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ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่กระทรวงพาณิช ยไดออกประกาศกระทรวงพาณิช ย เรื่อง การสงขาว ชาง และไม
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การสงถานไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อีกทั้งไดมีระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงไมและไมแปรรูป
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวง
พาณิช ย วาดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตสงถานไมออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๑๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิช ย
ฉบับดังกลาวกําหนดใหผูสงออกตองมีหนังสือรับรองจากกรมปาไม นั้น
เพื่ อ เป น การอํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ส ง ออก จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (และที่แกไขเพิ่มเติม) และอาศัย
อํา นาจตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ แหง พระราชกฤษฎี กาว าด วยหลัก เกณฑแ ละ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมปาไมจึงกําหนดระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม
และถานไม เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมปาไมดังตอไปนี้
(๑) ระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรองไมสวนปาที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐ และ
เอกชนเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม
“ไม” หมายความวา ไมตามกฎหมายวาดวยปาไม รวมถึงไมสวนปา ไมในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
“ไมสวนปา” หมายความวา ไมที่ปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากเนื้อไมและใหหมายรวมถึง
ไมที่ปลูกขึ้นเพื่อประโยชนอยางอื่นแตอาจใชประโยชนจากเนื้อไมไดดวย ในสวนปาทั้งในที่ดินของรัฐ
และเอกชน
“ไมในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง” หมายความวา ไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินของเอกชน
หรือที่ดินของรัฐที่ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
“ผลิตภัณฑไม” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากไม หรือมีไมเปนสวนประกอบ ที่ไดจัดทํา
เปนของสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปซึ่งไมเหมาะที่จะแปรรูปเปนอยางอื่น
“ถานไม” หมายความวา ถานไมที่ไดจากการเผาไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง (นอกจากไมสักและไมยาง) รวมถึงผงถาน ถานอัด และถานที่ไดจากวัสดุอื่น ที่ไมใชไม
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหเปนที่สุด
หมวด ๑
ไม ผลิตภัณฑไม และถานไม
ขอ ๖ ชนิดไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองเปนไมดังตอไปนี้
(๑) ไมสน (Pinus spp.) โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(๑.๑) เปน ไมที่ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จําเปนตองใชพื้นที่ในบริเวณนั้น เพื่อประโยชนของหนวยงานนั้น ๆ
(๑.๒) เปนไมที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม
(๒) ไมสนประดิพัทธที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
(๓) ไมที่ทําออกจากสวนปา ที่ปลูกขึ้นทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ยกเวน ไมสัก อนุญาตให
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูสงออก
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ขอ ๗ ชนิดผลิตภัณฑไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองเปนผลิตภัณฑที่ทําจากไม
ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๘ ถานไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๘.๑ มีหลักฐานใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยการปาไม
๘.๒ ไดจากการเผาไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง (นอกจาก
ไมสักและไมยาง)
๘.๓ ผงถาน ถานอัด และถานที่ไดจากวัสดุอื่นที่ไมใชไม เชน ถานกะลามะพราว
ถานเปลือกผลไม เปนตน และมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่กรมปาไมรับรอง
หมวด ๒
การยื่นคําขอและการตรวจสอบ
ไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๙ ผูใ ดประสงคจ ะขอหนังสือรั บรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไป
นอกราชอาณาจักรตามหมวดนี้ใหยื่นคําขอตามแบบทายระเบียบนี้
๙.๑ สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครใหยื่นตอ กองการอนุญาต กรมปาไม
๙.๒ สําหรับทองที่จังหวัดอื่นใหยื่นตอ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม หรือศูนยประสาน
จัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอตามข อ ๙ แล ว ให เ จ า หน า ที่ ล งทะเบี ย นตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง
แลวตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในคําขอใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอไมถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่แจงใหผูยื่นคําขอ
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร ใหเสนอคําขอตอผูอํานวยการกองการอนุญาต สําหรับทองที่
จังหวัดอื่น ใหเสนอคําขอตอผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม หรือหัวหนาศูน ยประสาน
จัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้น เปนผูพิจารณาสั่งเจาหนาที่ ซึ่งดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมหรือ
นักวิชาการปาไม ไมต่ํากวาระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ ออกไปดําเนินการตรวจสอบ
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ขอ ๑๑ การตรวจสอบใหตรวจสอบชนิด ลักษณะ และเอกสารการไดมาของไม ผลิตภัณฑไม
และถานไม โดยวิธีสุมตัวอยางตรวจสอบไมนอยกวารอยละ ๒
ขอ ๑๒ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอผลการตรวจสอบพรอมความเห็น
สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยกองการอนุญาต สําหรับทองที่
จังหวัดอื่นใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมในทองที่น้นั
หมวด ๓
การออกหนังสือรับรอง
ไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๒ เมื่อผู อํานวยการกองการอนุญาต หรื อผูอํ านวยการสํ านักจั ดการทรัพ ยากรปาไม
ไดรับรายงานจากเจาหนาที่แลวใหพิจารณาวาสมควรออกหนังสือรับรองใหหรือไมอยางไร แลวรายงาน
ใหอธิบดีกรมปาไมหรือผูที่อธิบดีกรมปาไมมอบหมายพิจารณาลงนาม
ขอ ๑๓ หนังสือรับรอง ใหใชตามแบบทายระเบียบนี้ โดยใหกรอกขอความเปนภาษาอังกฤษ
และใหจัดทําสําเนาคูฉบับเก็บไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๔ การระบุชนิดไมในหนังสือรับรอง ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชนิดไมใหใชชื่อทางการคา และหรือชื่อทองถิ่น พรอมชื่อพฤกษศาสตร ระบุ ชื่อสกุล
และชนิด กํากับไว
(๒) แหลงที่มาของไม (ใหระบุประเทศ)
(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองทายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชัย เพียรสถาพร
อธิบดีกรมปาไม

คําขอหนังสือรับรองไม
เขียนที่ ....................................................
วัน….......เดือน....................พ.ศ. ….......
ขาพเจา .........................................................................................................................................
อายุ ...............ป สัญชาติ..........................หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................
อยูบา นเลขที่/ภูมลิ าํ เนาสํานักงานใหญ ...............................หมูที่ ............ตรอก / ซอย...............................
ถนน ............................................................ตําบล / แขวง ........................................................................
อําเภอ / เขต .................................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย…….………...
หมายเลขโทรศัพท ............................................โทรสาร.................................................
ขอยืน่ คําขอตอกรมปาไม มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคขอหนังสือรับรองไม แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ไมสน.......................................... (ระบุชนิดไม ชื่อการคา หรือชือ่ พื้นเมือง) ……...…
จํานวน….........ชิ้น/ แผน/ ทอน/ ตัน ปริมาตร................ลบ.ม.
1.2 ไมที่ทําออกจากสวนปา.................(ระบุชนิดไม ชือ่ การคา หรือชือ่ พื้นเมือง)….....……
จํานวน….........ชิ้น/ แผน/ ทอน/ ตัน ปริมาตร................ลบ.ม.
(ถามีประเภทมากกวาแบบคําขอ ใหทําบัญชีแนบทาย)
ขอ 2 ไมตาม ขอ 1.1 และ / หรือ 1.2 นี้เปนไมที่มาจาก
2.1 ไมสน (Pinus spp.) ที่ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยงานของทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชพื้นที่บริเวณนั้น เพือ่ ประโยชนของหนวยงานนัน้ ๆ
2.2 ไมสน (Pinus spp.) ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม
2.3 ไมสนประดิพัทธที่ตัดจากในที่ดนิ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
2.4 ไมที่ทําออกจากสวนปา
ขอ 3 ไมดังกลาวขางตนเก็บไว ณ อําเภอ..................................... จังหวัด.............................................
และจะสงออกไปประเทศ............................................................................................................
Importer Name and Address …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Consignee Name and Address …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
หมายเลข INVOICE ................................................... ลงวันที่ ...................................................

ขอ 4 ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพรอมนี้ คือ
4.1 สําเนาใบสั่งสินคา (INVOICE)
4.2 ภาพถายสินคาไม
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวผูขอ
4.4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
4.5 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
4.6 กรณี ไมตามขอ 2.1 และ 2.2
เอกสารที่รับรองจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
กรณี ไมตามขอ 2.3 และ 2.4
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดนิ ของรัฐ
เอกสารทีแ่ สดงการไดมาของไม ในกรณีเปนไมชนิดเดียวกับไมหวงหาม
ตามพระราชบัญญัติปา ไม พุทธศักราช 2484
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความและเอกสารทีแ่ นบมาขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอให
เจาหนาทีอ่ อกไปตรวจสอบไมตามสถานทีด่ ังกลาวดวย
(ลายมือชือ่ )............................................. ผูยื่นคําขอ
(.........................................)
สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ 4

(ลายมือชือ่ )..........................................ผูตรวจสอบคําขอ
ตําแหนง ………………………..
……... /…..…../ ….….

คําสั่ง
มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว..........................................................ตําแหนง........................................................
พรอมดวย..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ

(ลายมือชือ่ )(ผูอํานวยการสํานักฯ/ กองการอนุญาต /หัวหนาศูนย ฯ)
(...............................................................)
ตําแหนง…………………….………………….
……….. /….…../ ……..….
ความเห็นเจาหนาที่
ไดดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว
ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูยื่นคําขอทราบ
ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองที่แนบมาพรอมนี้

(ลายมือชื่อ) .....................................................ผูตรวจสอบ
(..................................................)
ตําแหนง...................................................
……... /……../ …….
ความเห็นผูบังคับบัญชา
(ลายมือชื่อ)...................................................
(..................................................)
ตําแหนง .............................................
….. /……../ …….
คําสั่งอธิบดีกรมปาไม
เห็นชอบ และลงนามแลว
ไมเห็นชอบ
...........................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหนง......................................
…….. /……../……....

คําขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม
เขียนที่ ................................................
วัน….......เดือน.........................พ.ศ. ….......
ขาพเจา ...............................................................................................................................................
อายุ ..................ป สัญชาติ...........................หมายเลขบัตรประชาชน .............................................................
อยูบา นเลขที่/ภูมลิ าํ เนาสํานักงานใหญ .......................หมูที่ ..............ตรอก / ซอย...........................................
ถนน ..................................................................ตําบล / แขวง ........................................................................
อําเภอ / เขต……..............................จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย …....................................
หมายเลขโทรศัพท ....................................................โทรสาร..........................................................................
ขอยืน่ คําขอตอกรมปาไม มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ........................................................................................ จํานวน …......................หนวย
1.2 ........................................................................................ จํานวน …......................หนวย
(ถามีประเภทมากกวาแบบคําขอ ใหทําบัญชีแนบทาย)
ขอ 2. ผลิตภัณฑไม ตามขอ 1. ทําขึ้นจากชนิดไม
2.1..................................
2.2……………..………
2.3 ……………...…………….
2.4..................................
2.5……………..………
2.6 ………...…………………
ขอ 3 ผลิตภัณฑไมดังกลาว ใชวัตถุดิบไมมาจาก
3.1 ไมภายในประเทศ
3.2 ไมนําเขาจากตางประเทศ........................................................................................................
ขอ 4 ผลิตภัณฑไมดังกลาวขางตนเก็บไว ณ อําเภอ................................ จังหวัด.........................................
และจะสงออกไปประเทศ...................................................................................................................
Importer Name and Address ………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………...………….
Consignee Name and Address ………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………...………………….
หมายเลข INVOICE ที่................................................... ลงวันที.่ .......................................................

ขอ 5. ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพรอมนี้ คือ
5.1 ตัวอยางหรือภาพถายผลิตภัณฑไม
5.2 สําเนาใบสั่งสินคา (INVOICE)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวผูขอ
5.4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
5.5 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
5.6
กรณีไมตามขอ 3.1 ใหแนบเอกสารการไดมาซึ่งผลิตภัณฑไมโดยถูกตองตามกฎหมาย
กรณีไมตามขอ 3.2 ใหใชใบเบิกทางของกรมปาไม หรือเอกสารอื่นใดทีแ่ สดงถึงการ
ไดมาซึ่งผลิตภัณฑไมโดยถูกตองตามกฎหมาย
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความและเอกสารทีแ่ นบมาขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอให
เจาหนาทีอ่ อกไปตรวจสอบผลิตภัณฑไมตามสถานที่ดังกลาวดวย
(ลายมือชือ่ ).................................................... ผูยื่นคําขอ
(...............................................)
สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ 5

(ลายมือชือ่ ) .........................................ผูตรวจสอบคําขอ
….... /……../ …….
คําสั่ง
มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว.............................................ตําแหนง...............................................
พรอมดวย.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชือ่ )(ผูอ ํานวยการสํานักฯ/ กองการอนุญาต /หัวหนาศูนย ฯ)
(............................................)
ตําแหนง ………………………..……….……….
…….... /…..…../ ……….

ความเห็นเจาหนาที่
ไดดาํ เนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว
ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูยนื่ คําขอทราบ
ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองทีแ่ นบมาพรอมนี้
(ลายมือชือ่ ) ...................................ผูตรวจสอบ
(.................................)
ตําแหนง ......................................
….. /……../ …….
ความคิดเห็นของผูบ ังคับบัญชา
(ลายมือชือ่ ) ..........................................
(.........................................)
ตําแหนง ............................................
….. /……../ …….
คําสั่งอธิบดีกรมปาไม
เห็นชอบ และลงนามแลว
ไมเห็นชอบ
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลายมือชือ่ ).........................................
(......................................)
ตําแหนง ...................................
….. /……../ …….

คําขอหนังสือรับรองถานไม
เขียนที่ ................................................
วัน….......เดือน.........................พ.ศ. ….......
ขาพเจา .........................................................................................................................................
อายุ ......................ป สัญชาติ..............................หมายเลขบัตรประชาชน.................................................
อยูบา นเลขที่/ภูมลิ าํ เนาสํานักงานใหญ………. ..............หมูที่ .................ตรอก / ซอย .............................
ถนน ...............................................................ตําบล / แขวง …….............................................................
อําเภอ / เขต ...............................................จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ........................
หมายเลขโทรศัพท ..............................................โทรสาร.........................................................................
ขอยืน่ คําขอตอกรมปาไม มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคขอหนังสือรับรองถานไม แยกตามประเภท ดังนี้
1.1 ถานไม ..................................................................... จํานวน …...................... หนวย
1.2 ผงถาน...................................................................... จํานวน …...................... หนวย
1.3 ถานอัด..................................................................... จํานวน …...................... หนวย
1.4 ถานที่ไดจากวัสดุอื่น ๆ ที่ไมใชไม............................ จํานวน ….......................หนวย
(ถามีประเภทมากกวาแบบคําขอ ใหทาํ บัญชีแนบทาย)
ขอ 2 ถานไมตามขอ 1 เก็บไว ณ อําเภอ......................................... จังหวัด...........................................
และจะสงออกไปประเทศ.............................................................................................................
Importer Name and Address …………………….……….…………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………….
Consignee Name and Address ……………………..……………..……………………………
……………………………………………………….………………………………………….
หมายเลข INVOICE ที่ ........................................................ ลงวันที.่ ..........................................
ขอ3. ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพรอมนี้ คือ
3.1 สําเนาใบสั่งสินคา (INVOICE)
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวผูขอ
3.3 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบั มอบอํานาจมาดําเนินการแทน)
3.4 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

3.5 ตัวอยางหรือภาพถายถานไม
3.6 เฉพาะกรณี 1.1 ใหแนบเอกสารแสดงที่มาของถานไม ดังนี้
3.6.1 นําเขา ใหแนบเอกสารใบเบิกทางของกรมปาไม
3.6.2 ผลิตในประเทศ ใหแนบเอกสารที่ไมขึ้นอยู ดังนี้
เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ
เอกสารอื่นใดที่เกีย่ วของ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความและเอกสารทีแ่ นบมาขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอให
เจาหนาทีอ่ อกไปตรวจสอบถานไมตามสถานทีด่ ังกลาวดวย
(ลายมือชือ่ )............................................. ผูยื่นคําขอ
(..........................................)
สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ 3
(ลายมือชือ่ ) ......................................ผูตรวจสอบคําขอ
….. /……../ …….
คําสั่ง
มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว.............................................ตําแหนง...............................................
พรอมดวย.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ
(ลายมือชือ่ )(ผูอํานวยการสํานักฯ/ กองการอนุญาต /หัวหนาศูนย ฯ)
(............................................)
ตําแหนง …………………………………………..
…..….. /…..…../ …..….

ความเห็นเจาหนาที่
ไดดาํ เนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว
ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูยนื่ คําขอทราบ
ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองทีแ่ นบมาพรอมนี้
(ลายมือชือ่ ) ...........................................ผูตรวจสอบ
(...........................................)
ตําแหนง........................................
…….. /……../ …….
ความเห็นผูบังคับบัญชา
(ลายมือชือ่ )............................................
(..............................................)
ตําแหนง..........................................
……... /…..….../ ……….
คําสั่งอธิบดีกรมปาไม
เห็นชอบ และลงนามแลว
ไมเห็นชอบ
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(ลายมือชือ่ )..............................................
(...........................................)
ตําแหนง.........................................
….. /……../ …….

MNRE No.... (1)...

Royal Forest Department
Phaholyothin Road, Bangkok 10900

This certificate is to certify that.............. (2)....................... appearing
in the following description of consignment belonging to…...……………(3).…………...……..…
………………………………………………………………………………….………..as exporter
and to …………………………………….…… (4).………………………..…….……………….
……………………………………………………………………..…………………. as consignee
based on sampling inspection of our competent authority.
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT
Quantity & description: ……………………………… (5).……………….………………………..
…………………………………………………………………………….…..…………………….
…………………………………………………………………………….………..……………….
Commercial name (Botanical name): ………………………. (6)….……………….……….……...
……………………..………..…………………..………….………………..………………………
……………………..………..…………………..………….………………..………………………
……………………..………..…………………..………….………………..………………………
Invoice No. & Invoice date: ……...…………..… (7)…...…….…………………………….…..….
Source / Origin: ………………………………….… (8) ……...……..………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….
Date of issue: ………………………….…… (9)…………………………………………..

(Signature)
…(10)…Director-General of the Royal Forest Department

