน 1 วันทําการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ครบถ้วน

3.
ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า
4.
นัดหมายผู้ประกอบการ
5.
ตรวจสินค้า

สุ่มตรวจสินค้าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2
- ชนิดไม้
- ประเภท
- ปริมาณ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้
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ขั้นตอนการทํางาน
6.

จุดควบคุม
-เวลา
- ความถูกต้องของ
เอกสาร
-เวลา

จัดทํารายงานผลการตรวจ
7.

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกคําขอ

ผู้อํานวยการส่วน
การรับรองไม้

ทุกคําขอ

ผู้อํานวยการสํานัก
รับรองการป่าไม้

ผู้อํานวยการส่วน
การรับรองไม้พิจารณา
ให้ความเห็น

8.

-เวลา
ผู้อํานวยการสํานักรับรอง
การป่าไม้พิจารณา
อนุมัติ

9.
ออกหนังสือรับรอง

10.
ประเมินความพึงพอใจ

-เวลา
- ความถูกต้องของ
เอกสาร
ร้อยละความพึง
พอใจ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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8.2 กรณีสินค้าอยู่นอกกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน
1.

จุดควบคุม

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ส่งคืน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอหนังสือรับรอง

1. คําขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้
2. สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
3. ภาพถ่ายสินค้า
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
5. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจ
มาดําเนินการแทน)
6. เอกสารเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล
7.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินของรัฐหรือเอกสารที่แสดง
การได้มาของไม้

ผู้ขออนุญาต

2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและคําขอ

ไม่ครบถ้วน

- ความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
ของเอกสาร

- เอกสารครบ 7 เรื่อง
- กรอกข้อความสมบูรณ์

ทุกคําขอ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

ครบถ้วน

3.

- เวลา
ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า

4.

ภายใน 1 วันทําการ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

นัดหมายผู้ประกอบการ

5.
ตรวจสินค้า

6.

ผู้อํานวยการส่วน
ป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าพิจารณา

จัดทํารายงานผลการตรวจ

สุ่มตรวจสินค้าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2
- ชนิดไม้
- ประเภท
- ปริมาณ

- เวลา

ภายใน 1 วันทําการ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้
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ขั้นตอนการทํางาน
7.

จุดควบคุม

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ผู้รับผิดชอบ

-เวลา

ผู้อํานวยการส่วน
ป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าพิจารณา

-เวลา

ผู้อํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้

ผู้อํานวยการส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า
พิจารณา
ให้ความเห็น
8.

ภายใน 1 วันทําการ

ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พิจารณา
อนุมัติ
9.

ออกหนังสือรับรอง

10.
ประเมินความพึงพอใจ

-เวลา
- ความถูกต้องของ
เอกสาร
ร้อยละความพึงพอใจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ป่าไม้

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8
8. ขั้นตอนการปฏิบตั ิและควบคุมกระบวนงาน( Procedure)
8.3 กรณีสินค้าอยู่นอกกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน
1.

ผู้ขออนุญาต

จุดควบคุม

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ผู้ขอหนังสือรับรอง

ส่งคืน

2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและคําขอ

ผู้รับผิดชอบ

-ความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ไม่ครบถ้วน เอกสาร

-เอกสารครบ 7 เรื่อง
- กรอกข้อความ
สมบูรณ์

ทุกคําขอ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ครบถ้วน

3.

4.

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ
นัดหมายผู้ประกอบการ

5.
ตรวจสินค้า

6.

เวลา

เวลา

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

สุ่มตรวจสินค้าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2
- ชนิดไม้
- ประเภท
- ปริมาณ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

เวลา
จัดทํารายงานผลการตรวจ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. คําขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้
2. สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
3. ภาพถ่ายสินค้า
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
5. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจ
มาดําเนินการแทน)
6. เอกสารเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล
7.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินของรัฐหรือเอกสารที่
แสดงการได้มาของไม้

9

ขั้นตอนการทํางาน
7.

จุดควบคุม
-เวลา

ระดับควบคุม

ความถี่
ในการตรวจ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ป่าไม้พิจารณา

ภายใน 1 วันทําการ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้
พิจารณา

ให้ความเห็น

8.

ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พิจารณา

-เวลา
ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พิจารณา

ภายใน 1 วันทําการ
อนุมัติ

9.

-เวลา

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

ออกหนังสือรับรอง

10.
ประเมินความพึงพอใจ

- ร้อยละของความพึง
พอใจ

ทุกคําขอ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดขั้นตอนการอนุญาตออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณีที่สินค้าอยู่ในกรุงเทพมหานครและยื่นคําขอหนังสือรับรองที่สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน
1. ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรอง

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองสินค้าไม้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารข้อ 1-7) ณ ส่วนการรับรองไม้
สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารและคําขอหนังสือ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการตรวจสอบเอกสารและรับคําขอหนังสือรับรอง หากถูกต้องครบถ้วน ลงทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง
รับรองสินค้าไม้
หากไม่ถกู ต้องครบถ้วน แจ้งผู้ขอนํามายืน่ เพิ่มเติมภายใน 7 วัน
3. ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้พิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้เสนอหนังสือต่อผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้เพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ออกไปตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 ทําการวันหลังได้รบั คําขอ

4. นัดหมายผู้ประกอบการ

นัดหมายผู้ประกอบการเพือ่ ตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 วันทําการ

5. ตรวจสินค้า

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ตรวจสอบสินค้าไม้ โดยวิธีส่มุ ตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของสินค้าไม้

6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้จดั ทํารายงานผลการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้
ภายใน 1 วันทําการ
หากถูกต้องครบถ้วน ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้พิจารณาให้ความเห็น ภายใน 1 วันทําการ

7. ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้พิจารณา
ให้ความเห็น
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ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

8. ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้พิจารณา

กรณีมอบอํานาจให้ผ้อู ํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้ : ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้พิจารณา
อนุมัติและลงนามในหนังสือรับรอง
กรณีไม่มอบอํานาจ: เสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมตั ิและลงนามในหนังสือรับรอง

9. ออกหนังสือรับรอง

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้นาํ หนังสือรับรองไปออกเลขที่สารบัญสํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้

10. ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบบสอบถามความพึงพอใจของการรับบริการการออก
หนังสือรับรอง
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กรณีที่สินค้าอยู่นอกกรุงเทพมหานครและยื่นคําขอหนังสือรับรองที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

1. ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรอง

ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารข้อ 1-7) ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารและคําขอหนังสือ
รับรองสินค้าไม้

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการตรวจสอบเอกสารและรับคําขอหนังสือรับรอง หากถูกต้องครบถ้วน ลงทะเบียนตามลําดับ
ก่อนหลัง หากไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งผู้ขอนํามายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วัน

3. ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้เสนอหนังสือต่อผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพือ่ พิจารณา
พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ออกไปตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 ทําการวันหลังได้รับคําขอ
4. นัดหมายผู้ประกอบการ

นัดหมายผู้ประกอบการเพือ่ ตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 วันทําการ

5. ตรวจสินค้า

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ตรวจสอบสินค้าไม้ โดยวิธีส่มุ ตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของสินค้าไม้

6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้จดั ทํารายงานผลการตรวจพร้อมเสนอความเห็นเสนอต่อผู้อํานวยการส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ภายใน 1 วันทําการ

7. ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หากถูกต้องครบถ้วน ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพิจารณาให้ความเห็น
พิจารณาให้ความเห็น
ภายใน 1 วันทําการ
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ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

8. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณา กรณีมอบอํานาจให้ผ้อู ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ : ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
พิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือรับรอง
กรณีไม่มอบอํานาจ: เสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมตั ิและลงนามในหนังสือรับรอง
9. ออกหนังสือรับรอง

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้นาํ หนังสือรับรองไปออกเลขสารบัญ ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

10. ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบบสอบถามความพึงพอใจของการรับบริการ
การออกหนังสือรับรอง
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กรณีที่สินค้าอยู่นอกกรุงเทพมหานครและยื่นคําขอหนังสือรับรองที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้
ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

1. ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรอง

ผู้ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองสินค้าไม้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารข้อ 1-7) ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้

2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารและคําขอหนังสือ
รับรองสินค้าไม้

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการตรวจสอบเอกสารและรับคําขอหนังสือรับรอง หากถูกต้องครบถ้วน ลงทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง
หากไม่ถกู ต้องครบถ้วน แจ้งผู้ขอนํามายืน่ เพิ่มเติมภายใน 7 วัน

3. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ พิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้า

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้เสนอหนังสือต่อหัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ออกไปตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 ทําการวันหลังได้รบั คําขอ

4. นัดหมายผู้ประกอบการ

นัดหมายผู้ประกอบการเพือ่ ตรวจสอบสินค้าไม้ภายใน 1 วันทําการ

5. ตรวจสินค้า

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ตรวจสอบสินค้าไม้ โดยวิธีส่มุ ตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของสินค้าไม้

6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้จดั ทํารายงานผลการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้
ภายใน 1 วันทําการ

7. หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้พิจารณาให้
ความเห็น

หากถูกต้องครบถ้วน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นต่อ ภายใน 1 วันทําการ
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ขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
8. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรณีมอบอํานาจให้ผ้อู ํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ : ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณา
พิจารณา
อนุมัติและลงนามในหนังสือรับรอง
กรณีไม่มอบอํานาจ: เสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมตั ิและลงนามในหนังสือรับรอง
9. ออกหนังสือรับรอง

พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่าไม้นาํ หนังสือรับรองไปออกเลขสารบัญ ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

10. ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบบสอบถามความพึงพอใจของการรับบริการการออกหนังสือรับรอง
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณี 1 สินค้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
ส่งคืน
ผู้ขออนุญาต
ยื่นคําขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคําขอ
1 วันทําการ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่ลงทะเบียนรับ

ลงทะเบียนรับ
เสนอ
ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นัดหมายผู้ขออนุญาต
1 วันทําการ

ตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าทีท่ ําการตรวจสอบสินค้า
จัดทํารายงานผลการตรวจ
เสนอ
ผู้อํานวยการส่วนการรับรองไม้
เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้
เสนอ

กรณีไม่มอบอํานาจ

กรณีมอบอํานาจ
สํานักรับรองการป่าไม้

กรมป่าไม้
อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ
หนังสือรับรอง

ผู้อํานวยสํานักรับรองการป่าไม้
พิจารณาอนุมัติ

1 วันทําการ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณี 2 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ส่งคืน

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคําขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคําขอ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง

กรณีเอกสารครบถ้วน

ไม่ลงทะเบียนรับ

ลงทะเบียนรับ
เสนอ
ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและ
ควบคุมไฟป่ามอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นัดหมายผู้ขออนุญาต
1 วันทําการ

ตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าทีท่ ําการตรวจสอบสินค้า
จัดทํารายงานผลการตรวจ
เสนอ
ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า
เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
กรณีไม่มอบอํานาจ

เสนอ

กรมป่าไม้

กรณีมอบอํานาจ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ
หนังสือรับรอง

1 วันทําการ

ผู้อํานวยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
พิจารณาอนุมัติ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณี 3 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้
ส่งคืน
ผู้ขออนุญาต
ยื่นคําขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ประสานงานป่าไม้
1 วันทํา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคําขอ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง

กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ไม่ลงทะเบียนรับ

ลงทะเบียน
เสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานป่าไม้
มอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นัดหมายผู้ขออนุญาต
1 วันทําการ

ตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
จัดทํารายงานผลการตรวจ
เสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์
ประสานงานป่าไม้
เสนอ

กรณีไม่มอบอํานาจ

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
เสนอ

กรณีมอบอํานาจ
1 วันทํา

อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ผู้อํานวยการสํานัก
หนังสือรับรอง จัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณาอนุมัติ
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10. เอกสารอ้างอิง
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวน
ป่าออกจําหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก
2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่า
ออกจําหน่ายต่างประเทศ
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
7) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
8) คําสั่งกรมป่าไม้ที่ 3564/2555 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่องมอบหมายให้
อํานวยการสํานักการอนุญาต เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
9) คํ า สั่ ง กรมป่ า ไม้ ที่ 3565/2555 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2554 เรื่ อ งมอบหมายให้
อํ า นวยการสํ า นั ก การอนุ ญ าต เป็ น ผู้ พิ จ ารณาลงนามในหนั ง สื อ รั บ รอง ตามระเบี ย บกรมป่ า ไม้
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
10) คําสั่งกรมป่าไม้ที่ 4021/2555 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เรื่อง การจัดตั้งสํานัก
รับรองการป่าไม้
11) คํ า สั่ ง กรมป่ า ไม้ ที่ 4060/2555 ลงวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2555 เรื่ อ ง มอบหมายให้
ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้ เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
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มติคณะรัฐมนตรี
วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543
เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่ายต่างประเทศ
และการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่าย
ต่างประเทศได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการอนุญาต
ให้ ส่ ง ออกไม้ ส วนป่ า และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การตั ด ไม้ ส วมรอย พร้ อ มกั บ พิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ อ.อ.ป. รับความเห็น
ของคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจและสํานักงบประมาณ (เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการ
ตัดไม้ออกจากสวนป่าและควบคุมยอดการส่งออกไม้สวนป่าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้
ความสําคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้นโดยทําแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปไม้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น) ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
สําหรับการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออกและการทบทวนราคาประเมินของไม้สักสวนป่าจาก
ร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 20 เป็นเวลา 3 ปี แล้วปรับขึ้นเป็นร้อยละ 40 ตามเดิม ส่วนราคาประเมิน
เฉลี่ยควรเป็นราคาที่ซ้ือขายจริง กับอนุมัติให้ อ.อ.ป. ขอขยายระยะเวลาการกู้เงินรวม 3 รายการ ตาม
ข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ อ.อ.ป. พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไข
ปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างจริงจัง ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อไปโดยด่วน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

***************************************
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ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่ายต่างประเทศ
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 อนุมตั ิให้ อ.อ.ป. ส่งไม้สัก
สวนป่าออกจําหน่ายต่างประเทศได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการในการอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า และหลักเกณฑ์วิธีการป้องกันการตัดไม้สวม
รอยพร้อมกับพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกคําสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มอบอํานาจให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอํานาจลงนาม ในใบอนุญาตให้ส่งไม้สวนป่าทุกชนิดออกไป
นอกราชอาณาจักร
เพื่อให้การอนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อธิบดีกรมป่าไม้
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตและการป้องกันการตัดไม้สวมรอยไว้ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นไม้สักทีท่ ําออกจากสวนป่าของ อ.อ.ป. ทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป โดยมีหลักฐาน
ดังนี้
(1) สําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.3) ตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
(2) สําเนาหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ทีไ่ ด้มาจากการทํา
สวนป่าที่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั รองถูกต้อง (สป.13) ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
(3) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ทีไ่ ด้มาจากการทําสวนป่า(สป 15)
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
2. ต้องมีหนังสือรับรองไม้สักที่ทํา ออกจากสวนป่าของ อ.อ.ป. ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยกรมป่าไม้
3. ให้ อ.อ.ป. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองการอนุญาต
กรมป่าไม้ พร้อมหลักฐานเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ให้ใช้แบบคําร้องขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
แล้วแต่กรณีโดยให้ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจาก อ.อ.ป. เป็นผู้ลงนามในคําขอ
(2) หลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2
(3) ใบสั่งซื้อสินค้า
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4. อธิบดีกรมป่าไม้หรือผูท้ ีอ่ ธิบดีมอบหมายจะพิจารณาอนุญาต ดังนี้
(1) อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาตรทีร่ ะบุในหนังสือรับรองไม้สกั ทีท่ ําออกจากสวนป่า
ของ อ.อ.ป. ออกไปจําหน่ายต่างประเทศตามข้อ 2
(2) ใบอนุญาตส่งไม้ออกให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.
2522 แล้วแต่กรณี
(3) กําหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 30 วัน ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียว โดยมี
อายุใบอนุญาตไม่เกิน 30 วัน และจะต้องยื่นคําขอตามข้อ 3 (1) ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

23
หน้า ๓๐
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ของรัฐในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สมควรปรับปรุงมาตรการส่งไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับถานการณ์
ส่งออกในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ไม้” หมายความว่า ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึงหวาย
ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือ
ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเป็นของ
สําเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะสมทีจ่ ะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่
ข้อ ๔ ให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีทีน่ ําออกไปใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่นาํ ออกไป
เพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าทีจ่ ําเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
บุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็น การสมควรยกเลิก มาตรการควบคุมการส่ง ออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้ า
โค กระบือ ม้า ลา ล่อ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ปะการัง เมล็ดปอทุกชนิด ปุ๋ยที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และหวาย
ซึ่งกําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไป
นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ แต่ยังคงมีสินค้าข้าว
ช้างและไม้ที่จําเป็นต้องควบคุมการส่งออกต่อไป เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อการอนุรักษ์ช้าง
และทรัพยากรป่าไม้ ประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติรองรับบรรดาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่
ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงและรวมมาตรการควบคุมการส่งออกไม้สน
ไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน และไม้ยางพารา ไว้ในประกาศฉบับเดียวกันกับไม้
ชนิดอื่นด้วย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การผ่อนผันอนุญาตให้ส่งไม้สนออกไปนอกราชอาณาจักร
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕
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(๒) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการผ่อนผันอนุญาตให้ ส่งไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูก
ขึ้นทั้งของรัฐและเอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งไม้ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑) ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง
และรํา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวทุกชนิด
(๒) ช้างชนิดพันธุ์ Elephas maximus และให้รวมถึงงาช้าง น้ําเชื้อ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา
ขนาย เล็บ กระดูก เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่างๆ ที่ ได้จากช้างทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้วตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากช้างดังกล่าวด้วย
(๓) ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่ และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม
รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต
หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเป็นของสําเร็จรูป ซึ่งไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูป
เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นําออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณี
ที่นําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น
ข้อ ๖ เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งบรรดาสินค้า
ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังต่อไปนี้ เป็นอันยกเลิกโดยผลของ
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.
๒๕๒๒
(๑) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๔๙๔
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
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(๔) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๕) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๖) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๗) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อ ๗ บรรดาประกาศและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าข้าว ช้าง และไม้ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศหรือ
ระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งออก
ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ ม การส่ ง ถ่ า นไม้ อ อกไปนอกราชอาณาจั ก ร
เพื่อประโยชน์ในการสงวนและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔ ให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ ผงถ่าน
ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านเปลือกผลไม้ เป็นต้น
ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นําออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่ นําออกไป
เพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
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หน้า ๒๔
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต
ส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๔๙ กําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงสมควร
กําหนดเอกสาร หรือหลักฐานประกอบคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อให้การส่งออกถ่านไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๓) และ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.
๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ
ขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การขออนุญาตส่งออกถ่านไม้ ให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่
แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว
(๒) เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ พร้อมสําเนา ๑ ชุด
(ก) ใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(ข) หนังสือรับรองถ่านไม้จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ครอบครอง
(นอกจากไม้สักและไม้ยาง) จากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
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เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง
(ค)

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการกําหนดให้ใช้ในการควบคุมการนําถ่านไม

เคลื่อนที่
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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หน้า ๒๖
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป
ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้ไม้และไม้แปรรูป ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุก
ชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน
ก้อน เพลเลต (Pellets) หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําจนเป็นของสําเร็จรูป ซึ่ง
ไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกไปจําหน่าย ต่างประเทศได้ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และความในข้อ ๔ (๓) และ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ จะอนุญาตให้ส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรได้ กรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ ไม้ยางพารา
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เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

อนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกไม่ จํ ากั ด ปริ ม าณ
โดยให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญาตส่ ง สิ น ค้ าออกไปนอก
ราชอาณาจักร พร้อมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทาง
การค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว
๓.๒ ไม้สน
อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรม
ป่าไม้มอบหมาย โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดง
สํ า เนาบั ญ ชี ร าคาสิ น ค้ า หรื อ ใบเสนอราคาสิ น ค้ า ลวงหน้ า หรื อ หลั ก ฐานทางการค้ า อื่ น ใดที่ แ สดง
รายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
ว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จําเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ
(๒) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
(๓) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์
๓.๓ ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า
อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรม
ป่าไม้มอบหมายโดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดง
สํ า เนาบั ญ ชี ร าคาสิ น ค้ า หรื อ ใบเสนอราคาสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า หรื อ หลั ก ฐานทางการค้ า อื่ น ใดที่ แ สดง
รายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
ว่าเป็นไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน
สําหรับการส่งออกไม้สกั สวนป่าจะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ อ อกประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อง การส่ ง ข้ าว ช้ าง และไม้
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อีกทั้งได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว
กําหนดให้ผ้สู ่งออกต้องมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ นั้น
เพื่ อ เป็ น การอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ส่ ง ออก จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมป่าไม้จึงกําหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.๒๕๔๓
(๒) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.๒๕๔๖
(๓) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐ และเอกชน
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
“ไม้” หมายความว่า ไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมถึงไม้สวนป่า ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง
“ไม้สวนป่า” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และให้หมายรวมถึงไม้ที่ปลูก
ขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย ในสวนป่าทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน
“ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินของเอกชนหรือ
ที่ดินของรัฐที่ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผลิตภัณฑ์ไม้” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ หรือมีไม้เป็นส่วนประกอบ ที่ได้จัดทําเป็น
ของสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นอย่างอื่น
“ถ่ า นไม้ ” หมายความว่ า ถ่ า นไม้ ที่ ไ ด้ จ ากการเผาไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้ น ในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ หรื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) รวมถึงผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่น ที่ไม่ใช่ไม้
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
ข้อ ๖ ชนิดไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องเป็นไม้ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้สน (Pinus spp.) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑.๑) เป็ นไม้ที่ ตัดออกจากป่าในบริเวณที่ หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิ จ
จําเป็นต้องใช้พื้นที่ในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
(๑.๒) เป็นไม้ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
(๒) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
(๓) ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า ที่ปลูกขึ้นทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ยกเว้น ไม้สัก อนุญาตให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก
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ข้อ ๗ ชนิดผลิตภัณฑ์ไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๘ ถ่านไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๘.๑ มีหลักฐานใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
๘.๒ ได้จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้
สักและไม้ยาง)
๘.๓ ผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่าน
เปลือกผลไม้ เป็นต้น และมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่กรมป่าไม้รับรอง
หมวด ๒
การยืน่ คําขอและการตรวจสอบ
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามหมวดนี้ให้ยื่นคําขอตามแนบท้ายระเบียบนี้
๙.๑ สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ กองการอนุญาต กรมป่าไม้
๙.๒ สําหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
หรือศูนย์ประสานจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่น้นั แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคําขอตามข้อ ๙ และ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตามลําดับก่อนหลังแล้ว
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําขอ
สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้เสนอคําขอต่อผู้อํานวยการกองการอนุญาต สําหรับท้องที่
จังหวัดอื่น ให้คําขอต่อผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือหัวหน้าศูนย์ประสานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่น้ันเป็นผู้พิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้หรือนักวิชาการ
ป่าไม้ไม่ต่ํากว่าปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ ออกไปดําเนินการตรวจสอบ
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ข้อ ๑๑ การตรวจสอบให้ตรวจสอบชนิด ลักษณะ และเอกสารการได้ มาของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ โดยวิธีส่มุ ตัวอย่างตรวจสอบไม้น้อยกว่าร้อยละ ๒
ข้อ ๑๒ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น
สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการกองการอนุญาต สําหรับ
ท้องที่จังหวัดอื่นให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่น้นั
หมวด ๓
การออกหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๒ เมื่อผู้อํานวยการกองการอนุญาตหรือผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วให้พิจารณาว่าสมควรออกหนังสือรับรองให้หรือไม่อย่างไร แล้วรายงาน
ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายพิจารณาลงนาม
ข้อ ๑๓ หนังสือรับรอง ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยให้กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
และให้จัดทําสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๑๔ การระบุชนิดไม้ในหนังสือรับรอง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชนิดไม้ให้ใช้ชื่อทางการค้า และหรือชื่อท้องถิ่น พร้อมชื่อพฤกษศาสตร์ ระบุชื่อสกุล และ
ชนิด กํากับไว้
(๒) แหล่งที่มาของไม้ (ให้ระบุประเทศ)
(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองท้ายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชัย เพียรสถาพร
อธิบดีกรมป่าไม้
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
MNRE No

(1)

Royal Forest Department
Phaholyothin Road, Bangkok 10900

This certificate is to certify that

(2)

in the following description of consignment belonging to

appearing
(3)

.
as exporter
as consignee based on

and to
(4)
sampling inspection of our competent authority.
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT
Quantity & description :

(5)

Commercial name (Botanical name):
Invoice No. & Invoice date:

(6)
(7)

Source / Origin:

(8)

Date of issue:

(9)

(10)

(
Signature
)
Director General of Royal Forest Department
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คําขอหนังสือรับรองไม้
เขียนที่.....................................
วัน........เดือน...........พ.ศ...........
ข้าพเจ้า..............................................................................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน..............................................................
อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ......................หมู่ที่ .....................ตรอก/ซอย...................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.........................................................................
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด........................ .รหัสไปรษณีย์................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร......................................................................
ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองไม้ แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ไม้สน................................(ระบุชนิดไม้ ชื่อการค้า หรือชื่อพื้นเมือง).............
จํานวน...............ชิ้น/แผ่น/ท่อน/ตัน ปริมาตร .....................ลบ.ม.
1.2 ไม้ทีท่ ําออกจากสวนป่า ..............(ระบุชนิดไม้ ชื่อการค้า หรือชื่อพื้นเมือง).....
จํานวน...............ชิ้น/แผ่น/ท่อน/ตัน ปริมาตร .....................ลบ.ม.
(ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบัญชีแนบท้าย)
ข้อ 2 ไม้ตาม ข้อ 1.1 และ / หรือ 1.2 นี้เป็นไม้ที่มาจาก
2.1 ไม้สน (Pinus spp.) ที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
2.2 ไม้สน (Pinus spp.) ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
2.3 ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากในที่ดนิ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
2.4 ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า
ข้อ 3 ไม้ดังกล่าวข้างต้นเก็บไว้ ณ อําเภอ................................จังหวัด.........................................
และจะส่งออกไปประเทศ..................................................................................................
Exporter Name and address............................................................................................
........................................................................................................................................
Consignee Name and Address.........................................................................................
.......................................................................................................................................
หมายเลข INVOICE.................................. ลงวันที่.......................................................
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ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
4.1 สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
4.2 ภาพถ่ายสินค้าไม้
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ
4.4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบั มอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
4.5 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
4.6 กรณี ไม้ตามข้อ 2.1 และ 2.2
เอกสารทีร่ บั รองจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
กรณี ไม้ตามข้อ 2.3 และ 2.4
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ
เอกสารทีแ่ สดงการได้มาของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้าม
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ยื่นคําขอ
(......................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 4
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบคําขอ
ตําแหน่ง.........................................
.........../.........../.........
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คําสั่ง
มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง..................................................
พร้อมด้วย......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/ผู้อํานวยการส่วนฯ/หัวหน้าศูนย์ฯ)
(............................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
.........../........../.............
ความเห็นเจ้าหน้าที่
ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว
ไม่ถกู ต้อง เห็นควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ
ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองที่แนบมาพร้อมนี้
(ลายมือชื่อ)...................................ผู้ตรวจสอบ
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
(ลายมือชื่อ)...................................
(....................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........
คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม้
เห็นชอบ และลงนามแล้ว
ไม่เห็นชอบ
...............................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................
(.....................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........
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คําขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้
เขียนที่ .......................................
วัน........เดือน..............พ.ศ...........
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน...................................................................
อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ........................หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย........................
ถนน................................................ตําบล/แขวง...................................................................................
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร................................................................................
ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ แยกตามประเภท ดังนี้
1.1...........................................................จํานวน ............... หน่วย
1.2...........................................................จํานวน ................หน่วย
(ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบัญชีแนบท้าย)
ข้อ 2 ผลิตภัณฑ์ไม้ ตาม ข้อ 1 ทําขึ้นจากชนิดไม้
2.1 ......................... 2.2 ..........................
2.4 .........................

2.5 ..........................

2.3 .................................
2.6 .................................

ข้อ 3 ผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว ใช้วตั ถุดิบไม้มาจาก
3.1 ไม้ภายในประเทศ
3.2 ไม้นําเข้าจากต่างประเทศ.....................................................................................
ข้อ 4 ผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าวข้างต้น เก็บไว้ ณ อําเภอ..............................จังหวัด................................
และจะส่งออกไปประเทศ........................................................................................................
Exporter Name and address..................................................................................................
..............................................................................................................................................
Consignee Name and Address...............................................................................................
..............................................................................................................................................
หมายเลข INVOICE.................................. ลงวันที่.................................................................
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ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
5.1 ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ไม้
5.2 สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ
5.4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบั มอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
5.5 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
5.6

กรณีไม้ตามข้อ 3.1 ให้แนบเอกสารการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้ โดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย
กรณีไม้ตามข้อ 3.2 ให้ใช้ใบเบิกทางของกรมป่าไม้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดง
ถึงการ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ยื่นคําขอ
(......................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 5
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบคําขอ
ตําแหน่ง..........................................
.........../.........../...........
คําสั่ง
มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง..........................................
พร้อมด้วย...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/สํานักรับรองฯ/หัวหน้าศูนย์ฯ)
(............................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
.........../........../............
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ความเห็นเจ้าหน้าที่
ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว
ไม่ถกู ต้อง เห็นควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ
ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองที่แนบมาพร้อมนี้
(ลายมือชื่อ)...................................ผู้ตรวจสอบ
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
........./.........../...........

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
(ลายมือชื่อ)...................................
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........

คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม้
เห็นชอบ และลงนามแล้ว
ไม่เห็นชอบ
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../..........
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คําขอหนังสือรับรองถ่านไม้
เขียนที่ .......................................
วัน........เดือน..............พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า....................................................................................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน...................................................................
อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ........................หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอ........................
ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................................................
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................
หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร..............................................................................
ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ถ่านไม้ ........................................................... จํานวน .................. หน่วย
1.2 ผงถ่าน .......................................................... จํานวน ................หน่วย
1.3 ถ่านอัด .......................................................... จํานวน ................หน่วย
1.4 ถ่านทีไ่ ด้จากวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ไม้ ........................ จํานวน ..............หน่วย
(ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบัญชีแนบท้าย)
ข้อ 2 ถ่านไม้ ตามข้อ 1 เก็บไว้ ณ อําเภอ...............................จังหวัด........................................
และจะส่งออกไปประเทศ...................................................................................................
Exporter Name and address.............................................................................................
.................................................................................. .....................................................
Consignee Name and Address..........................................................................................
........................................................................................................................................
หมายเลข INVOICE.................................. ลงวันที่...........................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
3.1 สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE)
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ
3.3 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบั มอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
3.4 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
3.5 ตัวอย่างหรือภาพถ่ายถ่านไม้
3.6 เฉพาะกรณี 1.1 ให้แนบเอกสารใบเบิกทางของกรมป่าไม้ ดังนี้

50
3.6.1 นําเข้า ให้แนบเอกสารใบเบิกทางของกรมป่าไม้
3.6.2 ผลิตในประเทศ ให้แนบเอกสารที่ไม้ขึ้นอยู่ ดังนี้
เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน หรือ
เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ยื่นคําขอ
(......................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 3
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบคําขอ
.........../.........../...........

คําสั่ง
มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง..........................................
พร้อมด้วย..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/ผู้อํานวยการส่วน/หัวหน้าศูนย์ฯ)
(............................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
.........../........../.............
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ความเห็นเจ้าหน้าที่
ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว
ไม่ถกู ต้อง เห็นควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ
ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองที่แนบมาพร้อมนี้
(ลายมือชื่อ)...................................ผู้ตรวจสอบ
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
(ลายมือชื่อ)...................................
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../.......
คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม้
เห็นชอบ และลงนามแล้ว
ไม่เห็นชอบ
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................
(.................................)
ตําแหน่ง...................................
.........../.........../...........
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ตัวอย่างหนั
า งสือรับรองไม้ท่อน
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ตัวอย่างหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้

54
ตัวอย่างหนังสือรับรองถ่านไม้
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หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
1. กรมป่าไม้
ชื่อหน่วยงาน
ส่วนการรับรองไม้

ที่ตั้งสํานักงาน

จังหวัดพื้นที่
รับผิดชอบ

61 ถ.พหลโยธิน แขวง กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900

โทรศัพท์

โทรสาร

02-5614292- 02-5795786
3 ต่อ
5248,5249

2. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)

164/1 ถ.เจริญ
ประเทศ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100
798 ถ.สิงหไคล
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
(เชียงราย)
57000
30 ถ.ท่ามะโอ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
(ลําปาง)
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(ตาก)
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
(สระบุรี)

จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โทรสาร

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลําพูน

053820778

053820778

เชียงราย พะเยา น่าน

053711445

053711445

ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์

054223298

ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000

ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
กําแพงเพชร

054228081
054217627
055511763

111 หมู่ 1 ต.พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18240

สระบุรี ปทุมธานี
ชัยนาท ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี
นนทบุรี
ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร

055511763
055-512630
036036347497-8 347499

ถ.หน้าศูนย์ราชการ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ต.ในเมือง
อ.เมือง
(ขอนแก่น)
จ.ขอนแก่น

043330382

043330727

56
ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โทรสาร

40000
591 ม.7
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย
ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
(นครราชสีมา)
จ.นครราชสีมา
30000
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
(ชลบุรี)

สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่
10 (ราชบุร)ี

31/2 หมู่ 4
ถ. พระสัจจา
ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี
20000
265 ถ.ค่ายหลวง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110

5 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุ้ง
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
84000
19 ถ.พระเงิน
สํานักจัดการ
ต.คลัง อ.เมืองนครศรี
ทรัพยากรป่าไม้ที่
นครธรรมราช
12
(นครศรีธรรมราช) จ. นครศรีธรรมราช
80000
ม.1 ต.ฉลุง
สํานักจัดการ
อ.หาดใหญ่
ทรัพยากรป่าไม้ที่
จ.สงขลา
13 (สงขลา)
90110
สํานักจัดการ
ถ.โกสีย์ใต้
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ต.ปากน้ําโพ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่
11 (สุราษฎร์ธานี)

นครราชสีมา สุรินทร์
044-222201 044บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
222783
044-222264
044932157
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด

038272143

038272143

ราชบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ระนอง

032201395

032201395

077275816
077281554

077275816
077281554

นครศรีธรรมราช ตรัง
พัทลุง

075317883
0864781200

075317883

สงขลา สตูล ปัตตานี

074398210
0847512358
056226374

074398210

นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
พิจิตร อุทัยธานี

056226374

57
ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
1 ถ.นิตโย
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อ.เมือง
จ. นครพนม
สาขานครพนม
48000
430 ถ.คลังอาวุธ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34000
474 ซอย 5
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
สาขาปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
25000
ตู้ ปณ. 110 ม.2
สํานักจัดการ
ต.ทับปริก อ.เมือง
ทรัพยากรป่าไม้ที่
จ.กระบี่ 81000
12 สาขากระบี่

จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขานครสวรรค์

สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่
13สาขานราธิวาส

ถ.ประชาสงเคราะห์
ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
96000

นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร

042-511505 042-515505
042-511210 042-511210

ยโสธร อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี

045-316644 045-316644

ปราจีนบุรี นครนายก
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

037452104

037452104

กระบี่ ภูเก็ต พังงา

075622231
0864792838
073512597

0864792838

นราธิวาส ยะลา

073512597

3. ศูนย์ประสานงานป่าไม้
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุรี

ที่ตั้งสํานักงาน
268 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000
ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธุ์
96 ถ.อรรถเปศล
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์
46000
ศูนย์ประสานงานป่าไม้กําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

โทรศัพท์
034-514415

โทรสาร
034514415

043-811778 043811778

055-711588

055711588

58
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ประสานงานป่าไม้จันทบุรี

ที่ตั้งสํานักงาน
5 ถ.ท่าสิงห์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000

โทรศัพท์
039-311016

โทรสาร
039322320

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ฉะเชิงเทรา

อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
24000
157/2 ถ.พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000
363 ถ.หฤทัย
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
16 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่า
ตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ
อ.เมืองตราด จ.ตราด
23000
149 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
92000
2/ข 258 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
176 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
92 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000
ถ.นิวาศ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
100 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

038-511053

038511053

056-413040

056-413040

044-822498

044822498
077501550
039520057

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยนาท

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ตราด

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ตรัง

ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก
ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม
ศูนย์ประสานงานป่าไม้นนทบุรี

ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน
ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ปทุมธานี

077-503019
039-511157

075-212849

075212849

037-312713

037312713
034258524
025914137

034-242395
02-5914137

054-710815
044-614902

054710815
044-614902

02-6816688

02-6816688

59
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ประสานงานป่าไม้
ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ปัตตานี

ที่ตั้งสํานักงาน
18 ถ.เทศบาลบํารุง อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ถ.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ปัตตานี
94000

โทรสาร
032611275
073-460073, 073081-0962253 460073

ศูนย์ประสานงานป่าไม้
พระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชั้น 3 อาคาร 4
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
18 ถ.พหลโยธิน
ต.แม่ต๋ํา อ.เมือง จ.พะเยา
56000
90/2 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร
66000
ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
361 ถ.ดําเนินเกษม
ต.คลองกระแซง
อ. เมือง จ.เพชรบุรี 76000
140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
60 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง
จ.พังงา 82000
435 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
478 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ถ.ศูนย์รวมราชการ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
222 ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง

035-336356

035-336356

054-445142

054445142

056-611295
ต่อ 18

056611315

055-251317

055251317
056741319

ศูนย์ประสานงานป่าไม้พะเยา

ศูนย์ประสานงานป่าไม้พิจิตร

ศูนย์ประสานงานป่าไม้พิษณุโลก
ศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบูรณ์

ศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบุรี

ศูนย์ประสานงานป่าไม้แพร่
ศูนย์ประสานงานป่าไม้พังงา
ศูนย์ประสานงานป่าไม้พัทลุง
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ภูเก็ต
ศูนย์ประสานงานป่าไม้มุกดาหาร
ศูนย์ประสานงานป่าไม้

โทรศัพท์
032-611275

056-725755

032-402519

032-402519

054-627143

054627143
076-481060

076-481060
074-613093
ต่อ 17
076-250631
042-612052

074621341
076250631
042-612052

043-777395 043-

60
ชื่อหน่วยงาน
มหาสารคาม
ศูนย์ประสานงานป่าไม้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ยะลา
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ร้อยเอ็ด
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระยอง
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ราชบุรี

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ลพบุรี

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ลําพูน

ศูนย์ประสานงานป่าไม้เลย
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ ศรีสะเกษ

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สตูล

ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท์
มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงนาง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
053-612078
ถ.ปางล้อนิคม
อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา
95000
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.ศาลากลาง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
162 ถ.สุริยเดชบํารุง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
21/1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
058 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
52 ถ.วรเดช
ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
14 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุมศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี
15000
ถ.ลําพูน-ป่าซาง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
51000
37/1 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนอง
ครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000
1876 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิง
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
68 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทรสาร
777395
053612078

073-212787 073212786
045-711601 045711601
043-513043

043513043
077-811267 077811267
038-611008 038614258
032-322038 032322038
036-621739

036621739

053-561089

053-561089

042-811112

042811112
045612877

045-612877

042-711460

042733148

074-722058, 074087722058

61
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรสาคร

ศูนย์ประสานงานป่าไม้
สมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานป่าไม้
สมุทรปราการ
ศูนย์ประสานงานป่าไม้สระแก้ว

ที่ตั้งสํานักงาน
91000
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถ.เศรษฐกิจ1
ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
324 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
ศาลากลางจังหวัด
ต.ปากน้ํา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
อ. เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์
3903842
034-810300

034-711467
02-3951115

037-312713

โทรสาร
034-810300

034711467
023951115
037312713
036511713

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สิงห์บุรี

625 ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-511713

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุโขทัย

117 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
8ค ถ.นางศรีประจันต์
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
72000
6 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

055-614840,
055-614841

055614841

035-536054

035-536054

044-713520

044713520

042-412143

042412143
042311554
035-620258

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุรินทร์

ศูนย์ประสานงานป่าไม้หนองคาย
ศูนย์ประสานงานป่าไม้
หนองบัวลําภู
ศูนย์ประสานงานป่าไม้อ่างทอง

ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุทัยธานี

ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
ถ.อุดรวิสัยกิจ
อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000
36 ม.5 ถ.สายเอเชีย
ต.บ้านอิฐ อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000
73 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี

042-311554
035-620258

056-511009

056-513159
ต่อ 104

62
ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

61000
ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์
19 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
53000
ศูนย์ประสานงานป่าไม้อํานาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ถ.ชยางกูร
ต.ไก่คํา อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000

โทรศัพท์

โทรสาร

055-440563

055-440563

045-523509

045523514

