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ส่วนรับรองการป่าไม้
(FOREST CERTIFICATION OFFICE: FCO)

วิสัยทศัน์ (Vision)

“สร้างเศรษฐกจิการค้าไม้ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล”

(To build the wood business of Thailand with international standards)

พนัธกจิ (Mission)

“พฒันาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุนเศรษฐกจิการค้าไม้ที่โปร่งใส และเป็นธรรม”

(To Develop appropriate technologies to support the wood business with transparency and fair)



หวัข้อการบรรยาย

• งานในหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

• โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

• ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอหนังสือรับรอง

• สรุปภารกจิของส่วนรับรองการป่าไม้

- ภารกจิหลัก

- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

- ความร่วมมือกับต่างประเทศ

- การจดัท าระบบเพื่อการรับรอง

• ระบบ e-tree



งานในหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้
(FOREST CERTIFICATION OFFICE: FCO)

ส่วนรับรองการป่าไม้ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงันี ้

๑) ก ำหนดมำตรฐำน วิธีกำร และปรับปรุงระเบียบกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบ และออกหนงัสือรับรองไม้ 

ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร รวมทัง้กำรให้บริกำรประชำชนท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นไป

ตำมกฎหมำย วำ่ด้วยกำรป่ำไม้และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๒) พฒันำระบบเทคโนโลยีในกระบวนกำรรับรองไม้ สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส ให้รองรับกำรเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคม

อำเซียน (AC) และระเบียบ ข้อตกลง ตำมแนวทำงของตลำดกำรค้ำในตำ่งประเทศ เช่น EU-FLEGT, Lacey Act, 

Australia's illegal logging act เป็นต้น 

๓) สนบัสนนุ สง่เสริม ช่วยเหลือ ผู้ประกอบกำรค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ให้ประกอบธรุกิจท่ีเป็นมิตรต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม

เป็นท่ียอมรับตำมมำตรฐำนระดบัสำกล เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัประเทศไทย 



งานในหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้
(FOREST CERTIFICATION OFFICE: FCO)

๔) ประสำนงำนกบัองค์กำรต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบ ติดตำม ในเร่ืองของควำมร่วมมือกำร

ปฏิบตัิตำมระเบียบและข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรสง่สินค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ออกไปจ ำหน่ำยยงัตลำดตำ่งประเทศ 

๕) ศกึษำวิเครำะห์ระบบงำนด้ำนกำรรับรองกำรป่ำไม้ กำรบริหำรจดักำรป่ำไม้อย่ำงยัง่ยืน กฎหมำย สนธิสญัญำ และ

ข้อตกลง อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดักำรป่ำไม้และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม และเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรไทยในตลำดกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

๖) พฒันำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เร่ืองกำรค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ตำมควำมต้องกำรของตลำดกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้กบั

ผู้ เก่ียวข้องทกุภำคสว่น 

๗) ศกึษำ วิเครำะห์ และเตรียมกำรเพื่อรองรับกฎกติกำทำงกำรค้ำระหวำ่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรค้ำไม้และผลิตภณัฑ์

ไม้ เพื่อสร้ำงศกัยภำพกำรแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบกำรไทย

๘) ปฏิบตัิงำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

ส่วนรับรองการป่าไม้ ประกอบด้วย ๕ ฝ่ำย ดงันี ้

(๑)  ฝ่ำยบริหำร (Administrative Division)

(๒)  ฝ่ำยกำรรับรองไม้ (Wood Certification Division)

(๓)  ฝ่ำยมำตรฐำนกำรรับรอง (Standardization Division)

(๔)  ฝ่ำยสง่เสริมและสนบัสนนุกำรค้ำไม้ (Promote and Support Timber Trade Division)

(๕)  ส ำนกังำนเลขำนกุำรไทย-อีย ูเฟลก็ที (Thai-EU FLEGT Secretariat Office)



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

๑.  ฝ่ายบริหาร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงันี ้

(๑) ปฏิบตัิงำนสำรบรรณ พสัด ุและกำรเงิน 

(๒) จดัท ำแผนปฏิบตัิงำนและกำรใช้จ่ำย 

(๓) ตรวจสอบ รวบรวมข้อมลู และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 

(๔) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรพฒันำบคุลำกร กำรเสริมสร้ำงวินยั และรักษำคณุธรรมของ

สว่นรับรองกำรป่ำไม้ 

(๕) ปฏิบตัิงำนร่วม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

๒. ฝ่ายการรับรองไม้ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงันี ้

(๑) จดัท ำฐำนข้อมลูสถิติด้ำนกำรตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือสง่ออกไปนอก

รำชอำณำจกัร 

(๒) จดัท ำฐำนข้อมลูระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต โดยศกึษำวิเครำะห์ออกแบบงำนด้ำนเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำน

รับรองกำรป่ำไม้ 

(๓) ประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูกิจกรรมควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของสว่นรับรองกำรป่ำไม้ 

(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำในข้อกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังำนด้ำนกำรตรวจสอบและออก

หนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัรแก่ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสง่ออก และ

ประชำชนทัว่ไป 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

(๕) ตรวจสอบชนิด ถ่ินก ำเนิด และควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของสินค้ำ ประเภทไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ ท่ีขอ

อนญุำตสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ 

(๖) ออกหนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร 

(๗) ด ำเนินกำรและสนบัสนนุกำรใช้ กำรจดัท ำและกำรพฒันำระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือรองรับกำร

เป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กำรบงัคบัใช้กฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ จำกต่ำงประเทศ ได้แก่ EU-

FLEGT เป็นต้น 

(๘) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำในข้อกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังำนด้ำนกำรตรวจสอบและออก

หนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้และถ่ำนไม้ เพื่อสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร 

(๙) ปฏิบตัิงำนร่วม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

๓.  ฝ่ายมาตรฐานการรับรอง มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงันี ้

(๑)  จดัท ำระบบมำตรฐำนด้ำนกำรรับรองสนิค้ำไม้ เพื่อกำรค้ำระหวำ่งประเทศ 

(๒)  ก ำหนดมำตรฐำนและรูปแบบสนิค้ำไม้ ให้สอดคล้องกบั HS Code ของกรมศลุกำกร

และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(๓)  ศกึษำมำตรกำรกำรบริหำรจดักำรป่ำไม้อยำ่งยัง่ยืน ตำมเกณฑ์และตวัชีว้ดัตำม

แนวทำงของ ASEAN และองค์กำรระหวำ่งประเทศ 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

(๔)  ศกึษำและวิเครำะห์กฎหมำยสนธิสญัญำ ข้อจ ำกดั และกำรกีดกนั ท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรป่ำไม้ และ

กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 

(๕) ร่วมมือกบัองค์กำรระหวำ่งประเทศ เพื่อจดัท ำมำตรฐำนกำรรับรองไม้ ให้มีมำตรฐำนสำกล 

(๖) ติดต่อประสำนงำนกบับคุคล องค์กำร หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภำยในและตำ่งประเทศ 

(๗) ปฏิบตัิงำนร่วม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมำย



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

๔. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงันี ้

(๑) จดัท ำระบบฐำนข้อมลูผู้น ำเข้ำและสง่ออกสนิค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้

(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตอบข้อสนเทศเก่ียวกบักำรน ำเข้ำและสง่ออกสนิค้ำไม้และผลติภณัฑ์ไม้

(๓) ให้บริกำรข้อมลูกำรค้ำไม้และเพิ่มศกัยภำพกำรแข่งขนัของผู้สง่ออกสนิค้ำไม้แลผลติภณัฑ์ไม้ใน

ตลำดโลก

(๔) ให้ควำมร่วมมือกบัประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรพฒันำมำตรฐำนกำรค้ำไม้และผลติภณัฑ์ไม้ทัง้ใน

และนอกตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

(๕) ศกึษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรผลติ กำรค้ำ นโยบำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรค้ำไม้และ

ผลติภณัฑ์ไม้ ตำมพนัธกรณีองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO)ทัง้กำรค้ำปกติแลภำยใต้ควำมตกลงระหวำ่ง

ประเทศ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรกำร แผนกำรตลำด และกำรจดัระเบียบบริหำรทำง

กำรค้ำ ตลอดจนประเมินศกัยภำพกำรแข่งขนั ผลกระทบตอ่กำรสง่ออก และจดัท ำแผนกลยทุธ์กำร

เจรจำซือ้ขำยสินค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้

(๖) ปฏิบตัิงำนร่วม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

(๕) ส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟลก็ที มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน เอกสำรข้อตกลง ประชำสมัพนัธ์ และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเจรจำข้อตกลงเป็น

หุ้นสว่นด้วยควำมสมคัรใจ (VPA) ระหว่ำงประเทศไทยกบัสหภำพยโุรป

(๒) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบตรวจสอบควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของไม้ (Timber Legality 

Assurance System: TLAS) ตำมมำตรกำร FLEGT

(๓) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ของสินค้ำไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ตำม

มำตรกำร FLEGT และกฎหมำยกำรค้ำไม้ EUTR ของสหภำพยโุรป



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

(๔) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำกลไกกำรมีสว่นร่วมและกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมให้กบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย

จำกทกุภำคสว่น

(๕) ประสำนงำนกบัองค์กำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำยในและต่ำงประเทศด้ำนควำมร่วมมือทำงกำรค้ำไม้และ

ผลิตภณัฑ์ไม้ระหวำ่งประเทศ

(๖) ปฏิบตัิงำนร่วม หรือสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

อัตราก าลังปัจจุบัน (รวม ๑๖ คน) ประกอบด้วย

- ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๗ คน

- พนกังำนรำชกำร ๑ คน

- พนกังำนจ้ำงเหมำ ๘ คน

อัตราก าลังตามกรอบที่ขอจัดตัง้ (รวม ๓๑ คน) ประกอบด้วย

- ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑๖ คน

- พนกังำนรำชกำร ๑๕ คน



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอหนังสือรับรอง

•ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๒๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๕                    

เร่ือง ขออนญุำตสง่ไม้ท่ีน ำเข้ำกลบัออกไปตำ่งประเทศ

๒. มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๓                    

เร่ือง กำรขออนญุำตสง่ไม้สกัสวนป่ำออกจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ และกำรขอยกเว้นพิกดั

อตัรำอำกรขำออก



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอหนังสือรับรอง

๓. ประกำศกรมป่ำไม้ เร่ือง กำรอนมุตัิให้องค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.)

สง่ไม้สกัสวนป่ำออกจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ

๔. ระเบียบกรมป่ำไม้ วำ่ด้วยกำรออกหนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ 

เพื่อสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๕๒



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอหนังสือรับรอง

๕. พระรำชบญัญตัิกำรสง่ออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัรซึง่สนิค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒

๖. ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เร่ือง ก ำหนดให้ไม้เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนญุำตในกำรสง่ออกไปนอก

รำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เร่ือง กำรสง่ถ่ำนไม้ออกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙

๘. ระเบียบกระทรวงพำณิชย์  วำ่ด้วยเอกสำรหรือหลกัฐำนประกอบกำรขออนญุำตสง่ถ่ำนไม้ออกไปนอก

รำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙

๙. ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรสง่ไม้และไม้แปรรูปออกไปนอก

รำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอหนังสือรับรอง

๑๐. หนงัสือสัง่กำร รมว.ทส. (นำยสวุิทย์ คณุกิตติ) ลงวนัท่ี ๒๐ เมษำยน ๒๕๕๔ ห้ำมกำรสง่ออกไม้ยืนต้น

ของประเทศไทยไปยงัตำ่งประเทศ

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ ห้ำมกำรน ำเข้ำไม้และสิง่ประดิษฐ์ท่ีท ำด้วยไม้
พะยงูจำกกมัพชูำและ สปป.ลำว รวมทัง้ห้ำมกำรสง่ออกไม้พะยงูทกุกรณีออกไปนอกรำชอำณำจกัร และให้

กระทรวงพำณิชย์รับไปพิจำรณำในกำรออกประกำศห้ำมน ำเข้ำและสง่ออกไม้พะยงู ตำมท่ี ทส. เสนอ



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

ภารกจิหลัก ประกอบด้วย

(๑) งำนตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองสนิค้ำไม้ไปนอกรำชอำณำจกัร ได้แก่ ไม้ (ไม้ทอ่น 

ไม้แปรรูป) ผลติภณัฑ์ไม้ และถ่ำนไม้

(๒) งำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลมำตรฐำนสนิค้ำไม้ เพ่ือกำรค้ำระหวำ่งประเทศให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล

(๓) งำนสง่เสริมและสนบัสนนุกำรค้ำไม้ เพ่ือสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้
(๔) งำนด้ำนกำรเจรจำจดัท ำข้อตกลงเป็นหุ้นสว่นด้วยควำมสมคัรใจ ในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยป่ำไม้ ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ ระหว่ำงประเทศ

ไทยและสหภำพยโุรป (Thai-EU FLEGT VPA)

(๔.๑) ประสำนงำนผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยในประเทศ

(๔.๒) ประสำนงำน EU ในกำรเจรจำจดัท ำข้อตกลง VPA

(๔.๓) งำนกำรประชมุ

- ประชมุคณะกรรมกำร FLEGT RFD

- ประชมุคณะกรรมกำร Ad-hoc Working Group

- ประชมุคณะอนกุรรมกำร FLEGT Sub-committee

- ประชมุคณะกรรมกำร Negotiation FLEGT Committee

(๔.๔) งำนกำรเจรจำจดัท ำข้อตกลง VPA กบัสหภำพยโุรป

- ประชมุคณะกรรมกำรผู้ เช่ียวชำญร่วมไทยกบัสหภำพยโุรป Joint Expert Meeting (JEM) 

- ประชมุกำรเจรจำระหว่ำงประเทศไทยกบัสหภำพยโุรป (Thai-EU Negotiation)



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ประกอบด้วย

(๑) ควำมร่วมมือกบักรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือถ่ำยโอนงำนกำรออกใบอนญุำตให้สง่ไม้ท่อน 
ไม้แปรรูป และถ่ำนไม้ ออกไปนอกรำชอำณำจกัร และกำรออกใบรับรองผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปและกึ่งส ำเร็จรูป และไม้ล้อม 

เพ่ือสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร

(๒) ควำมร่วมมือกบักรมศลุกำกร กระทรวงกำรคลงั ในกำรจดัท ำพิกดัอตัรำศลุกำกร (HS-Code) ของสินค้ำไม้ เพื่อ

สง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร ได้แก่ ไม้ท่อน ไม้แปรูป ถ่ำนไม้ ผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปหรือกึ่งส ำเร็จรูป และไม้ล้อม

(๓) ควำมร่วมมือกบักำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) ในกำรรับรองแหลง่ที่มำท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยของไม้ยำงพำรำ

(๔) ควำมร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ในกำรรับรองแหลง่ที่มำท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยและตรวจสอบไม้

นอกเขตกำรขึน้ทะเบียนสวนป่ำตำมพระรำชบญัญตัิสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ระบบกำรลงทะเบียน

ต้นไม้ E-Tree)



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

(๕) ควำมร่วมมือกบัเกษตรอ ำเภอ/เกษตรต ำบล ในกำรรับรองแหลง่ที่มำท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยของไม้ผล

(๖) ควำมร่วมมือกบัศนูย์วนศำสตร์ชมุชนเพ่ือคนกบัป่ำ (RECOFTC) ในกำรท ำควำมเข้ำใจกบัภำคประชำสงัคมและ

เกษตรกรรำยย่อยในเร่ืองของ FLEGT

(๗) ควำมร่วมมือกบัสหกรณ์สวนป่ำในกำรท ำควำมเข้ำใจกบัเกษตรกรผู้ท ำสวนป่ำในเร่ืองของ FLEGT

(๘) ควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนมำตรฐำนอตุสำหกรรม (สมอ.) ในกำรจดัท ำมำตรฐำนตำ่งๆ ทำงด้ำนป่ำไม้ ได้แก่

มำตรฐำน SFM (TIS ๑๔๐๖๑), CoC เป็นต้น

(๙) ควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนกำรรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: 

TFCC) ในกำรจดัท ำมำตรฐำนรับรองไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย เพ่ือให้มีมำตรฐำนสำกล เป็นท่ียอมรับของ

ต่ำงประเทศ



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประกอบด้วย

(๑) ควำมร่วมมือกบัสหภำพยโุรปในกำรเจรจำจดัท ำข้อตกลงเป็นหุ้นสว่นด้วยควำมสมคัรใจ (Thai-

EU FLEGT VPA) ให้ได้ FLEGT License เพ่ือให้ประเทศไทยจะสำมำรถสง่สนิค้ำไม้เข้ำไปขำย

ในตลำด EU ได้สะดวก

(๒) ควำมร่วมมือกบัประเทศออสเตรเลียในกำรจดัท ำ Due diligence โดยใช้ Country 

Specific Guideline (CSG) เพ่ือให้สำมำรถสง่สินค้ำไม้เข้ำไปยงัประเทศออสเตรเลียได้

เป็นไปตำมกฎหมำย “Illegal Logging Prohibition Amendment Regulation 

๒๐๑๓”

(๓) ควำมร่วมมือกบัประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

การจัดท าระบบเพื่อการรับรอง

(๑) ระบบ Thai Due diligence System (DDS) เพ่ือรับรองสนิค้ำไม้ด้วยตนเอง

(๒) ระบบกำรควบคมุหว่งโซอ่ปุทำน (Supply Chain Control) เพ่ือควบคมุกระบวนกำรผลติ

และกำรน ำเคลื่อนท่ี

(๓) ระบบประกนัควำมถกูต้องของไม้ Timber Legality Assurance System (TLAS)  

(๔) ระบบรับรองแหลง่ที่มำของไม้ตำม Rule of Origin (RoO)



สรุปภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้

(๕) ระบบกำรเช่ือมโยง National Single Window (NSW) ระหวำ่งกรมกำรค้ำ

ตำ่งประเทศ กรมศลุกำกร และกรมป่ำไม้ เพื่อกำรสง่สนิค้ำไม้ออกไปนอกรำชอำณำจกัร 

(๖) ระบบกำรลงทะเบียนต้นไม้ (E-Tree) นอกเหนือจำกกำรลงทะเบียนสวนป่ำตำมพระรำชบญัญตัิ

สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

(๗) ระบบกำรยื่นค ำขอใบอนญุำตหรือใบรับรองทำงอิเลก็ทรอนิกส์

(๘) ระบบกำรออกใบอนญุำตหรือใบรับรองทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Certificate)

(๙) ระบบกำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Payment)



ระบบ/หลักการของ E-TREE

• ระบบ e-tree เป็นแอพลเิคชัน่ส ำหรับลงทะเบียนแหลง่ปลกูต้นไม้ โดยเปิดช่องทำงให้กบัประชำชน

ทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนต้นไม้ผ่ำนระบบอิเลค็ทรอนิกส์ มีควำมน่ำเช่ือถือวำ่ไม้ท่ีลงทะบียนในระบบ

นีผ้่ำนกำรตรวจรับรอง สำมำรถน ำไปอ้ำงอิงควำมถกูต้องตำมกฎหมำยได้ ใช้เป็นหลกัฐำนส ำหรับ

ระบบประกนัควำมถกูต้องตำมกฎหมำยได้

• หลกักำรของ e-tree เพ่ือต้องกำรทรำบถงึจ ำนวน ชนิด และแหลง่ท่ีปลกูต้นไม้โดยเกษตรกรหรือ

ประชำชน ส ำหรับวำงแผนในกำรสง่เสริมในเชิงกำรค้ำตอ่ไป



ขัน้ตอนการด าเนินงาน

• กำรลงทะเบียนต้นไม้
• รำยต้น

• รำยแปลง

• กำรแจ้งตดั

• กำรตรวจสอบ

• กำรออกใบรับรองแหลง่ท่ีมำ



ประโยชน์ของ E-TREE

• ใช้เป็นหลกัฐำนแสดงถึงควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของต้นไม้ท่ีได้ลงทะเบียนในระบบ 
e-tree

• ใช้ปิดช่องวำ่งในกำรลงทะเบียนสวนป่ำ ตำมพระรำชบญัญตัิสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ

• เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัเกษตรกรผู้ท ำสวนป่ำและประชำชนทัว่ไป



Thank You


