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กระบวนการ 

ตรวจรว่มและตรวจปลอ่ยสนิคา้ไม ้

 

 

 

 

 

 

สว่นรบัรองการป่าไม ้

ส านกัเศรษฐกจิการป่าไม ้

กรมป่าไม ้

 



   

ค าน า 

 

 คู่มอืการปฏบิัตงิานของกระบวนการตรวจร่วมและตรวจปล่อยสนิคา้ไม ้จัดท า

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีป่่าไมท้ีม่หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการร่วม

ตรวจสอบสนิคา้ไมร้ว่มกับเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรบรเิวณจดุน าเขา้หรอืทา่/ทีข่องดา่นศลุกากร สรา้ง

มาตรฐานในการตรวจร่วมและตรวจปล่อยสนิคา้ไม ้และลดความผดิพลาดในการปฏบิัตงิาน

ของเจา้หนา้ที่ป่าไม ้กระบวนการนี้เป็นการใหค้วามร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใหก้าร

ปฏบิัตเิป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายของกรมศุลกากร ดังนั้น เจา้หนา้ทีป่่าไมผู้ป้ฏบิัตงิาน

ตามกระบวนการนี้ จงึตอ้งมคีวามแมน่ย าในแนวทางปฏบิัต ิมมีาตรฐานในการตรวจสอบเป็นที่

ยอมรับ และสรา้งความเชือ่ถอืใหก้ับผูร้่วมปฏบิัตงิานได ้และเมือ่สนิคา้ไมนั้้นถูกตรวจปล่อย

จากอารักขาของเจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ หากผูน้ าเขา้จะมกีารน าสนิคา้ไมเ้คลือ่นทีอ่อกจาก         

ดา่นศุลกากรไปยังสถานทีอ่ืน่ จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายป่าไม ้

ตอ่ไป 

 

 คณะผูจั้ดท าหวังว่าคู่มอืการปฏบิัตงิานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิัตงิาน ในการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบสนิคา้ไมท้ีน่ าเขา้จากต่างประเทศ

อย่างเป็นมาตรฐาน ทัง้นี้ หากท่านใดมขีอ้มูลทีพ่จิารณาแลว้วา่เป็นประโยชน์ หรอืมสี ิง่ใดที่

ควรไดรั้บการแกไ้ข ขอใหส้ง่ขอ้มูลดังกล่าวไปไดท้ีส่ว่นรับรองการป่าไม ้ส านักเศรษฐกจิการ

ป่าไม ้ซึง่คณะผูจั้ดท าจะน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการ

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีต่อ่ไป 

 

              คณะผูจั้ดท าสว่นรับรองการป่าไม ้

                                                                  มนีาคม  ๒๕๖๒ 
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คูม่อืการปฏบิตังิาน 

กระบวนการตรวจรว่มและตรวจปลอ่ยสนิคา้ไม ้

 

 

 

๑. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

 ๑.๑ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่ป่าไมใ้นการตรวจสอบสนิคา้ไมร้่วมกับ

เจา้หนา้ทีศุ่ลกากรบรเิวณจุดน าเขา้ในลักษณะการบรกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีวกัน (One Stop 

Service) 

 ๑.๒ เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจร่วมและตรวจปล่อยสนิคา้ไม ้และลดความผดิพลาดในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีป่่าไม ้

 

๒. ขอบเขต (Scope) 

 เนื่องจากมกีารจัดตัง้ระบบ National Single Window (NSW) ท าหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ

เชือ่มโยงขอ้มลูแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเขา้ การสง่ออก 

การออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ การเชือ่มโยงขอ้มูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) 

รวมถงึการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งภาคธุรกจิ (B2B) และ e-Logistics ในอนาคต โดยมบีันทกึขอ้ตกลง

ว่าดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กรมป่าไม ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อแสดงถงึความ

รว่มมอืระหวา่งสองหน่วยงาน ในกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

 ๑) การรับ-สง่ขอ้มลู ใบรับรองและ/หรอืใบอนุญาตเพือ่การน าของเขา้หรอืส่งของออก และการน า

สนิคา้เขา้และ/หรอืสง่สนิคา้ออก  

 ๒) การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู  

 ๓) การเปิดเผยขอ้มูล และเป็นการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตศิุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ 

วรรคแรก ซึง่ก าหนดวา่ “กอ่นจะน าของใดไปจากอารักขาของศุลกากรหรอืกอ่นทีจ่ะสง่ของใดออกไป

นอกราชอาณาจักร ผูน้ าของเขา้หรอืผูน้ าของออกตอ้งปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามพระราชบญัญัตนิี ้และตาม

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วกับการศุลกากร กับตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้โดยถูกตอ้ง และเสยีอากรจนครบถว้นหรอื

วางประกนัไว”้ 

 กระบวนการตรวจร่วมและตรวจปล่อยสนิคา้ไม ้จะเริม่ตัง้แต่ผูน้ าเขา้สนิคา้ไมย้ืน่ค าขอตรวจร่วม

ทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบ NSW ตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรเพือ่ตรวจสอบพกิดัสนิคา้ ซึง่หากสนิคา้ไมนั้น้

อยูใ่นพกิดัทีจ่ะตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมต้รวจสอบ เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรก็จะสง่ตอ่ขอ้มลูใหท้างระบบ NSW 

โดยเจา้หนา้ที่ป่าไมจ้ะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของสนิคา้ไม ้ทัง้ชนิด ขนาด จ านวน พรอ้ม

ค านวณปรมิาตรของไม ้วา่ตรงกบัเอกสารหลกัฐานทีน่ ามาแสดงวา่เป็นสนิคา้ไมท้ีน่ ามาจากตา่งประเทศ

๑ 



   

หรอืไม ่แลว้จงึสง่ผลการพจิารณาใหเ้จา้หนา้ทีศุ่ลกากรทราบทางระบบ NSW หากผลการตรวจสอบ

ปรากฏวา่ถกูตอ้ง เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรจะตรวจปลอ่ยสนิคา้ไมนั้น้ และแจง้ขอ้มลูใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมท้ราบ

ทางระบบ NSW เพือ่เจา้หนา้ทีป่่าไมจ้ะไดด้ าเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายป่าไมต้่อไป 

ทัง้นี ้เป็นการปฏบิตัติามหนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่ทส ๑๖๑๒.๕/๒๓๑๘๔ ลงวันที ่๕ พฤศจกิายน 

๒๕๕๒ เรือ่ง การตรวจสอบการน าสนิคา้ไมจ้ากตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักร 

 

๓. ค าจ ากดัความ (Definition) 

 ๓.๑ เจา้หนา้ทีป่่าไม ้หมายความวา่ เจา้หนา้ทีด่า่นป่าไมห้รอืหน่วยงานทีก่รมป่าไมม้อบหมายใหม้ี

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการตรวจสอบสนิคา้ไมจ้ากตา่งประเทศบรเิวณจดุน าเขา้ 

 ๓.๒ เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร หมายความวา่ เจา้หนา้ทีป่ระจ าดา่นศลุกากรทีป่ฏบิตังิานบรเิวณจุดน าเขา้ 

 ๓.๓ สนิคา้ไม ้หมายความว่า ไมท้่อน ไมแ้ปรรูป สิง่ประดษิฐ ์เครือ่งใช ้หรอืสิง่อืน่ใดทีท่ าดว้ยไม ้

และของป่า 

 

๔. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 

 ๔.๑ หัวหนา้ด่านป่าไมห้รือหัวหนา้หน่วยงานที่กรมป่าไมม้อบหมาย มีหนา้ที่ในการรับขอ้มูล  

สนิคา้ไมท้างระบบ NSW และสัง่การใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกไปรว่มตรวจสอบสนิคา้ไม ้ซึง่เมือ่รับทราบผลการ

ตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีแ่ลว้จงึสง่ขอ้มลูใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากรทราบทางระบบ NSW และเมือ่สนิคา้ไมนั้น้

ถกูตรวจปลอ่ยจากอารักขาของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแลว้ หากผูน้ าเขา้สนิคา้ไมจ้ะมกีารน าเคลือ่นทีอ่อกจาก

ดา่นศลุกากรไปยงัสถานทีอ่ืน่ จงึจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายป่าไมต้อ่ไป 

 ๔.๒ เจา้หนา้ทีป่่าไมป้ระจ าดา่นป่าไมห้รอืหน่วยงานทีก่รมป่าไมม้อบหมาย มหีนา้ทีใ่นการรับค าสัง่

จากหัวหนา้ฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของสนิคา้ไมจ้ากชนดิ ขนาด จ านวน และค านวณปรมิาตรของ

สนิคา้ไม ้ว่าตรงกับเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงว่าเป็นสนิคา้ไมท้ี่น ามาจากต่างประเทศหรือไม ่

ประทับตราประจ าตัวรับรองการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบใหห้ัวหนา้ฯ ทราบ 

 

๕. ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัและตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ 

 

 

ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัของกระบวนการ 

 

 

ตวัชีว้ดัผลลพัธข์องกระบวนการ 

(Lag Indicator) 

๑. ผูน้ าเขา้สนิคา้ไมไ้ดรั้บการบรกิาร ค าแนะน า และ

มาตรฐานการตรวจสอบทีด่จีากเจา้หนา้ที ่

๒. ผูน้ าเขา้สนิคา้ไมไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และทันตามก าหนดเวลา 

๓. ผูน้ าเขา้สนิคา้ไมส้ามารถใชเ้ป็นหลักฐานประกอบ

ในการออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นทีต่าม

พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ 

๑. รอ้ยละของการตรวจรว่มและตรวจ

ปลอ่ยสนิคา้ไมน้ าเขา้เป็นไปตามเวลา

มาตรฐานทีก่ าหนด 

๒. จ านวนครัง้ของความผดิพลาดจาก

การตรวจรว่มและตรวจปลอ่ยสนิคา้ไม ้

เป็นศนูย ์

๒ 



๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

ความถกูตอ้งของพกิดั

สนิคา้ไมท้ีก่รมป่าไม ้
ตอ้งตรวจสอบ 

(เฉพาะพกิดั 

๔๔๐๑ – ๔๔๐๘ 
จ านวน ๑๗๐ รายการ) 

ถกูตอ้ง ๑๐๐% ทกุครัง้ทีม่ขีอ้มลูเขา้มา

ในระบบ 

 

หัวหนา้ดา่นป่าไม ้ - Invoice 

- Bill of Lading (B/L) หรอื ศบ.๑ 

- Packing List 

- Certification of Origin (C/O) 

หมายเหต ุ: กรณีสนิคา้ไมไ้ม่อยูใ่น
พกิดั ๔๔๐๑ – ๔๔๐๘ จ านวน ๑๗๐ 

รายการ ใหต้รวจสอบตามระบบปกต ิ

โดยยืน่เอกสารตอ่เจา้หนา้ทีโ่ดยตรง
เพือ่ขอใหต้รวจสอบสนิคา้ไม ้

 ระยะเวลา ทนัททีีไ่ดรั้บค าขอตรวจ

ร่วมผา่นระบบ NSW 

ทกุครัง้ทีไ่ดรั้บค าขอ หัวหนา้ดา่นป่าไม ้  

 มาตรฐานการตรวจสอบ ตรงตามมาตรฐาน 

ทีก่ าหนด ๑๐๐% 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการ

ตรวจสอบ 

เจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ประจ าดา่นป่าไม ้

๑. แบบฟอรม์บนัทกึการตรวจร่วม     

    (แบบบนัทกึการตรวจสอบ) 

๒. แบบฟอรม์บนัทกึการตรวจสอบ 

    ไมแ้ปรรูป/ไมท้อ่น 

 

 

๓ 

๑. กรมป่าไมรั้บขอ้มลู

แจง้ขอตรวจร่วมผา่น
ระบบ NSW 

๒. หัวหนา้ดา่นป่าไม ้มอบหมาย

เจา้หนา้ทีป่ระจ าดา่นป่าไม ้
ด าเนนิการตรวจร่วม 

๓. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของไม ้และเอกสารการน าเขา้ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แจง้ใหห้ัวหนา้

ดา่นป่าไมท้ราบ 



   

 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีไ่ดรั้บขอ้มลู 

ผลการตรวจสอบ 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการ หัวหนา้ดา่นป่าไม ้/ 

ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

น าเขา้ขอ้มูลผ่านระบบ NSW  

(ไมต่อ้งใชเ้อกสาร) 

    เจา้หนา้ทีด่า่นศลุกากร  

    เจา้หนา้ทีด่า่นป่าไม ้ ๑. ใบเสร็จรับเงนิอากรขาเขา้ของ 

     กรมศลุกากร 

๒. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

๓. เอกสารทีแ่สดงวา่เป็นสนิคา้ไม ้  

    จากตา่งประเทศ 

๔. บญัชไีมห้รอืของป่า 

 

 

 

 

 

 

๔. สง่ขอ้มลูการพจิารณาผล 
การตรวจสอบเขา้ระบบศลุกากร 

๕. แจง้ขอ้มลูการตรวจปลอ่ย
ผา่นระบบ NSW 

๖. เขา้สูก่ระบวนการ
ออกใบเบกิทาง 

๔ 



   

 

 

ข ัน้ตอนการท างาน 

 

รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

๑. กรมป่าไมรั้บขอ้มลูแจง้ขอตรวจ

ร่วมผา่นระบบ NSW 

 

ผูน้ าเขา้สนิคา้ไมจ้ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์

เพือ่ขอใหเ้จา้หนา้ทีป่าไมร้่วมตรวจสอบสนิคา้ไม ้ซึง่ตามประกาศกรมศุลกากร ที ่๕๒/๒๕๕๘ เรือ่ง การปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรเกีย่วกับการน าเขา้ไม ้

และของท าดว้ยไม ้ก าหนดใหผู้น้ าของเขา้จัดท าขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามมาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนดและเป็นผูส้ง่ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิส์

เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากร และท าเครื่องหมาย (Y) ในชอ่ง Assessment Request ก่อนสง่ขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเขา้เขา้สูร่ะบบ

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใหเ้ป็นใบขนสนิคา้ขาเขา้ทีต่อ้งเปิดตรวจ (Red Line) จากนัน้ เจา้หนา้ทีด่า่นศลุกากรจะตรวจสอบพกิดัสนิคา้ไมว้า่ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

(เฉพาะพกิดั ๔๔๐๑ – ๔๔๐๘ จ านวน ๑๗๐ รายการ) หากถกูตอ้งจะสง่ขอ้มลูผา่นทางระบบ NSW สง่ใหด้า่นป่าไมท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีผู่น้ าเขา้ฯ  

แจง้ความประสงคใ์หต้รวจสอบ ซึง่เป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ระหวา่งกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

กบั กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ลงวนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

จากน ัน้ หัวหนา้ด่านป่าไมจ้ะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลการยืน่ค าขอตรวจร่วมหรือมกีารน าเขา้สนิคา้รายใหม่เขา้มาในระบบ โดยใช ้USERNAME และ 

PASSWORD ทีไ่ดรั้บจากกรมป่าไม ้เมือ่พบวา่มกีารยืน่ค าขอรายใหมจ่ะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูวา่เป็นสนิคา้ไมท้ีม่พีกิดัตรงกบัความ 

ตกลงทีจ่ะตอ้งใหต้รวจสอบในระบบ NSW และขอ้มูลการขอตรวจร่วมตรงกับดา่นป่าไมใ้นความรับผดิชอบหรอืไม่ หากถูกตอ้งใหรั้บขอ้มูลไวใ้นระบบ 

โดยเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย INVOICE, BILL OF LADING (B/L) หรอื ศบ.๑, PACKING LIST, CERTIFICATE OF ORIGIN  (C/O) (ถา้ม)ี 

๒. มอบหมายเจา้หนา้ทีป่ระจ า 
ดา่นป่าไมด้ าเนนิการตรวจร่วม 

เมือ่หัวหนา้ดา่นป่าไมต้รวจสอบขอ้มลูแลว้วา่ถกูตอ้ง จะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจ าดา่นป่าไมอ้อกไปร่วมตรวจสอบสนิคา้ไม ้โดยใหป้ระสานกบั 

ผูน้ าเขา้ฯ เพือ่น าตรวจสอบสนิคา้ไมนั้น้  

๓. ตรวจสอบความถูกตอ้งของไม ้
และเอกสารการน าเขา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แลว้แจง้ใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมท้ราบ 

เจา้หนา้ทีป่่าไม ้ประจ าดา่นป่าไม ้ด าเนนิการดงันี ้ 

3.1 ตรวจสอบชนดิไม ้จากการทีไ่ดรั้บการเรยีนรู ้ฝึกอบรม ประสบการณ์ตรวจสอบไม ้หรอืเปรยีบเทยีบจากตัวอย่างของชนดิไมท้ีม่อียู่ หากมขีอ้สงสยั 

หรอืไมม่ั่นใจชนดิไมท้ีต่รวจสอบ สามารถหาขอ้มลูชนดิไมเ้พิม่เตมิไดท้าง RFD Single Windows จากส านักวจัิยและพัฒนาการป่าไม ้กรมป่าไม ้หรอื 

ทางเว็บไซต ์www.wood-database.com  

3.2 วดัขนาดตามลกัษณะของไม ้นับจ านวน และน ามาค านวณทางคณิตศาสตร ์เพือ่จะไดป้รมิาตรของสนิคา้ไมนั้น้ แตห่ากวา่ใบแสดงสนิคา้แสดงไว ้

เฉพาะน ้าหนักของสนิคา้ ก็สามารถค านวณหาน ้าหนักไดจ้าก ปรมิาตรและคา่ความถ่วงจ าเพาะของชนดิไมนั้น้ หรอื การเปรยีบเทยีบทีเ่ป็นมาตรฐาน 

คอื ๑ ตนั เทา่กบั ๑.๔๑๖ ลกูบาศกเ์มตร 

๕ 

http://www.wood-database.com/


   

 

 

ข ัน้ตอนการท างาน 

 

รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

๓. ตรวจสอบความถูกตอ้งของไม ้

และเอกสารการน าเขา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แลว้แจง้ใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมท้ราบ 

(ตอ่) 

3.3 เมือ่ตรวจสอบสนิคา้ไมแ้ลว้ ใหน้ าขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบกบัเอกสารการน าเขา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีผู่น้ าเขา้น ามาแสดงวา่ถกูตอ้งตรงกนัหรอืไม ่หากพบวา่

ถกูตอ้งตรงกนัใหป้ระทบัตราประจ าตัวพนักงานเจา้หนา้ที ่เพือ่รับรองการตรวจสอบสนิคา้ไม ้และรายงานใหห้ัวหนา้ดา่นป่าไมท้ราบ 

๔. สง่ขอ้มลูการพจิารณาผลการ
ตรวจสอบเขา้ระบบศลุกากร 

หัวหนา้ดา่นป่าไมรั้บทราบรายงานผลการตรวจสอบสนิคา้ไม ้และพจิารณาเห็นชอบผลการตรวจสอบ หากเห็นชอบ หัวหนา้ดา่นจะสง่ขอ้มลูผล 

การตรวจสอบสนิคา้ไมใ้หเ้จา้หนา้ทีด่า่นศลุกากรผ่านทางระบบ NSW 

๕. แจง้ขอ้มลูการตรวจปลอ่ยผ่าน
ระบบ 

- เจา้หนา้ทีด่า่นศลุกากรรับขอ้มลูจากหัวหนา้ดา่นป่าไมผ้า่นทางระบบ NSW หากพบวา่ถกูตอ้ง จะใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตรวจปลอ่ย  

กรณีพบวา่ไมถ่กูตอ้งจะสง่ขอ้มลูใหผู้น้ าเขา้ฯ ทราบ เพือ่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืด าเนนิการตามระเบยีบและกฎหมายศลุกากรตอ่ไป  

- หลงัจากตรวจปลอ่ยสนิคา้ไม ้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรจะแจง้ขอ้มลูการตรวจปลอ่ยใหด้า่นป่าไมท้ราบ ผา่นทางระบบ NSW 

๖. เขา้สูก่ระบวนการออกใบเบกิทาง ด าเนนิการตามคูม่อืการปฏบิตังิาน การออกใบเบกิทางน าไมห้รอืของป่าเคลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 



๗. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

 ๗.๑ พระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ 

 ๗.๒ บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ระหวา่งกรมศลุกากร  กระทรวง       

การคลัง กบั กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

  ลงวันที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 ๗.๓  ประกาศกรมศลุกากร ที ่๕๒/๒๕๕๘ เรือ่ง การปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรเกีย่วกบัการน าเขา้ไม ้

  และของท าดว้ยไม ้

 ๗.๔ หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ ๐๗๐๔/๘๐๖๘ ลงวันที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๑๕ 

   เรือ่ง การตรวจสอบวัดขนาดไมแ้ปรรปูทีน่ าเขา้มา และสง่ไปตา่งประเทศ 

 ๗.๔  หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่ทส ๑๖๑๒.๕/๒๓๑๘๔ ลงวันที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๒  

  เรือ่ง การตรวจสอบการน าสนิคา้ไมจ้ากตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักร  

 

๘. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

 ๘.๑ บนัทกึการตรวจรว่ม  (แบบบนัทกึการตรวจสอบ) 

 ๘.๒ แบบรายงานการตรวจสอบสนิคา้ไมท้ีน่ าเขา้มาจากตา่งประเทศและการออกใบเบกิทาง 

 ๘.๓ บนัทกึการตรวจสอบไมแ้ปรรปู/ไมท้อ่น 

 ๘.๔ บนัทกึขอเจา้หนา้ทีป่่าไมไ้ปตรวจสอบสนิคา้ไมท้อ่นหรอืสนิคา้ไมแ้ปรรปู 
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