เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดาเนินการรับรอง
แหล่งที่มาของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดาเนินการออกหนังสือรับรองแหล่งที่มา
ของไม้ตามมาตรา 18/1 และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 18/2 แทนกรมป่าไม้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18/3 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกาหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดาเนินการรับรองแหล่งที่มาของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หน่วยรับรอง” หมายถึง สถาบันหรือองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
หมวด 1
หน่วยรับรอง
ข้อ 5 หน่วยรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.๑ มีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1.๑ เป็นหน่วยงานของรัฐ
5.1.๒ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์หรือตามกฎหมายอื่น และได้รับ
การรับรองระบบงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกาหนดสาหรับ
หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการมาตรฐานเลขที่ มอก. 17065 - 2556 หรือตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกาหนดขึ้นใหม่
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5.2 มีสานักงานใหญ่หรือที่ทาการในราชอาณาจักรไทย
5.3 ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นหน่วยรับรองเว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี
๕.๔ ต้องมีบุคลากรในการตรวจสอบรับรอง ดังนี้
(๑) ผู้ชานาญการอย่างน้อย ๑ คน
(๒) เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน
ข้อ 6 ผู้ชานาญการของหน่วยรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สาขาวนศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์ สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ สาขาการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาส่งเสริมการป่าไม้ สาขาการใช้ที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาการเกษตรและสหกรณ์ สาขาหนึ่ งสาขาใด และจะต้ อ งเป็น ผู้มี ป ระสบการณ์ ด้า นการป่าไม้
สิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมไม้ตามระยะเวลา ดังนี้
(ก) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ
(ข) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
(ค) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ การประเมินปริมาตรไม้ หรือการพิสูจน์
ตาแหน่งพื้นที่และต้นไม้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(๓) ไม่เคยรับรองหรือมีส่วนร่วมในการรับรองไม้และแหล่งที่มาของไม้ตามมาตรา ๑๘/๑
หรือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามมาตรา ๑๘/๒ อันเป็นเท็จ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่หนังสือรับรองนั้นถูกเพิกถอน
(4) ต้องไม่เคยถูกสั่งพักหรือถอดถอนจากการเป็นผู้ชานาญการของหน่วยรับรองใด เว้นแต่
ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาช่างสารวจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยหนึ่งคน
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(๒) สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวนศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์ สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ สาขาการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาส่งเสริมการป่าไม้ สาขาการใช้ที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาการเกษตรและสหกรณ์ สาขาหนึ่งสาขาใด อย่างน้อยหนึ่งคน
(๓) สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าด้านกฎหมาย อย่างน้อยหนึ่งคน
(๔) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการรับรองแหล่งที่มาของไม้ตามมาตรา ๑๘/๑ หรือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้ ตามมาตรา ๑๘/๒ อัน เป็นเท็จ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นับแต่วันที่หนังสือรับรองนั้นถูกเพิกถอน
(5) ต้องไม่เคยถูกสั่งพักหรือถอดถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองใด ๆ เว้นแต่
ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ข้อ 8 ผู้ใดประสงค์เป็นหน่วยรับรองให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามคาขอแบบ รบ.18/3-01 ท้ายระเบียบนี้ โดยมีเอกสารประกอบคาขอ ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือนิติบุคคลตามข้อ ๕
(๒) หนังสือมอบอานาจของผู้มีอานาจลงนาม (กรณีมีการมอบอานาจ)
(๓) หนังสือรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17065 - 2556 หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศกาหนดขึ้นใหม่
(๔) บัญชีแสดงรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลของผู้ชานาญการและเจ้าหน้าที่
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยัง
ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ให้ยื่นคาขอ
ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ณ สานักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
ข้อ 9 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
ให้เสนอคณะกรรมการซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะหนึ่งตรวจสอบคุณสมบั ติผู้ขอเป็นหน่วยรับรอง
ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 แล้วเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
พิจารณาสั่งรับขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยรับรองภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับคาขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองให้เป็นไปตามแบบ รบ.18/3-02 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10 หน่วยรับรองมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการรับรองแทนกรมป่าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้
พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิต ภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
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เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 หรือระเบียบที่ได้แก้ไข (ถ้ามี) รวมทั้ง
ข้อสั่งการของกรมป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรอง
ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
(๓) ประกาศรายชื่อผู้ชานาญการและเจ้า หน้าที่ไว้ที่สานักงานอย่างเปิดเผย หรือดาเนินการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลงผู้ชานาญการหรือเจ้าหน้าที่ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
(๔) จัดทารายงานสถานภาพการอยู่ประจาของผู้ชานาญการและเจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือน
(5) รายงานการออกหนังสือรับรองตาม (๑) ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด และสรุปรายงาน
ให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน
ข้อ 11 เงื่อนไขสาหรับหน่วยรับรอง มีดังนี้
(1) กรมป่าไม้จะกาหนดให้เป็นหน่วยรับรองคราวละไม่เกินสี่ปี
(2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบนี้รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(3) หน่วยรับรองตามข้อ ๕.๑.๒ ต้องได้รับการรับรองระบบงานตาม มอก. 17065 - 2556
หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกาหนดขึ้นใหม่ ตลอดระยะเวลาที่เป็นหน่วยรับรอง
(4) ต้ อ งไม่เปิด เผยข้อมูล ของผู้ ขอหนังสื อรับ รองแก่บุค คลอื่ นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายให้เปิดเผย
(5) ต้องแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กรมป่าไม้กาหนด
(6) ต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อกรมป่าไม้
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอก่อนสิ้นอายุการรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมไม่เกินหกเดือน
เมื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยื่นคาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยรั บ รองและด าเนิ น การรั บ รองตามระเบี ย บนี้ ต่ อ ไปได้ จ นกว่ า
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายจะมีคาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรอง
ในการต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น หากผู้ ยื่ น ค าขอมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๕ ข้ อ ๖ ข้ อ 7
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ขอไม่ได้กระทาผิดตามข้อ ๑๓ (๓)
ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับรองการขึ้นทะเบียน ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนโดยให้นาข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมวด 2
การสั่งพักและการเพิกถอนหน่วยรับรอง
ข้อ 1๓ กรมป่าไม้อาจสั่งพักการเป็นหน่วยรับรองก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยรับรองยินยอมให้ผู้ชานาญการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองอื่นที่ถูกเพิกถอน
การเป็นหน่วยรับรองเพราะกระทาการอันเป็นเท็จหรือมีส่วนร่วมในการกระทาการอันเป็นเท็จมาร่วม
ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยรับรอง จะสั่งพักจนกว่าจะสรรหาผู้ชานาญการหรือเจ้าหน้าที่มาทดแทน
(๒) หน่วยรับรองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และเงื่อนไขที่กาหนดจะสั่งพักได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
(3) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองถูกฟ้องต่อศาลว่ากระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์ วิธีก ารและเงื่ อนไขในการกาหนดให้สถาบัน
หรื อ องค์ กรอื่น ดาเนิ น การแทนกรมป่า ไม้ ใ นการรั บรองไม้ ต ามมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสั่งพักจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
หน่ ว ยรั บ รองซึ่ ง ถู ก สั่ งพั ก การเป็น หน่ว ยรั บรองต้อ งหยุ ด กระท าการตรวจสอบและรั บรอง
นับแต่วันที่ถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรอง
ข้อ 1๔ กรมป่าไม้อาจเพิกถอนการเป็นหน่วยรับรองก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยรับรองขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
(๒) หน่วยรับรองซึ่งถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรองตามข้อ 13 ได้กระทาการตามข้อ 13 (๑)
หรือข้อ 13 (๒) ซ้าในระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่ถูกสั่งพักการเป็นหน่วยรับรอง
(๓) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรองได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลตามข้อ 1๓ (๓) และ
มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
(4) หน่วยรับรองทาการรับรองอันเป็นเท็จและหนังสือรับรองนั้นได้ถูกเพิกถอน
หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 1๕ ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายมีคาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยรับรอง บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซงึ่ อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ดังกล่าว

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่ ว ยรับรองซึ่งถูกสั่งพักหรือเพิกถอนมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
หมวด ๔
การตรวจประเมินและติดตาม
ข้อ
(1)
(2)
(3)

๑๖ กรมป่าไม้จะตรวจประเมินหน่วยรับรอง ดังนี้
ตรวจประเมินการดาเนินงานตามข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13 อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน
ตรวจสอบการฝ่าฝืนและมีเหตุการณ์สั่งพัก และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
หมวด ๕
อัตราค่ารับรอง

ข้อ ๑๗ ค่าดาเนินการตรวจรับรอง และการรับรองตามข้อ ๑๐ (๑) ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผู้รับรองกับผู้ขอหนั งสือรับรอง ทั้งนี้ ให้คานึงถึงปริมาณ และราคาของไม้ ผลิต ภัณฑ์ไ ม้
และถ่านไม้ ประกอบข้อตกลงด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
อดิศร นุชดารงค์
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบ รบ.๑๘/๓-๐๑
คำขอหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรอง
ตำมมำตรำ ๑๘/๓ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒๔๘๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ…………………………………………
วันที่………………………………………………
ผู้รับคำขอ……………….……..............

เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้

๑. ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำยุ................สัญชำติ.........................
หมำยเลขประจำตัวประชำชน/ผู้เสียภำษี
ในนำมนิติบุคคล/สมำคม/สหกรณ์ ชื่อ.………………………….…................………………………….….................................
......…………………………...............................................…...................................................
ที่ตั้งสำนักงำนเลขที…่ ………....ตรอก/ซอย………………………….…..................ถนน…………………………….…………………………….
หมู่ท…ี่ …….….ตำบล/แขวง…………………………….....................อำเภอ/เขต…………................................................
จังหวัด…………………………………………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ …………………………………………
โทรศัพท์…………………………………………..…โทรสำร………………..………….…………………
Email………………………………………………………
วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/สมำคม/สหกรณ์..........................................................................................
ทะเบียนเลขที่.......................................................................................................................................
ทะเบียนพำณิชย์เลขที่……………..................................................................................................................
๒. มีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองแหล่งที่มำของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่ำนไม้ เพื่อกำรค้ำหรือกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรแทนกรมป่ำไม้

พร้อมคำขอนี้ได้ส่งหลักฐำนต่ำง ๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล/สมำคม/สหกรณ์ และผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล/สมำคม/สหกรณ์
หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนำจ)
หนังสือรับรองระบบงำนแบบมำตรฐำน มอก. 17065-2556
บัญชีแสดงรำยชื่อและรำยละเอียดข้อมูลของผู้ชำนำญกำรและเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมีระบุ).......................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวรวมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่ส่งมำพร้อมนี้เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน
และจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้แทน
(.........................................................)
วันที่…………………………………….……
หมำยเหตุ ให้กรอกข้อมูลในช่องว่ำงและกำเครื่องหมำย √ หรือ X ในกล่อง

หน้ำข้อควำมที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้อง

