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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกหนังสอืรับรองไม้เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรกรณียื่นค ำ

ขอที่ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้กรมป่ำไม้ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:ส านักรับรองการป่าไม้ 

กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การออกหนังสอืรับรองไม้เพื่อสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรกรณียื่นค าขอที่ส านักรับรองการ

ป่าไม้กรมป่าไม้ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักรับรองการป่าไม้ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องก าหนดให้ไม้เป็นสินคา้ที่ตอ้งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

พ.ศ. 2555 

 

2) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสอืรับรองไม้ผลติภัณฑ์ไม้และถ่านไมเ้พื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรพ.ศ. 2552 

 

3) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขการส่งไม้และแปรรูปออกไปนอก

ราชอาณาจักรพ.ศ. 2549 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       16  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด    24  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด    9  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักรกรณียื่นค าขอที่ส านักรับรองการป่าไม้กรมป่าไม้ 15/05/2015 11:20 
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิารส านักรับรองการป่าไม้กรมป่าไม้/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องก าหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไป

นอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๕และระเบียบกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขการส่งไม้และไม้

แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของรัฐใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมาจ าหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้า

ไม้ระเบียบฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศและระเบียบดังกล่าวสินค้าไม้ที่จะส่งออกไป

นอกราชอาณาจักรต้องมีหนังสอืรับรองจากกรมป่าไม้เพื่อแสดงวา่เป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายยกเว้นไม้ที่ได้

จัดท าเป็นของส าเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นส าหรับไม้สักท่อนและไม้แปรรูปก าหนดให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นผู้ส่งออกแต่เพียงเจ้าเดียวตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคมพ.ศ. 2543 เรื่อง

การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออกโดยผู้ขอหนังสอื

รับรองไม้ผลติภัณฑ์ไม้และถ่านไมต้้องยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสอื

รับรองไม้ผลติภัณฑ์ไม้และถ่านไมเ้พื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ)http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537 

 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160 

 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อยื่นค าขอพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

5 นาที ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารและค าขอหนังสือ

รับรองสินค้าไม้ 

 

1 ช่ัวโมง ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

(ลงรับค าขอเมื่อ

เอกสารครบถ้วน) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่นัดหมาย

ผูป้ระกอบการเพื่อ

ตรวจสอบสินค้า 

 

2 วันท าการ ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

(ทั้งนี้

ผูป้ระกอบการ

ต้องยื่นท าการนัด

หมายภายใน 2 

วันท าการ) 

4) 
การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าตรวจสินค้า 

 

3 ช่ัวโมง ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผล

การตรวจสอบ 

 

1 ช่ัวโมง ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

- 

6) 

การพิจารณา 

 

ผูอ้ านวยการส่วนการ

รับรองไม้พิจารณาให้

ความเห็น 

 

30 นาที ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

ผูอ้ านวยการส านักรับรอง

การป่าไม้พิจารณาอนุญาต

และออกหนังสอืรับรอง

พร้อมแจ้งผลการพิจารณา 

 

1 ช่ัวโมง ส านักรับรอง

การป่าไม้ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  3 วันท าการ 
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14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วันท าการ 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส าเนาใบสั่ง

สินค้า (Invoice) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
ภาพถ่ายสินค้า

ไม้หรอืตัวอย่าง 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณีรับ

อ านาจ

ด าเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

6. เอกสารที่

รับรองจากทาง

ราชการหรอื

รัฐวิสาหกิจ

แล้วแต่กรณีไม้ 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

5) 

เอกสารแสดง

กรรมสิทธิ์หรอื

สิทธิครอบครอง

ที่ดนิของรัฐ/

เอกสารที่แสดง

การได้มาของไม้

ในกรณีเป็นไม้

ชนิดเดียวกับไม้

หวงห้ามตาม

พระราชบัญญัติ

ป่าไม้

พุทธศักราช 

2484 

กรมที่ดนิ 0 1 ฉบับ - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนอาคารเทียมคมกฤสชัน้ 1 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขต

จตุจักร   10900 สายด่วนกรมป่าไม้ศูนย์บริการประชาชนโทรศัพท์ 02-5614292 -3 ต่อ 5657 โทรสาร 

02-579-2884 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์http://www.forest.go.th/index.php?lang=t 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองไม้ 

- 

 

2) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสอืรับรองไม้ 

- 

 

3) ตัวอย่างหนังสอืรับรองไม้ 

- 

 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 27/08/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดท ำโดย นิศาภัทร์โต่นวุธ 

อนุมัติโดย ชุติเดชกมนณชนุตม์ 

เผยแพร่โดย สุภาพรสิรวณิชย์ 

 

 

 

 


