
   ร่าง 
ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

---------------- 
 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรฐานสากลที่จะต้องแสดง
หลักฐานกระบวนการท าไม้และการค้าไม้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18/2 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อธิบดีโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม้ เพ่ือการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
   

   “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการค้า 
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร    

“ไม”้ หมายความว่า ไม้ท่อน ไมแ้ปรรูป ไม้ล้อม ไม้ทีเ่คยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้ 

“ไม้ท่อน” หมายความว่า ไม้ที่ตัดเป็นท่อน ซ่ึงยังไม่ได้แปรรูป  
  “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
  “ไม้ล้อม” หมายความว่า ไม้ยืนต้นที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

ป่าไม ้ที่ปลูกข้ึน แล้วขุดล้อมต้นไม้เพ่ือเคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่อ่ืนต่อไป 
“ผลิตภัณฑ์ไม้” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าจากไม้  หรือมีไม้

เป็นส่วนประกอบที่ได้จัดท าเป็นสินค้าส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูป  
  “ถ่านไม”้ หมายความว่า ถ่านที่ได้จากการเผาไม้ รวมถึงผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านทีไ่ด้จาก

วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้ และ ถ่านไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
   
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
การรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

____________________ 
  ข้อ ๖  ไม้ท่อน ไม้แปรรูปที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องเป็นไม้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม้ที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  
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(๒) ไม้ที่ปลูกขึ้นทั้งในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

(๓) ไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องมีใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หรือ หลักฐานการอนุญาตให้ส่งออก
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจ (Competent Authority: CA) ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานดังกล่าวจากประเทศผู้ผลิต
หรือส่งออก หรือหลักฐานอื่นใดท่ีรับรองแสดงการได้มาของไม้ 

ข้อ ๗ ชนิดของไม้ล้อมที่จะออกตามหมวดนี้ต้องเป็นไม้ตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ที่มีชื่อหรือชนิด
ตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

ข้อ ๘ ชนิดของผลิตภัณฑ์ไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ที่
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

ข้อ ๙ ถ่านไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ถ่านไม้ที่ได้มาจากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

(๒) ถ่านไม้ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศต้องมีใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ หรือหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หรือ หลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจ (Competent Authority: CA) ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานดังกล่าวจากประเทศผู้ผลิต
หรือส่งออก 

(3) ผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านเปลือกผลไม้ 
เป็นต้น  

หมวดที่ 2 
การยื่นค าขอและการตรวจสอบ 

 

ข้อ ๑๐ สถานที่ยื่นค าขอ 
(1) ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมป่าไม ้
(2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นต่อศูนย์ป่าไมท้้องทีห่รือหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ 

 

    อธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศให้ยื่นค าขอ ณ สถานที่อ่ืน หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค าขอตามล าดับก่อนหลัง แล้ว
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดในค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใดให้แจ้งผู้ขอทราบทันที และให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะยื่นเพ่ิมเติมและให้ผู้ยื่นค าขอลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วยและมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค า
ขอไว้เป็นหลักฐานหากพ้นระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอและให้คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอดังกล่าวด้วย (เขียนตามอ านวยความสะดวก) 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับค าขอตามข้อ ๑๑ สั่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ แล้วรายงานผลให้หน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย ทราบภายใน ๗ วันท าการ นับแต่ได้
รับค าขอตามข้อ ๑๐ หรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
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ครบถ้วน ตามข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานผล ให้พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นภายใน 
๓ วันท าการ ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา 
  ข้อ ๑๓ การตรวจสอบให้ตรวจสอบชนิด ลักษณะ และเอกสารการได้มาของสินค้าไม้ โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒  

ข้อ ๑๔ การด าเนินการตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระท าในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามี
ผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการโดยเอกสาร ทั้งนี้การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระเบียบนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

หมวด ๓ 
การออกหนังสือรับรอง 

____________________ 
 

 

ข้อ 1๕ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
พิจารณาออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามข้อ 12 แล้วแจ้งผลให้ผู้
ยื่นค าขอทราบ 

 

ข้อ ๑๖  แบบค าขอรับรอง ทะเบียนรับค าขอ หนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่.............................. ............................... 
           (ลงนาม)....................................................  

            (.................................................)  
          อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 


