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ภาพรวมระบบ National Single Window 
(NSW) & Back Office + กฎ

อบรม การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โดย นายธาดา สุวรรณวิมล

ภาพรวมและความเชื่อมโยงของระบบ NSW

RFD: กรมป่าไม้CTD: กรมศุลกากร

ASW

One Stop Services
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ปลูก ขนย้าย
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NSW import

NSW export
ส่งเสริมการค้า ส่งออก

กระตุ้นการปลูก

e-Tree

โครงการนี้/แผนงานนี้
พร้อมระเบียบฯ

ส่วนรับรองการป่าไม้
ได้รับงบประมาณ
คําสั่ง, กฏหมาย

ให้ทํา

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

• (กฎ๑ ถือเป็นกฎหลัก) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒

• (กฎ๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์(ออกตามกฎ๑) เร่ือง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ (มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รมว.กระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของครม.) 

• (กฎ๓) พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไม้ไปนอก
ราชอาณาจักร (จึงไม่สามารถออกกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโดยอาศัยอํานาจจากพ.ร.บ.
ฉบับนี้)

• กรมป่าไม้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งออก ตามการมอบอํานาจตามกฎ๑ (กระทําได้เท่าที่มอบอํานาจ
เท่านัน้)
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กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

• ตั้งแต ่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใช้ไปตลอดจนกว่าจะมีการยกเลิกตาม
กฎหมาย

• กรมป่าไม้มีระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกเพียงอันเดียว ศึกษาเพียงระเบียบนี้ก็พอ คือ

• ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม ้ผลิตภัณฑ์ไม ้และถ่านไม ้เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒

• ข้อ ๓ ... บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน...

• ระเบียบนี้ กําหนดให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ออกหนังสือรับรอง ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ได ้(อ้างไม่มี
หน้าที่หรือเป็นไม้ที่ไม่ต้องควบคุม แล้วไม่ไปตรวจรับรองไม่ได ้ผิดท้ังระเบียบนี้ และพ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ปลูก ?

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
ถ้าไม่ทําให้เจริญเติบโต
หรือ ไม่ทําให้งอกงาม

ไม้คงตายไปแล้ว
ดังน้ันอ้างว่าขึ้นเองโดยไม่ปลูกไม่ได้

เพราะจะปลูกโดยวิธีธรรมชาต ิ(นก, ลม)
หรือปลูกด้วยมนุษย์

ก็คือการปลูก (จะจุตขิึ้นมาเองแบบเทพไม่ได้)
จนท. มักอ้างข้อนี้แล้วไม่ทํางาน

สามารถถูกดําเนินคดีได้
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ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

มีไม้ ๓ ประเภท

• (๑) ไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ เช่น สัก ยาง พะยูง 
ชิงชัน และกระพี้เขาควาย เพราะต้องขออนุญาตทําไม้ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 
๒๔๘๔ 

• (๒) ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเพราะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น สัก ยาง 
พะยูง ชิงชัน และกระพี้เขาควาย ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า และการทําไม้ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพราะไม่ต้องขออนุญาตทําไม้ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ (เกิดเป็นทาสตายเป็นไท)

• (๓) ไม้นอกประเภท [ไม้ทุกชนิดนอกเขตป่า ยกเว้น ไม้ตาม (๑, ๒)] เพราะไม่ต้องขออนุญาตทําไม้
ตามมาตรา ๑๑  แห่งพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ (เช่น ประดู่ มะค่า ยูคาลิปตัส ยางพารา เป็นต้น) 
สามารถตัด แปรรูป นําเคลื่อนที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

(๑) ไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗
(ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์) หน้า ๑

ถ้าไม่ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ตัวไม้ที่ได้ ก็ไม่ใช่ไม้หวงห้าม
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(๑) ไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗
(ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์) หน้า ๒

(๑) ไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗
(ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์) หน้า ๓

• ไม้ประเภทนี้ ได้แก่ สัก ยาง ชิงชัน* กระพี้เขาควาย** และ พะยูง***

• แต่ส่งออกได้ เฉพาะ ยาง หมายถึง ยางนา (สัก และพะยูงห้ามส่งออกตามคําสั่งทางปกครอง ส่วนชิงชัน 
และกระพี้เขาควาย ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสวนป่า รอกฎกระทรวงฯ)

• เอกสารที่ใช้สําหรับขอใบอนุญาตส่งออก คือ เอกสารแสดงที่ดินกรรมสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของ
ไม้ หรือเอกสารซื้อขาย หนังสืออนุญาตทําไม้ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔   
หมายเหตุ:

[ชิงชัน* กระซิก กระซิบ  เก็ดแดง อีเม่ง พะยูงแกลบ  หมากพลูตั๊กแตน Dalbergia oliveri Gamble]

[กระพี้เขาควาย** กระพี้ เก็ดดํา เก็ดเขาควาย อีเฒ่า Dalbergia cultrata Graham]

[พะยูง*** แดงจีน ขะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre] ต่อไปขอเรียกสั้นๆ ว่า ไม้คสช.
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(๒) ไม้หวงห้ามกลายเป็นไม้ที่มิไช่ไม้หวงห้าม
เพราะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (หน้า ๑) 

รวมถึง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ความจริงไม่กําหนดก็ได้ 
เพราะรัฐธรรมนูญศักดิ์สูงสุด)

(๒) ไม้หวงห้ามกลายเป็นไม้ที่มิไช่ไม้หวงห้าม
เพราะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (หน้า ๒) 
มาตรา ๑๑ อย่างง
คนละ พ.ร.บ.
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(๒) ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
เพราะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (หน้า ๒) 
• ไม้ประเภทนี้ ได้แก่ สัก ยาง ชิงชัน* กระพี้เขาควาย** และ พะยูง*** (เกิดเป็นทาสตายเป็นไท)
• แต่ส่งออกได้ เฉพาะ ยาง หมายถึง ยางนา (สัก และพะยูงห้ามส่งออก ตามคําสั่งทางปกครอง ส่วน
ชิงชัน และกระพี้เขาควาย ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน )

• เอกสารที่ใช้สําหรับขอใบอนุญาตส่งออก คือเอกสารแสดงที่ดินกรรมสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของไม้ 
หรือเอกสารซื้อขาย หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า สป.๓ หนังสือแจ้งตัด สป.๑๓ และ 
สป.๑๕

หมายเหตุ:

[ชิงชัน* กระซิก กระซิบ  เก็ดแดง อีเม่ง พะยูงแกลบ  หมากพลูตั๊กแตน Dalbergia oliveri Gamble]

[กระพี้เขาควาย** กระพี้ เก็ดดํา เก็ดเขาควาย อีเฒ่า Dalbergia cultrata Graham]

[พะยูง*** แดงจีน ขะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre]

(๓) ไม้นอกประเภท (ไม้ไม่หวงห้าม)

ไม้ทุกชนิด นอกเขตป่า (ยกเว้น สัก ยาง ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง 
ชิก กระชิก กระซิบ พะยูง หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดํา อีเฒ่า และเก็ดเขาควาย) 
เช่น ประดู ่มะค่าโมง มะค่าแต ้แดง กฤษณา ยูคาลิปตัศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่อยู่นอกป่า 
(เช่น ที่ดินที่ได้มาตามกฎหมายที่ดิน ที่กรรมสิทธิ์) เป็นไม้นอกประเภท (ไม่ใช่ไม้หวงห้าม)
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(๔) ไม้นําเข้า เป็นไม้นอกประเภทหวงห้าม

ไม้นําเข้า เป็นไม้ไม่ได้ขึ้นในราชอาณาจักร และไม่อยู่ในป่า ดังนัน้ ไม้นําเข้าทุกชนิด (ถ้าไม่ห้ามนําเข้า) เป็น
ไม้นอกประเภท (ไม่หวงห้าม)

ข้อสังเกตุ: ไม้สักนําเข้าเป็นไม้นอกประเภท (ไม่ใช่ไม้หวงห้าม) เพราะไม่ได้ขึ้นในราชอาณาจักร
และอีกอย่าง ไม่ต้องขออนุญาตทําไม้ ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

สรุป ไม้ไม่หวงห้าม (๑)

๑) ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ยกเว้น สัก ยาง พะยูง ชิงชันและกระพี้เขาควาย (ไม้คสช.)

แต่ถ้าขึ้นทะเบียนและปฏิบัต ิตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ไม้สัก ยาง พะยูง ชิงชันและ
กระพี้เขาควายนัน้ จะเป็นไม้นอกประเภท (มิใช่ไม้หวงห้าม)

๒) ไม้นําเข้าทุกชนิด ยกเว้น ไม้ที่ห้ามนําเข้านําผ่าน เช่น พะยูง (พยุง)

ดังนั้นการจะดูว่าตัวไม้ใด เป็นไม้หวงห้ามต้องดูองค์ประกอบของตามมาตราอื่นและกฎหมายอื่นด้วย เช่น 

[ไม้สัก ในที่กรรมสิทธิ์ ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนสวนป่า ตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องขออนุญาต
ทําไม้ตามพ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ตัวไม้ที่ได้เป็นไม้หวงห้าม]

แต่ถ้าไม้สักในที่กรรมสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนและปฏิบัต ิตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม้สัก
นําเข้า ตัวไม้เป็นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
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สรุป ไม้ไม่หวงห้าม (๒)

• กลุม่ (๑) : ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นไม้สัก, ยาง และไม้ค.ส.ช.) ตามมาตรา ๗ พ.ร.บ.ป่าไม ้๒๔๘๔

• กลุม่ (๒) : ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ตามส่วนที่ ๔ พ.ร.บ.ป่าไม ้๒๔๘๔

• กลุม่ (๓) : ไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า (เช่นไม้สัก, ยาง)

• กลุม่ (๔) : ไม้นําเข้าทุกชนิด (รวมท้ังไม้สัก และยาง)

ข้อสังเกตุ ไม้สัก, ยาง ถ้าพบในท้องตลาดในปัจจุบันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไม้หวงห้าม หรือไม่หวงห้าม

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ และไม้นําเข้าเป็นทรัพย์สิน 
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มิใช่ทรัพยากรของรัฐ

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินถ้าปลูก
ถ้าซื้อที่แล้วได้ไม้มาด้วยเป็นทรัพย์ส่วนควบ
ไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ก็เป็น
ทรัพย์สินของประชาชน เพียงแต่ว่าหาก
จะทําไม้ต้องขออนุญาตก่อน (มิได้ห้ามทํา)
ไม้นําเข้า เป็นการซื้อด้วยเงินประชาชน

ไม้ที่เป็นทรัพยากรของรัฐ
คือไม้ในป่า (ทั้งไม้หวงห้ามและไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม)
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ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ มิใช่ทรัพยากรของรัฐ

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้าม (๑)
การนําเคลื่อนที่

ไม้หวงห้าม ตามมาตรา ๗

ไม้ที่มิใช่หวงห้าม

ไม้นําเข้า

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้ามตามมาตรา๗
ไม่มีกฎหมายให้ต้องออกใบเบิกทาง

ไม้ซื้อจากทางราชการป่าไม้

(๑)

(๒)

(๓)
(๔)



17/07/60

11

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้าม (๒)
การนําเคลื่อนที่

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช้ไม้หวงห้ามตามมาตรา๗
ไม่มีกฎหมายให้ออกใบเบิกทาง

ดังน้ัน ประชาชนสามารถนําเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีใบเบิกทาง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม้นําเข้า ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน
ชนิดไม้ แหล่งที่มา ประเภทไม้ กรรมสิทธิ์ กฏหมาย

ที่คุ้มครองสิทธิ

(๑) สัก, ยาง, ไม้ค.ส.ช. ในที่นอกเขตป่า
(พ.ร.บ.ป่าไม)้

ไม้หวงห้าม ประชาชน รัฐธรรมนูญ,
กฎหมายแพ่ง

(๒) สัก, ยาง, ไม้ค.ส.ช.
(ไม้อื่นในรายการไม่บังคับ
ถ้าเข้าก็อยู่แถว๒ ถ้าไม่ก็แถว๓)

ในที่นอกเขตป่า
(พ.ร.บ.สวนป่า)

ไม่ใช่ไม้หวงห้าม ประชาชน รัฐธรรมนูญ,
กฎหมายแพ่ง,
พ.ร.บ.สวนป่า

(๓) ไม้ทุกชนิด 
(ยกเว้น สัก, ยาง, ไม้ค.ส.ช.)

ในที่นอกเขตป่า
(ไม่มี)

ไม่ใช่ไม้หวงห้าม ประชาชน รัฐธรรมนูญ,
กฎหมายแพ่ง

(๔) ไม้นําเข้าทุกชนิด
รวมท้ังสักและยาง (ยกเว้น ไม้ค.ส.ช.)

นอกประเทศ
(พ.ร.บ.ป่าไม)้

ไม่ใช่ไม้หวงห้าม ประชาชน รัฐธรรมนูญ,
กฎหมายแพ่ง
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ไม้ท่ีเป็นทรัพย์สินของรัฐคือไม้ในป่า

• เช่น ไม้หวงห้าม และไม้ไม่หวงห้ามในป่า

• ส่วนไม้หวงห้ามนอกเขตป่า ได้แก่ สัก, ยาง, ไม้ค.ส.ช. เป็นไม้กรรมสิทธิ์ของประชาชน เพียงแต่รัฐ
ควบคุมให้ต้องขออนุญาตทําไม้ก่อนการทําไม้

ไม้ไม่ห้วงห้ามมีผลต่อการออก “หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วย
ไม้หวงห้าม “

oเพราะ ไม้ไม่หวงห้ามไม่ใช่ไม้หวงห้าม

ความเสียหายต่อรัฐกรณีไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ (๑)

• ไม้สัก ยาง และไม้ค.ส.ช. ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตัวไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน ราคาไม้ตามราคาตลาดก็
เป็นของประชาชน

• แต่กฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุญาตทําไม้ก่อนทําไม ้(ตามมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔)

• การขออนุญาตทําไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตาม มาตรา ๑๔

• ค่าภาคหลวง หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผูทํ้าไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความใน
พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ (เงินรายได้เข้ารัฐ)

• แต่สําหรับไม้สัก ยาง และไม้คสช. ในที่ดินกรรมสิทธิ์ พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔  (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 
๒๑ ม.ิย. ๒๕๕๙) ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง 

• สรุป การไม่ขออนุญาตทําไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่ได้ทําให้รัฐเสียหาย แต่ในทางกลับกับการที่รัฐ
เอาไม้ดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเกิดความเสียหายรัฐอาจต้องชดใช้ตามราคาไม้
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ความเสียหายต่อรัฐกรณีไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ (๒)

ไม่ต้องสนใจ
เพราะ

หน้าถัดไป

ความเสียหายต่อรัฐกรณีไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ (๓)
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ข้อสังเกตุ (๑)
ไม้คสช.นี้ ในที่กรรมสิทธิ์ 

เดิม นอกเขตป่าเป็นไม้ไม่หวงห้าม
ประชาชนจะทาํอะไรก็ได้
มีไว้ครอบครองทั้งเป็นต้น เป็นแผ่น
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ได้อย่างเสรี
จากอดีต ๒๔๘๔ ถึง ๒๑ กค ๒๕๕๗
ก็ ๖๓ ป ีมาแล้ว
อยู่ว่าวันหนึ่งอาจถูกกล่าวหา
จากเจ้าหนา้ที ่ว่าผิด (เอาไปซ่อนก็ว่าพราง)
โดยไม่มีการสํารวจ/ลงทะเบียน
ว่ามีไว้ในครอบครองมาก่อนเทา่ไร 
ค่าชดเชยก็ไม่มี (งาช้างยังมีลงทะเบียน)
หรือว่ารัฐคิดว่าการมีครอบครองมาก่อน
ไม่เกี่ยว บังคับเฉพาะแต่ไม้ที่ขึ้นภายหลัง
๒๑ กค ๒๕๕๗ ซึ่งก็ถูกต้องเพราะ
ยังเคารพสิทธิประชาชนอยู่ตาม

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

ข้อสังเกตุ (๒)

กรณ ีไม้พะยูง ไม่เข้าข้อยกเว้น

แก้ไขได้โดยรัฐมนตรีเท่าน้ันนะ
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กฎหมายหลักเกี่ยวกับการส่งออก (๑)

การอนุญาตส่งออกอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องการส่งออก

กฎหมายหลกัเกี่ยวกับการส่งออก (๒)

หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้

กรมป่าไม้มาเก่ียวข้องกับการส่งออก
เพราะระเบียบนี ้
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ระเบียบกรมป่าไม้ที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไม้

ระเบียบกรมป่าไม้ฯ อาศัยอํานาจ
      ตาม

กรมป่าไม้จึงเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการส่งออกได้

ระเบียบฯนี้ ออกมาเพื่อให้กรมป่าไม้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ (๑)

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ 

แห่ง พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖

อะไรที่ขัดแย้งกับระเบียบฯ นี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

(ไม่จําเป็นต้องไปดูระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นอีก)
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ระเบียบฯนี้ ออกมาเพื่อให้กรมป่าไม้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ (๒)

ระเบียบฯนี้ ออกมาเพื่อให้กรมป่าไม้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ (๓)

นอกจากนี้ ระเบียบฯยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วย

เมื่อก่อนเป็นเพียง พ.ร.ก. เดี๋ยวนี้เป็นรัฐธรรมนูญ
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ระเบียบฯนี้ ออกมาเพื่อให้กรมป่าไม้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ (๔)

ระเบียบฯนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

และตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หน้า ๑)
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ระเบียบฯนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

และตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หน้า ๒)

ระเบียบฯนี้ กําหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

และตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หน้า ๓)
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พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษทางอาญาสาํหรับเจา้หน้าที ่(หน้า ๑)

และให้ดําเนินการวินัยหรือดําเนินคดีกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษทางอาญาสาํหรับเจา้หน้าที ่(หน้า ๒)

ให้ถือว่าผู้อนุญาตการกระทํา
การหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น
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พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษทางอาญาสาํหรับเจา้หน้าที ่(หน้า ๓)

สรุป

•หากประชาชน ยื่นคําขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 
ถูกต้อง

• เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิปฏิเสธ
•มิฉะนั้นอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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การรับรองไม้ (ไม้และไม้แปรรูป ซ่ึงโดยสภาพเป็นไม้ท่ีเหมาะ
ท่ีจะแปรรูปเป็นอย่างอื่น) ตามระเบียบฯ บังคับให้ต้องขอ

• หลักในการออกหนังสือรับรองไม้ตาม
ระเบียบนัน้ มีหลักแค่เป็น

   ไม้ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

   เท่านั้น

• เช่น ถ้ายังไม้ตัดก็ใช้บันทกึ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่แน่นอน
ที่สุด ถ้าตัดแล้ว ใช้เอกสารของ
ทางราชการทีดู่แลพื้นทีอ่ยู่ ว่าเป็น
ไม้ในที่กรรมสิทธิ์นัน้จริง ถ้าไม่เชื่อ
อาจขอไปดูตอ แต่อย่าให้นานจนผู้
ขอเสียหาย

อย่าลืม ไม้สัก ไม้คสช. ส่งออกไม่ได้
ไม้อ่ืนทุกชนิดส่งออกได้ (เช่น ประดู่)

การรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ (ท่ีเหมาะจะแปรรูปเปน็อย่างอื่น 
ไม่เข้าข้อยกเว้น) ตามระเบียบฯ (บังคับให้ต้องขอ)

• ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีรูปร่าง
ใกล้เคียงกับไม้แปรรูป อาจเกิด
ความสับสนในการกําหนดอัตรา
พิกัดภาษีศุลกากร (HS code) ซึ่ง
แต่ละพิกัดกําหนดอัตราภาษี
ส่งออกแตกต่างกัน เป็นหน้าที่ของ
ผู้ขอเองจะไปแจ้งขอส่งออกในพิกัด
ใด

• แต่หลักในการออกหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ไม้ตามระเบียบนัน้ มี
หลักแค่เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มา
โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน

บังคับให้ต้องขอหนังสือรับรองและต้องไปขออนุญาตส่งออกกับ
กรมการค้าต่างประเทศ ส่วนจะเข้าพกัิดใดเป็นเร่ืองของผู้ขอและ
จนท.กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้พจิารณา (มใิช้หน้าที่เราเพราะ
เราไม่มีความรู้เร่ือง HS code หรือมีใครรู้)
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การรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ (ท่ีไม่เหมาะจะแปรรูปเปน็อย่างอื่น 
เข้าข้อยกเว้น) ตามระเบียบฯ (ไม่บังคับ สมัครใจ)

• ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีรูปร่างเข้า
อัตราพิกัดภาษีศุลกากร (HS code) 
ชัดเจนไม่ต้องถาม

• หลักในการออกหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ไม้ตามระเบียบนัน้ มี
หลักแค่เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มา
โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน

ไม่บังคับสมัครใจ อาํนวยความสะดวกในการค้า หากประเทศปลายทางต้องการ
ไม่ใช้ในการขออนุญาตส่งออก

การรับรองถ่านไม้ ตามระเบียบฯ 

• การรับรองถ่านไม ้

ถ้าเป็นถ่านนําเข้าส่วนใหญ่ จะนํา
ใบเบิกทางไปขออนุญาตส่งออก
โดยตรงกับกรมการค้าต่างประเทศ

ถ้าเป็นปลูกทําจากไม้ปลูก ซึ่งมิใช่
ไม้หวงห้าม ก็จะใช้เอกสารจาก
หน่วยงานทางปกครอง ที่ดูแล
ท้องที่นั้นเป็นผู้ตรวจสอบให้
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ถ่าน

ถ่าน ที่บุคคลทําขึ้นนอกป่า ไม่ใช่ของป่า แต่เรียกว่า “ของนอกป่า”

ถ่าน

ของป่าบางชนิดในป่า

ถ้านอกป่าไม่ไช้ นําเข้าก็ไม่ใช่ของปาหวงห้าม

ยืนยันไม่รวมนอกป่า
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ของป่านําเข้าเท่าน้ันที่ต้องออกใบเบิกทาง

ของป่าที่ต้องขออนุญาต
ต้องเป็นของป่าหวงห้าม

ของป่านําเข้า ไม่ใช้ของป่าหวงห้าม ไม่เกี่ยว

การเผาเพื่อเอาถ่าน เป็นการแปรรูปไม้

มาตรา ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๔๙ทวิ, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๓ทวิ, ๕๓ตร ีและ ๕๓จัตวา
ไม่ปรากฎเรื่องการเผาถ่าน (แปรรูปไม้เป็นถ่าน)

ไม่พบการต้ังเตาถ่าน (แปรรูปไม้เป็นถ่าน)
บัญญัติในพ.ร.บ.นี้ (มีแต่เก็บหา)
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เหตุผลว่าทําไม? การตรวจเอกสารเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบในส่วนของ

การแปรรูปไม้ การตั้งโรงงาน โรงค้า ต้องระวัง
ในการรับรองสินค้าไม้เพื่อการส่งออก

นายธาดา สุวรรณวิมล

นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ

ส่วนการรับรองไม้

ทําไมต้องระวัง
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พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐

กําหนดความผิดของเจ้าหน้าที่ไวอ้ยา่งชัดเจน
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ไม่มีกฎหมายห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไม้
พ.ร.บ.ป่าไม้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งออก
ดังน้ัน การมีกฎหมายรอง เช่น กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ
คําสั่ง หนังสือ จะออกมาเกินกว่าขอบเขตของ
กฎหมายแม่บทไม่ได้ 
(นอกจากมีการมอบอํานาจจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ไม่มีกฎหมายห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไม้
พ.ร.บ.ป่าไม้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งออก
ดังน้ัน การมีกฎหมายรอง เช่น กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ
คําสั่ง หนังสือ จะออกมาเกินกว่าขอบเขตของ
กฎหมายแม่บทไม่ได้ 
(นอกจากมีการมอบอํานาจจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
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แนวนโยบายแห่งรัฐ
กําหนดในรัฐธรรมนูญ

แล้วออกเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ส่งออกไม้สัก ได้เฉพาะออป.
รวมทั้งไม้นําเข้าส่งออกไม่ได้

รัฐพึงแก้ไข ไม่งัดขัดรัฐธรรมนูญ
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ห้ามมิให้
• ผู้ใดแปรรูปไม้
• ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
• ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
• มีไม้สัก ยาง คสช. (ไม้หวงห้าม) แปรรูป

(ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง)
• มีไม้แปรรูปชนิดอื่น (ไม้หวงห้าม+ไม้ไม่หวงห้าม)

(จํานวนเกิน ๐.๒๐ ลบ.ม. ไว้ในครอบครอง)
โดยมิได้รับอนุญาต

ไม้ไม่หวงห้าม

สรุป มาตรา ๔๘

กิจกรรม วัตถุประสงค์ การขอนุญาต

ผู้ใดแปรรูปไม้ การค้า/มิใช่เพื่อการค้า ต้องขอ

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้า ต้องขอ

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป การค้า ต้องขอ

มีไม้สัก ยาง คสช. (ไม้หวงห้าม) แปรรูป 
ไม่ว่าจํานวนเท่าใด

การค้า/มิใช่เพื่อการค้า ต้องขอ

มีไม้แปรรูปชนิดอื่น (ไม้หวงห้าม+ไม้ไม่หวงห้าม) 
จํานวนเกิน ๐.๒๐ ลบ.ม. ไว้ในครอบครอง

การค้า/มิใช่เพื่อการค้า ต้องขอ
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อย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องรัฐธรรมนูญด้วย

อย่าลืมรัฐธรรมนูญด้วยนะ
พ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้นะ 
(หลักฐานคาตอในที่ตนเองคงไม่ต้องถามอีกว่าได้มาอย่างไร)

(๑) กลัวจะไปซ้ํากับการทําไม้
เดี๋ยวจะดูไม่ออกว่าอะไร
คือทําไม้อะไรคือแปรรูป

(๒) ทั้งไม้หวงห้าม และไม่หวงห้าม

(๓) ทั้งไม้หวงห้าม และไม่หวงห้าม

(๔) ไม้ไม่หวงห้าม

ไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูป
ไม้พะยูงก็แปรรูปได้นะเพราะมันล้มทับบ้าน (ไม่ต้องขอทําไม้อีก)

มิให้ใช่บังคับ

มาตรา ๕๐ การค้า โดยชอบด้วยด้วยพ.ร.บ.นี้/รัฐธรรมนูญ ไม้หวงห้ามหรือไม่

(๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน มิใช่เพ่ือการค้า

(๓) การมีไม้แปรูปไว้ในครอบครอง มิใช้เพ่ือการค้า โดยมีหลักฐานการได้มา

(๔) การแปรรูปไม้และการมีไม้ในครอบครอง ที่มิใช้ไม้หวงห้าม

(๕) การแปรรูปไม้โดยอาศัยแรงคน มิใช่เพ่ือการค้า โดยมีหลักฐานการได้มา จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูป

สรุป มาตรา ๕๐

ไม้ไม่หวงห้าม
เพื่อการค้าก็ได้ เพราะไม่ระบุ

สรุป ไม้ไม่หวงห้าม (จะเพื่อการค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า) 
การแปรรูป, การมีไว้ในครอบครอง ไม่อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.นี้
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เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๑) ไม้สัมปทาน (ไม่มีแล้ว)
       ไม้ทําออกในกิจการของรัฐ
(มีไม่มากขออนุญาตช่ัวคราวก็ได้)

(๒) ไม้หวงห้ามของประชาชน
      ในที่ดินกรรมสิทธิ์)
(มีไม่มากขออนุญาตช่ัวคราวก็ได้)

(๓) ไม้ของรัฐ (มีไม่มากขออนุญาตช่ัวคราวก็ได้) 

(๕) ไม้นํานอกราชอาณาจักร

(๔) ไม้ที่รับจาก (๑), (๒), (๓), และ (๕)

สรุป มาตรา ๕๑ จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนเฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ไม้ในครอบครองอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มาของไม้

(๑) ไม้ที่ได้ชําระค่าภาคหลวงและค่าบํารุงป่า ไม้หวงห้ามในป่า, ไม้สองข้างทางในเขตป่า,
ไม้ของรัฐ/กรมป่าไม้,ไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดิน
(ปัจจุบันมีน้อย ไม่สม่ําเสมอ ไม่คุ้มตั้งโรงงาน)

(๒) ไม้ที่อนุญาตให้ทําโดยไม่เสียค่าภาคหลวง+ตราประทับ

(๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้+ตรารัฐบาลขาย

(๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้
+หนังสือกํากับไม้แปรรปู/ใบเบิกทาง

ไม้จากการอนุญาตข้อ ๕

(๕) ไม้ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร+ใบเบิกทาง ไม้ของประชาชน/ไม้ไม่หวงห้าม (ไม้ที่ใช้ปัจจุบัน)

ผลของมาตรานี้ จํากัดให้มีไม้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ มีเฉพาะ (๕) ไม้นําเข้าและไม้ที่ซื้อต่อมาข้อ (๔) เป็นส่วนใหญ่

ไม่พบว่า ไม้สวนป่า ไม้ไม่หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพาราที่เป็นไม้ไม่หวงห้ามจะเข้ามาในโรงงานตามพ.ร.บ.น้ีได้

ดังน้ัน โรงงานตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็พอ? หรือแก้กฎหมายให้ชัดเจนอย่าให้มีข้อสงสัย 
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กฎหมายรอง: กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (มีปัญหาในการรับรองฯ) (๑)

หนังสือกํากับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด

ให้อํานาจแค่ออกแบบหนังสือกํากับ

กฎหมายรอง: กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (มีปัญหาในการรับรองฯ) (๒)

ให้อํานาจแค่ออกแบบหนังสือกํากับ
แต่ไปให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือกํากับ
แถม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ไม่มีบทเกี่ยวกับการส่งออก

ประกาศนี้ออกโดย
ไม่ได้อาศัยอํานาจ

อะไรเลย
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กฎหมายรอง: กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (มีปัญหาในการรับรองฯ) (๓)

ง่ายจัง

กฎหมายรอง: กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (มีปัญหาในการรับรองฯ) (๔)

ชื่อระเบียบม ีพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
แต่อาศัยอํานาจ..สอดคล้องกับนโยบาย...
ไม่เห็นอาศัยอํานาจพ.ร.บ.ป่าไม้ข้อไหน

กฎหมายอะไรนี่? What a law?
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กฎหมายรอง: กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (มีปัญหาในการรับรองฯ) (๕)

กฎหมายอะไรนี่? What a law?
เมื่อปรากฎว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืน...

ระเบียบนี้มาอย่างไรก็ไม่รู้ ยังมีการกําหนดโทษอีก
(ถ้ารัฐธรรมนูญ ฉบับ ๖๐ รู้มีเรื่องแน่)

เอกสารนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทํางาน
ส่วนเรื่องข้อกฎหมายผู้บรรยายไม่มีปริญญาทางนี้

อาศัยความรู้จากการอ่านหากผิดพลาดช่วยกันแก้ไขด้วย
ขอบคุณ

นายธาดา สุวรรณวิมล
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ


