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คู่มือการค้าไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
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คู่มือนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสรมิใหผู้้ประกอบการที่น าเข้าไม้ในเครือรัฐออสเตรเลียเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยที่

ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะส่งออกไปยังตลาดเครือรัฐออสเตรเลีย ตามแนวทางการบังคับใชก้ฎหมาย the Illegal Logging Prohibition Regulation 

2012, which supports the Illegal Logging Prohibition Act 2012.  

คู่มือนีไ้ดม้ีการยอมรับร่วมกันระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางส่งเสรมิให้

ผู้ประกอบการน าเข้าไม้ของเครือรัฐออสเตรเลียใชใ้นการท าการค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ไดม้าอย่างถกูต้องตามกฎหมายของประเทศไทย 

Coat of Arms 

 
กรมป่าไม้ ประเทศไทย 
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1. กฎหมายว่าด้วยการท าไม้ผดิกฎหมายแห่งเครือรัฐออสเตรเลยี  

 

กฎหมายแหง่เครือรัฐออสเตรเลีย Illegal Logging Prohibition Regulation 2012 (ระเบียบห้ามน าเขา้ไม้ที่ผิดกฎหมาย) ระเบียบดังกล่าวมกีารก าหนด

แนวทางให้ผุ้ประกอบการน าเข้าไมแ้ละผู้แปรรูปไม้ในเครือรัฐออสเตรเลียต้องท าการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ไมท้ี่น าเข้า ‘สินค้าไม้ควบคุม’1 . ระเบียบ

ไดก้ าหนดให้ผู้ประกอบการน าเข้าและผู้แปรรูปจะต้องตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นไม้ทีผิ่ดกฎหมาย การตรวจสอบความ

ถูกต้องดงักล่าวมีขั้นตอน ต่อไปนี้   

ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งเบือ้งต้น  

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบจากข้อมลูเพื่อระบุว่าสินค้าไม้นั้นมคีวามเสี่ยงจะเป็นสินค้าไม้ที่ผิดกฎหมายหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 4 : ท าการบรหิารความเสีย่ง  

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ สามารถสืบค้นจากกรมการเกษตรและทรัพยากรน้ าที่เวบไซต์ ท้ายนี(้www.agriculture.gov.au/illegallogging).  

 

2. การใช้คู่มือการคา้ไม้ทีถู่กต้องตามกฎหมาย  

คู่มือนีจ้ัดท าเพื่อชว่ยเหลือผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าไม้ของออสเตรเลียในการตรวจสอบความถกูต้องของสินค้าไม้จากประเทศไทยที่จะน าเข้าไปยัง

ออสเตรเลีย โดยการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่แนบไปกับสินค้าไม้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 10 แหง่ระเบียบว่าด้วยการห้ามท าไม้ผิดกฎหมาย 

2012 แหง่เครือรัฐออสเตรเลีย และแนะน าการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใชแ้สดงความถกูต้องของสนิค้าไม้ที่สง่ออกจากประเทศไทย

รายการเอกสารต่างอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดงันั้นหากผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกรับทราบข้อมูลจ าเป็นหรือเอกสารนอกเหนือจากที่ไดก้ล่าวไว้

เพื่อที่จะใชแ้สดงความถูกต้องของสินค้าไม้เพิ่มเติมก็ให้กระท าไดต้ามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 12 แห่งระเบียบว่าด้วยการห้ามท าไม้ที่ผิดกฎหมาย 

2012 แหง่เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความถกูต้องตามกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะอักษรย่อที่ต้องท าความเข้าใจ

ร่วมกันคู่มือไดจ้ัดเตรียมค าอธิบายอักษรย่อต่างๆ ที่จะใช้ในคู่มือไว้ในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค าอธิบายอกัษรยอ่ 

 

อักษรย่อ ค าอธิบาย 

RFD  กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหน่วยงานของประเทศ

ไทยที่ดูแลการป่าไม้มาตัง้แต ่พ.ศ. 2439 หรือ ค.ศ. 1896 

FCO ส่วนรับรองการป่าไม้ เป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้ ท าหน้าที่ เรื่องการออกหนังสือรับรอง

ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   

                                                        

 

 
1 For the purposes of the Illegal Logging Prohibition Act 2012 a ‘regulated timber product’ is a product listed in Schedule 
1 to the Regulation. 
 

http://www.agriculture.gov.au/illegallogging
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สปก. (Sor Por Kor) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิเพื่อท าการเกษตรห้ามซือ้ขาย ออกให้ตามพระราชบัญญัตกิาร

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (Agricultural Land Reform Act A.D.1975) 

สทก. (Sor Tor Kor)  

 

เอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิเพื่อท ากินในเขตป่าสงวน ออกให้ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 

28 สิงหาคม 2522 ตามแนวทางของกรมป่าไม้ในการรังวัดและอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528   

คทช. (Kor Tor Chor) เอกสารแสดงสิทธขิองชุมชนในการท ากินในที่ดินที่รัฐจัดให้ โดยการมอบให้ชุมชนไป

ด าเนินการจัดให้ผู้ที่ไม่มีทีท่ ากินเข้าท าประโยชน์ 

Forestry Act พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือ ค.ศ. 1941 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการก ากับ

ควบคุมการด าเนินการป่าไม้ในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการดูแลฟื้นฟูพืน้ที่ป่าไม้ การใช้

ประโยชน์จากป่าไม้ การอุตสาหกรรมป่าไม้   

EU FLEGT VPA ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ตามแนวทางการบังคับใชก้ฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิ

บาล และการค้าไม้ ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยประเทศไทยได้แจ้งความ

ประสงค์ที่จะเจรจาเพื่อการค้าไม้ที่ถกูต้องตามกฎหมายกับสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556  

PEFC ระบบการรับรองการป่าไม้ด าเนินการในประเทศไทยโดยมีสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทยเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน ระบบนีจ้ะท าการรับรองมาตรฐานระบบการ

จัดการไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน (มอก. 14061) และ มาตรฐานห่วงโซแ่หง่การควบคุม 

(มอก. 2861) เพื่อใชใ้นการด าเนินการรับรองการป่าไม้ให้กับผู้ที่ตอ้งการโดยมีค่าใช้จา่ย

ในการที่จะได้ใช้ตราของ PEFC  

3. ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือฉบับนีค้ลอบคลุมเฉพาะสินค้าไมท้ี่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไดจ้ากต้นไมซ้ึ่งปลูกขึน้ในพื้นที่ประเทศไทย เกบ็เกี่ยว ขนส่ง และผา่นกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย 

 สินค้าไม้ที่ผลตินอกประเทศไทย 

คู่มือนีไ้ม่ได้คลอบคลุมสินค้าไมท้ี่ผลิตนอกประเทศไทยแล้วน าเขา้มายังประเทศไทย รายละเอยีดดังนี้ 

 พกิัดศุลกากรตอนที ่44  ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม ้

 พิกัดศุลกากรตอนที ่48 กระดาษและกระดาษแข็ง  

 พิกัดศุลกากรตอนที ่94 เฟอร์นเิจอร์ เคร่ืองเตียง อาคารส าเร็จรูป 

 การควบคุมการน าเข้าสินค้าไม้ 

ประเทศไทยมีการน าเข้าสินค้าไม้มาใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศ ทั้งที่เป็นไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือไดเ้ข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนการน าเข้าไม้ การควบคุมไม้ที่น าเข้ามาในประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอยีดที่แสดงไว้ในรูปที่ 1    
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4. การจัดการป่าไมข้องประเทศไทย 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร แบ่งพืน้ที่ตามลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 6 ภูมิภาค (มติคณะรัฐมนตร,ี 2520) คือ  

 ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ไดแ้ก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง ล าพนู และอุตรดิตถ ์ 

 ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ได้แก่ พษิณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พจิิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 

ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงหบ์ุร ีอา่งทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ีนครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 19 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภ ูเลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น อ านาจเจรญิ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรนิทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

 ภาคตะวันออก มี 7 จังหวดั ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีและตราด 

 ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ไดแ้ก่ ตาก กาญจนบุร ีราชบุรี เพชรบุร ีและประจวบคีรีขันธ์  

 ภาคใต ้มี 14 จังหวัด ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปตัตานี สงขลา สตูล 

นราธิวาส และยะลา   

ในอดีตประเทศไทยมีพืน้ที่ป่าไม้มากกว่า 50 % ของพืน้ทีป่ระเทศ แต่เนือ่งจากการค้าไม้เริ่มมมีากขึน้ประเทศไทยการจัดการป่าไม้เพื่อ

การค้าต้องมหีน่วยงานที่ท าหนา้ที่รับผิดชอบ ประเทศไทยจึงไดก้่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 เพื่อบรหิารจัดการป่าไม้ การค้าไม้ การควบคมุ

สัมปทานการท าไม้จากป่าธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 การก าหนดแนวทางว่าด้วยการท าไม้ การ

แปรรูปไม้ การค้าไม้ ฯลฯ ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวของพืน้ที่เกษตรเพิ่มขึน้พืน้ที่ป่าของประเทศไทยถูกบุกรุกเปลี่ยนเป็นพืน้ที่

เกษตรกรรม  ท าให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมเนื่องจากขาดความสมดุล เกิดภัยพบิัติในท้องที่ภาคใตเ้มื่อปี พ.ศ. 2530 ต่อมาเมื่อปี 2532 รัฐบาล

ไดย้กเลิกการให้สัมปทานท าไม้ และเร่ิมส่งเสรมิให้มีการปลูกสรา้งสวนป่าไว้ใช้สอยเพื่อสนองต่อความต้องการใชไ้ม้ของประชาชนภายหลังจากการ

ยกเลิกการท าไม้ในป่าธรรมชาต ิมีการตราพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสรมิการปลกูป่าเพื่อเศรษฐกิจขึ้น แตค่วามต้องการไม้และ

พืน้ที่ท ากินของประชาชนที่ยากจนยังมีอยู่ส่งผลให้มีการบุกรุกท าลายป่า การลักลอบตัดไม้ยังคงมีอยู่ท าให้ปัจจบุันประเทศไทยมีพืน้ที่ป่าไม้เหลือ

ประมาณ 32 % ของพืน้ทีป่ระเทศ (สถิตกิารป่าไม,้ 2556) เพื่อความสมดุลของทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรและปริมาณความต้องการใชไ้ม้ของ

ประเทศไทย รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายให้มีพื้นที่ป่าไม้ของประเทศจ านวน 40 % ของพืน้ที่ประเทศ โดยแบง่เปน็พืน้ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25 % และ

พืน้ที่ป่าเพื่อการเศรษฐกิจ 15 %  

 

 ป่าไม้ของประเทศไทย 

รูปท่ี 1 การตดิตามไม้น าเข้า 

สินค้าไม้น าเข้า 
พิธีการ

ศุลกากร 

กรมป่าไม้ออก

ใบเบิกทาง 

ผู้ประกอบการค้าไม้ 

โรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

 ใบแสดงถิ่นก าเนดิสินคา้ 

 รายการสินค้า 

 ใบอนุญาตส่งออกของ

ประเทศต้นทาง 

 การน าเคลื่อนที่ตาม

สถานที่ วธิกีารใน

ใบเบิกทางที่ออกให ้

 ช าระภาษี  จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน

ต่างๆ ไว้ให้เจ้าหน้าที่กรม

ป่าไม้ตรวจสอบ 
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ป่าไม้แต่ละประเภทประกอบด้วยชนิดสังคมพชืและสภาพแวดล้อมทีแ่ตกตา่งกัน สภาพลมฟ้าอากาศ ดิน ภูมปิระเทศ และไฟ เป็นปัจจัยควบคมุท าให้

เกิดป่าชนิดตา่งๆ ขึน้ในประเทศไทย ป่าไม้ในประเทศไทยถูกแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ป่าผลัดใบ และ ป่าไมผ่ลัดใบ  

4.1.1 ป่าไม่ผลัดใบ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดป่าไม่ผลัดใบ คือ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น ในที่สูงอากาศจะหนาวเย็นมีความชื้นสูง ฝนตกชุก 

ดินมีความชุ่มชืน้มาก บริเวณนีจ้ึงปกคลุมไปด้วยป่าประเภทไม่ผลัดใบ ภาคใตแ้ละตะวันออก ฝนตกเฉลี่ยรายปี ประมาณ 2,000 – 2,500 มม. และ

มีวันที่ฝนตกในปีหนึ่งๆ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 110-150 วัน ป่าไม้ที่เกิดอยู่ในบริเวณทั้ง 2 ภาค นี้ จึงเป็นป่าชนิดไม่ผลัดใบ อีกทั้งยังมีป่าไม้ผลัดใน ที่อยู่

ตามชายฝ่ังทะเล เรยีกว่า ป่าโกงกาง หรือ ป่าชายเลน อกีด้วย 

4.1.2 ป่าผลัดใบ 

ปัจจัยที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับป่าไม้อีกอย่างหนึ่งไดแ้ก่ ไฟป่า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มสี่วนท าให้ชนดิป่าและสังคมพืช

เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะป่าผลัดใบที่มีเศษไม้ใบไม้ ร่วงหล่นเป็นเชือ้เพลิงอยู่มากและเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจ าทุกปี ต้นไม้ทีข่ึน้อยู่จงึต้องปรับตัวให้

มีเปลือกหนา เช่น เตง็ รัง ส าหรับป่าเบญจพรรม ที่มีไม้สักเป็นไม้เด่น กข็ึน้ในป่าที่มีไฟไหม้ได้ดี เนื่องจากไม้สกัมเีหง้าใต้ดินไว้สะสมอาหารไม้สกัจึงเปน็

ชนิดพันธุ์ไม้เด่นในป่าประเภทนี ้ภาคกลาง ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่มีฤดกูาล แบ่งออเปน็ ฤดูฝน ฤดูแลง้ชัดเจน มีฝนตกเฉลี่ยรายปี

ประมาณ 1,300-1,400 มม. และมีจ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีระหวา่ง 80-100 วัน ป่าที่เกิดอยู่ในบริเวณทั้ง 3 ภาคนีส้่วนใหญ่จงึเป็นป่าผลัด

ใบในฤดูแล้ง และส าหรับทีซ่ึ่งมดีินอุดมสมบูรณ์ดี ก็จะเป็นปา่เบญจพรรณ ส่วนที่ที่มีดินตื้นหรือดินปนทราย ดินปนลูกรังมากๆ ก็มักจะเป็นป่าที่

เรียกว่า ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง หรือป่าโคก  

 การส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2532 พืน้ที่ป่าไม้เหลือประมาณ 28 % ของพืน้ที่ประเทศ ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายตามนโยบายป่าไม้คือ 40 

% ของพืน้ที่ป่าไม้ ท าให้รัฐบาลสมัยนั้นได้ประกาศยกเลิกสมัปทานป่าไมใ้นป่าบกทัง้หมด ท าให้อุปทานไม้จากป่าธรรมชาติหมดไป แตค่วามต้องการใช้

ไม้ยังคงมีอยู่ประเทศไทยจึงไดต้ราพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ขึน้เพื่อส่งเสรมิให้มกีารปลูกไม้เศรษฐกจิในที่ดินของเอกชนหรือที่ดินของรัฐที่

กฎหมายอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์จากการปลูกป่า ในการทดแทนความตอ้งการใชไ้ม้หลังที่มีการยกเลกิสัมปทานป่าไม้อุปทานไม้ในประเทศไทยจงึ

ไดม้าจากการท าการปลูกไม้ภายใต้พระราชบัญญัติสวนป่า เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสวนป่าที่ขึ้นทะเบียนภายใตพ้ระราชบัญญตัิ

สวนป่าแล้วสามารถด าเนนิการตัด ขนส่ง ไปยังสถานที่ที่ตอ้งการได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัตปิา่ไม้ ซึ่งลดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้อง

ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดป้รับปรุงพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการเพิ่มเติมเรื่องการรับรองการจัดการป่า

ไม้อย่างย่ังยืนและเพิ่มชนิดไม้จากเดมิที่สามารถขึน้ทะเบียนสวนป่าไม้ทีม่ีแค่ไม้หวงห้ามจ านวน 2 ชนิด เป็นไม้ที ่58 ชนิด โดยเรียกชื่อเป็น

พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปน็การส่งเสรมิการจดัการป่าไม้ให้เกิดความย่ังยืน สง่เสรมิให้มีการปลกูต้นไม้มากย่ิงขึน้ สถิตปิ่า

ไม้ปี พ.ศ. 2558 รายงานผลผลิตไม้แปรรูปที่ได้จากสวนป่าเอกชนแยกตามชนิดไม้ สรุปได้ดังนี ้

 สวนป่าเอกชนทีข่ึน้ทะเบียนสวนป่า จ านวน 33,970 ราย เนือ้ที่ 383,653.22 ไร่  

 ไม้ยางพารา จ านวน 23,273.63 ลูกบาศก์เมตร 

 ไม้จากพืน้ที่เอกชน จ านวน 7,626.30 ลูกบาศก์เมตร 

 สวนป่าของรัฐปลกูเพื่อฟื้นฟูป่า เนือ้ที ่598,928.62 ไร่  

  ไม้สัก จ านวน 53,725.83 ลูกบาศก์เมตร 

 ไม้ยูคาลิปตัส จ านวน 123,805.07 ลูกบาศก์เมตร 

 ไม้ชนิดอื่นๆ จ านวน 4,295.21 ลูกบาศก์เมตร. 

   

 การป่าไม้ภาคเอกชน 
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เมื่อมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ปี 2532 รัฐบาลไดม้ีการส่งเสรมิการปลกูป่าภาคเอกชนโดยในปี 2537 รัฐบาลไดอ้นุมัติให้จัดท าโครงการส่งเสรมิ

การปลูกไม้โตเร็วทดแทนมันส าปะหลงั และโครงการส่งเสรมิเกษตรกรปลกูป่า หรือ โครงการสง่เสรมิการปลกูไม้เศรษฐกิจซึ่งมกีารสนับสนุนเงินแบบ

ให้เปล่าไร่ละ 3,000 บาท/ไร่ แบ่งจ่าย 5 ปี แก่ผู้ปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ นอกจากฝ่ายรัฐบาลแล้ว ฝ่ายเอกชนที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมป่า

ไม้หลายรายก็ไดด้ าเนินการส่งเสรมิเกษตรกรปลูกป่าไม้โตเร็ว โดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเปน็วัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตชิน้ไม้สับ ส าหรับผลิตเยื่อและ

กระดาษ ส่งผลใหม้ีสวนป่าไม้โตเร็วโดยเฉพาะสวนป่ายูคาลปิตัสเกดิขึน้มากกว่า 3 ล้านไร่ และสวนปา่ไม้สักและไม้ชนิดอื่นๆ มากกว่า 2 ล้านไร่ และ

มีผู้ประกอบการปลูกสรา้งสวนป่าเกดิขึน้มากกว่า 200,000 ราย (Ruangpanit, 2013) และในปี 2537 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจ ากัดก็ได้

ก่อตั้งขึน้เพื่อท าหน้าที่จัดแบง่ทุนใหเ้กษตรกรที่มีจะปลูกปา่ตามโครงการ แบ่งปันความรู้ ส่งเสรมิการตลาดใหก้บัสมาชิก  

 

 พืน้ที่ป่าไม้ของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการป่าไม้ เช่น ป่าไม้ อุทยานแหง่ชาติ และสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า เป็น จดัการพืน้ที่ของประเทศไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบั

สาธารณชน และรักษาความสมดลให้กับโลก ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ สรุปพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายต่างได ้ดังนี ้

 พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ จ านวน 143,925,404.30 ไร่ ส าหรับพืน้ทีท่ี่ไม่ได้เป็นอุทยานแหง่ชาตแิละเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จะ

เป็นผู้ดูแล 

 พืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ จ านวน 38,858,917.19 ไร่ (พื้นที่บางส่วนเปน็พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ) ดแูลโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช 

 เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า จ านวน 22,846,162.50 ไร่ (พื้นที่บางส่วนเป็นพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ) ดแูลโดยกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช 

 พืน้ทีป่่าไม้ถาวร (นอกเขตป่าสงวน) จ านวน 10,517,402.04 ไร่ ดูแลโดยกรมป่าไม้ 

 

 หนว่ยงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย 

รัฐบาลสถาปนากรมปา่ไม้ในปี พ.ศ. 2439 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่รับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการป่าไม้ของประเทศไทย เนื่องจาก

ปัญหาการตัดไม้สักเพื่อใชส้อยและการค้า ตลอดจนการปญัหาการบุกรุกพืน้ที่ป่าเพื่อท าการเกษตร ประชาชนตัดไม้เพื่อใช้สอยโดยไม่มีกฎเกณฑ์ ท า

ให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  พื้นที่ปา่ลดลง กรมป่าไม้ มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นสองส่วนคือ หน่วยงานที่ตัง้อยู่ในส่วนกลาง และหน่วยงาน

ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี ้ 

4.5.1 หนว่ยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง  

หน่วยงานที่ตัง้อยู่ในส่วนกลาง จะด าเนินงานเกี่ยวกบัการจัดสรรงบประมาณ ก าหนดนโยบาย และปฏบิัติงานทีป่ระสานงานกบัหน่วยงาน

ระดับประเทศ และปฏิบัติงานที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของอธิบดีกรมป่าไม้ มีจ านวน 13 หน่วยงาน 

4.5.2 หนว่ยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานของกรมป่าไม้ทีต่ั้งอยู่ในภูมภิาค จะด าเนินงานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดบัจังหวัด อ าเภอ หรือ ชุมชน ขึน้อยู่กับภารกิจที่

ต้องด าเนินงาน จัดท ารายงานการปฏบิัติงานหลังจากที่ไดรั้บจัดสรรงบประมาณของส่วนกลาง กรมป่าไม้มหีน่วยงานที่ตัง้อยู่ในภูมิภาค จ านวน 23 

หน่วยงาน ดแูลคลอบคลมุพื้นที่ทุกจงัหวัดทั่วประเทศ   

 โครงการป่าชุมชน 
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โครงการป่าชุมชนจัดท าโดย ส านักจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ไดจ้ัดท าโครงการส่งเสรมิให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ป่าและมคีวามพร้อม

สามารถที่จะดแูลบรหิารจัดการพืน้ที่ป่า ก็ให้ร้องขอผู้ใหญบ่้านหรือก านนัที่ดูแลรับผิดชอบท้องที่ที่ป่าตัง้อยู่ให้ด าเนินการย่ืนแบบค าขอขึ้นทะเบียนป่า

ชุมชนตามแบบทีก่รมป่าไม้ก าหนด จากนั้นเจ้าหนา้ที่จะรว่มกับประชาชนด าเนินการส ารวจสภาพป่า จัดท าแนวเขต และวางแผนการจัดการป่าชุมชน 

เพื่อเสนอให้อธิบดีกรมปา่ไม้อนุมัติใหจ้ัดตั้งป่าชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ปา่ไม้จะร่วมกับประชาชนด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด โครงการป่าชุมชนมี

ระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปี แตถ่้ามีผลการด าเนินงานจัดการป่าชุมชนที่ดีไมม่ีข้อบกพร่องใดๆ กรมป่าไม้จะต่ออายุโครงการเป็น 10 

ปี การใชป้ระโยชน์ป่าชุมชนจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสียเป็นส่วนใหม่ ปัจจบุันส านักจดัการป่าชุมชนรายงานผลการด าเนินงานว่ามี

การจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแล้วจ านวน 10,000 โครงการ 
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5. สนิค้าไม้ท่ีส่งออกของประเทศไทย 

จากข้อมูลสง่ออกไม้ที่เก็บรวบรวมโดย กรมศุลกากร และ กรมการค้าตา่งประเทศ พบว่าการส่งออกสินค้าไม้ไปยังตลาดออสเตรเลีย คลอบคลุมรหสั

พิกัดศุลกากร HS 44, 48, และ 94 ตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2  รายการสินค้าไม้ที่ส่งออกไปยังจะไปออสเตรเลีย  

 

ตอนที ่ พิกัดศุลกากร รายละเอยีด 

44  - ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม ้

4407 ไม้แปรรูป  

4411 ไฟเบอร์บอร์ดไม้หรือวัสดุที่เป็นไม้อื่น ๆ 

4412 ไม้อัด, veneered แผ่นและไม้ลามิเนตที่คล้ายกัน 

4414 กรอบรูปไม้ 

4418 อุปกรณ์ก่อสร้างท าด้วยไม้ 

4420 รูปแกะสลกัและเคร่ืองประดับท าด้วยไม้ 

4421 เคร่ืองใชท้ าด้วยไม้ 

48 – กระดาษ และกระดาษแขง็ ของ
ท าด้วยเยื่อกระดาษ หรือท าด้วย

กระดาษหรือกระดาษแขง็ 

4807 กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษ อื่นๆ 

4818 กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย 

4819 บรรจุภัณฑ์กระดาษ หีบ กล่อง ซอง 

94 – เฟอร์นเิจอร์  9401 เฟอร์นเิจอร์ไม้ 

 

ตารางที่ 3  รายการไม้ที่ส่งออกไปออสเตรเลีย ระหว่าง มกราคม-สงิหาคม 2560  

 

รายการสินค้าไม้ พิกัดศุลกากร จ านวน 

กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย 4818    1,351.40  

เฟอร์นเิจอร์ไม้ 9401       290.90  

กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษ อื่นๆ 4807          79.40  

บรรจุภัณฑ์กระดาษ หีบ กล่อง ซอง 4819          48.70  

ไฟเบอร์บอร์ดไม้หรือวัสดุที่เป็นไม้อื่น ๆ 4411          41.90  

เคร่ืองใชท้ าด้วยไม้ 4421          40.50  

ไม้แปรรูป  4407          25.90  

รูปแกะสลกัและเคร่ืองประดับท าด้วยไม้ 4420          18.30  

กรอบรูปไม้ 4414          15.70  
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แหลง่ท่ีมา: กรมการค้าตา่งประเทศ 2560 

 

ตารางที่ 4 Table 4: List of major timber and timber products exported to Australia by volume 

รายการสินค้าไม้ พิกัดศุลกากร ปรมิาตร 

กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย 4818  

เฟอร์นเิจอร์ไม้ 9401  

กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษ อื่นๆ 4807  

บรรจุภัณฑ์กระดาษ หีบ กล่อง ซอง 4819  

ไฟเบอร์บอร์ดไม้หรือวัสดุที่เป็นไม้อื่น ๆ 4411  

เคร่ืองใชท้ าด้วยไม้ 4421  

ไม้แปรรูป  4407  

รูปแกะสลกัและเคร่ืองประดับท าด้วยไม้ 4420  

กรอบรูปไม้ 4414  

ไม้อัด, veneered แผ่นและไม้ลามิเนตที่คล้ายกัน 4412  

อุปกรณ์ก่อสร้างท าด้วยไม้ 4418  

 

แหลง่ที่มา: กรมการค้าตา่งประเทศ 2560  

ไม้อัด, veneered แผ่นและไม้ลามิเนตที่คล้ายกัน 4412          11.90  

อุปกรณ์ก่อสร้างท าด้วยไม้ 4418            2.80  
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6. กฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการป่าไมข้องประเทศไทย  

ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นฉบับแรกเพือ่จัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเร่ิมจากการค้าไม้สักในป่าเป็นเรื่องแรกและ

ต่อมามีการด าเนินงานด้านการค้าไม้ การใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่าไม้มากขึน้ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสรา้งสมดุลสิง่แวดล้อม จึงมี

กฎหมายต่างๆ เพิม่ขึน้ ดงันั้นการจัดท าคู่มือเพื่อการด าเนินการค้าที่ถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศไทยจะตอ้งเร่ิมด้วยการท าความเข้าใจกับข้อ

กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ภายใตพ้ระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นหลกัเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเบือ้งตน้ในการก าหนดพื้นที่ใดเป็นพืน้ที่ป่าของ

รัฐและพืน้ที่ใดเป็นพืน้ที่ของเอกชน การค้าไม้ การอุตสาหกรรมป่าไม้ การขนส่งไม้ การเก็บหาของป่า ฯลฯ กฎหมายที่จ าเป็นต้องทราบและใช้ในคู่มอื

การตรวจสอบความถกูต้องของไม้จะไดก้ล่าวถึง 

 

 กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของประเทศไทย  

เร่ิมแรกการป่าไม้ของประเทศไทยไดมุ้่งเน้นการค้าไม้จากปา่ธรรมชาติ เพือ่สร้างสมดุลสิง่แวดล้อมกท็ าให้การใช้ไม้ในป่าธรรมชาติถูกมองว่าเป็นการ

ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ท าให้ประเทศไทยตอ้งปรับแก้กฎหมายบางส่วนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ท าให้ประเทศไทยตอ้งตรา

กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการป่าไม้ และสรุปรายการกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ของประเทศไทยที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของกรมป่าไม้ ได้ดังต่อไปนี ้

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484    

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

 พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 กระบวนการผลติไม้ตามกฎหมาย 

 

NOTE: This subsection will provide detailed information about the way timber harvesting is regulated in Thailand. This 

information will be important to Australian importers to inform them of what ‘legality looks like’. This will allow Australian 

importers to be better informed to ask questions of their suppliers and be critical of the legality of timber in the absence of 

particular information. 

This section may include information that answers the following questions:  

 Is there legislation in Thailand that authorises or regulates the harvesting of the timber – what are the 

requirements of that legislation? 

o Are there any documents produced in this process which Australian importers may have access to 

view/receive further down the supply chain? All relevant documents should be added to the Appendices. 

Is payment required for the right to harvest the timber in Thailand 
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ความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทยจะต้องด าเนินการตามกฎหมายโดยเร่ิมต้นจากกระบวนการผลิตไมต้ามกฎหมายในแตล่ะกลุม่ของ

สินค้าไม้เริ่มจากปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งทีด่ินที่ใช้ผลิตไม้ พืน้ที่ทีป่ลูกไม้ ชนิดไม้ การท าไม้ การแปรรูป การค้า การขนส่ง และสง่ออก ซึง่

จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6.2.1 แหลง่ผลติไม้  

กระบวนการผลิตไม้ตามกฎหมาย ควรเร่ิมต้นที่พื้นที่ที่ไม้นัน้ขึน้อยู่เป็นหรือพืน้ที่ที่ท าการปลกูไม้ โดยสามารถสรปุพื้นที่ตามกฎหมายส าหรับปลกูต้นไม้

ไดด้ังต่อไปนี ้ 

1) พืน้ที่ป่ามีนิยามตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ก าหนดว่า “ป่า” คือ ที่ดิน ที่ไม่มบีุคคลใดได้มาตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

2) พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติมนีิยามตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก าหนดวา่ “ปา่สงวนแห่งชาติ” คือ ป่าที่ได้

ก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการในมาตรา 6 ให้ประกาศในกฎกระทรวง พร้อมแผนทีแ่สดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวน

แห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

3) ที่ดินเอกชน คือ พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิต์ามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

4) ที่ดินที่ด าเนินการขึน้ทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ การขึน้ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินีจ้ะท า

ให้พืน้ที่ดังกล่าวไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตท าไม้ การแปรรูปไม้ในเขตสวนป่า และการด าเนนิการ

อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสวนป่า ประเภทที่ดินทีส่ามารถขึน้ทะเบียนได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 

2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

 ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดงักล่าวอยู่ในระยะเวลาทีอ่าจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าท ากินในทีด่ินกังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว้แล้ว 

 ที่ดินในเขตปฏิรูปทีด่ินตามกฎหมายวา่ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่า เช่าซือ้ การโอนหรือการ

ตกทอดทางมรดก 

 ที่ดินที่มีหนังสืออนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บคุคลท าประโยชน์และอยูอ่าศัย หรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขต

ปรับปรุงป่าสงวนแหง่ชาติ หรือท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสรา้งสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

 ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ให้ท าสวนป่า 

 ที่ดินที่ได้ด าเนินการเพื่อการปลูกป่าโดยส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

6.2.2 การท าไม้ 

การท าไม้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช หมายความว่า ตัดฟัน กาน โค่น ลดิ ผา่ ถาก ทอน ขุด ชักลาก ไม้ในป่าหรือน าไม้ออก

จากป่าด้วยประการใดๆ นับว่าเป็นการเร่ิมต้นของกระบวนการผลิตไม้ซึง่มขี้อก าหนดแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่ก าหนด สรุปได้ดงันี ้ 

1) พืน้ที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 การท าไม้ต้องด าเนินการตามมาตราต่างๆ ตามกฎหมาย ดังนี้ 

 มาตรา 11 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ผู้ใดท าไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทาอันตรายด้วยประการใดๆ แก่

ไม้หวงหา้ม ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ต้องด าเนินการตามแนวทาง  

 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนกังานเจ้าหน้าที่ประทับไว้  
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 มาตรา 13 ห้ามท าไม้ทีม่ีขนาดต่ ากวา่ขนาดจ ากดั 

 มาตรา 14 ผู้รับอนุญาตท าไม้ ต้องเสียค่าภาคหลวง  

2) พืน้ที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การท าไม้ต้องด าเนินการตามมาตราต่างๆ ตามกฎหมาย ดังนี้ 

  มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสรา้ง แผ้วถาง เผาป่า ท า

ไม้ เก็บหาของป่า หรือ กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาติ เว้นแต่  

a) เป็นการท าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี 

กระท าการตามมาตรา 17 ใชป้ระโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระท าการตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 20 

b) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของปา่หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

 มาตรา 15 การท าไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระท าได้เมื่อไดรั้บใบอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที่ หรือเมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราวๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติแหง่หนึง่แห่งใดโดยเฉพาะ 

 การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบยีบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) พืน้ที่เอกชน  

 ชนิดไม้ที่ปลูก เป็นไม้สัก ไม้ยางนา และสกุลไม้พะยูง (ชนดิไม้ตาม มาตรา 7) ต้องท าตามข้อ 6.2.2 ข้อ 1 

 ชนิดไม้อื่นๆ นอกจากที่ก าหนดใน มาตรา 7 ด าเนินการไดต้ามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144, 145  และ 1336 

 พืน้ที่ทีข่ึน้ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

6.2.3 การแปรรูปไม้ 

การแปรรูปไม้เพื่อค้าหรือแปรรูปเพื่อประดิษฐ์กรรม ถูกก าหนดให้ต้องขออนุญาตไวต้ามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ดังนี ้ 

มาตรา 48 “ภายในเขตแปรรูปไม ้ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สกัแปรรูปไม่ว่าจ านวนเท่าใดไวใ้น

ครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเ์มตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

มาตรา 53 ตรี “ภายในเขตควบคมุ ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวง

ห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปรมิาณเกนิกว่าที่รัฐมนตรกี าหนดตามมาตรา 53 ทวิ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

6.2.4 การขนสง่ไม้และผลติภัณฑ์ 

ในการขนส่งไม้ต้องด าเนินการตามกฎหมายไดก้ าหนดไว้ในกฎหมาย ดังนี ้

 มาตรา 38 บทบัญญัติในส่วนนีใ้ห้ใชบ้ังคับแกก่รณีการน าไม้และเคลื่อนทีต่่อไปภายหลังที่  

(1) น าไม้หรือของป่าที่ไดรั้บใบอนุญาตให้ท าหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไปถึงสถานที่ที่ระบไุว้ในใบอนุญาตแล้ว 

(2) น าไม้ที่ท าโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว 

(3) น าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่น าเข้ามาแล้ว 

(4) น าไม้หรือของป่าที่รับซือ้จากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของปา่นั้นอยู่ 

 มาตรา 39 ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลือ่นที่ ต้องมีใบเบกิทางของพนกังานเจา้หน้าที่ก ากับไปด้วยตามข้อก าหนดในกฎทรวง 
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มาตรา 39 ทวิ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงคา้ไม้แปรรูป อาจออกหนังสือก ากบัไมแ้ปรรูปเพื่อให้บุคคลใดน าไม้แปรรูป

เคลื่อนที่จากสถานทีท่ี่ไดรั้บอนุญาตของตนไปยังสถานที่อกีแห่งหนึ่งได ้เมือ่อธิบดีกรมป่าไม้ได้สัง่อนุญาตใหก้ระท าเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรม

ป่าไม้ก าหนดหนงัสือก ากับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธบิดีกรมป่าไมก้ าหนด และให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตาม 

 มาตรา 40 ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลือ่นที่เข้าเขตด่านป่าไม้ใดต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าดา่นป่าไม้นัน้ โดยแสดงใบเบกิทาง

ก ากับไมห้รือของป่า หรือหนังสือก ากบัไม้แปรรูปที่น ามานั้น แล้วแต่กรณี ภายในก าหนดหา้วันนับแต่วันที่เข้าเขตต่าน เมื่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเปน็หนังสือให้ผ่านดา่นได้แล้ว จงึให้น าไม้หรือของป่านัน้ไปได้ 

 การอนุญาตนั้น ให้พนกังานเจา้หน้าทีป่ฏิบัติโดยมิชักช้า 

 มาตรา 53 ตรี ภายในเขตควบคุม หา้มมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้าซึง่สิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า

ด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนดิไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรกี าหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิเว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากพนกังาน

เจ้าหน้าที ่

 มาตรา ๕๓ ทวิ  ให้รัฐมนตรมีีอ านาจก าหนดท้องที่เป็นเขตควบคมุสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการก าหนดตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรกี าหนดชนิดไม้ ขนาดหรือปรมิาณของสิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือ

สิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามซึง่ผู้ค้าหรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้าที่จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๕๓ ตรีหรือมาตรา ๕๓ 

จัตวา 

 มาตรา ๕๓ จัตวา ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรกี าหนดเขตท้องที่ใดเปน็เขตควบคุมตามมาตรา ๕๓ ทวิ ใหผู้้ค้าหรือผู้มีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปรมิาณเกินกว่าชนิดไม้ 

ขนาดหรือปรมิาณที่ควบคุมอยูแ่ล้วกอ่นวันที่ประกาศของรัฐมนตรดีงักล่าวใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศของรัฐมนตรดีังกล่าวใชบ้งัคับ เมื่อไดย่ื้นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึง่แล้ว ให้บุคคลดงักล่าวค้าหรือมี

ไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึง่สิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามได้ต่อไปจนกวา่พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่

อนุญาตตามค าขอ    

  

 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของไม้  

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนิค้าไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อการส่งออก ดงัต่อไปนี ้ 

1) พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์วา่ด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการสง่ไม้และไมแ้ปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙  ก าหนดให้ไมแ้ละไม้แปรรูป ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้  ไม้วเีนียร์ พันธุ์ไม้ ขีเ้ลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน 

เพลเลต (Pellets) หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดท าจนเป็นของส าเร็จรูป ซึ่งไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น เป็น

สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ก าหนดไว้ว่าตอ้งด าเนินการตามข้อปฏบิัติตา่งๆ ดังนี้ 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ข้อ 4 

 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ข้อ 3 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ข้อ 3, 4 

 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการสง่ไม้ และไมแ้ปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ข้อ 3  

a) ไมย้างพารา อนุญาตให้สง่ออกไม่จ ากัดปริมาณ โดยให้ย่ืนค าร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 

b) ไม้สน จะต้องไดรั้บการอนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่ก าหนดในหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้  

c) ไม้ที่ท าออกจากสวนป่า จะต้องไดรั้บการอนุญาตให้สง่ออกตามปรมิาณที่ก าหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ 
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2)   พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

กระบวนการศุลกากรเพื่อส่งสินค้าไม ้ผลิตภัณฑ์ไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนี ้

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  2560  มาตรา 13 (เดิมเป็น พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10)  

 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  มาตรา 4 ไม้ที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนัน้ให้เรียกเก็บและเสียอากร 

ตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี ้หรือตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนด  

 

3) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

กรณีน าเข้าชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้อนุสญัญา CITES ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พชื พ.ศ. 2518 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติพันธุ์พชื ก าหนดให้ พชือนุรักษ์ หมายความวา่ พืชชนิดที่ก าหนดไว้ในบัญชแีนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 

ระหว่างประเทศซึง่ชนิดสัตว์ป่าและพชืป่าที่ก าลงัจะ สญูพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรปีระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 29 ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า สง่ออก หรือน าผา่นพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู้

ซึ่งอธิบดมีอบหมาย  

 การขออนุญาต การออกหนังสืออนญุาต และการปฏิบัติในการน าเข้า สง่ออก หรือน าผา่นพืชอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ

และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 หนังสืออนญุาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านพชือนุรักษ์ ให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดอืนนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต 

NOTE: This subsection may provide detailed information about other relevant laws that relate to illegal logging or legal timber in the relevant 

jurisdiction.  

This section may include information about transport, possession, processing, export or import of timber or timber products in 

Thailand. These must relate back to the legality of harvest; but this can be through the transfer of documentation or evidence 

of legality from harvest through to export. 
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 แผนภาพกฎหมายที่เกี่ยวกับการท าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

การแ รร   ม  การค า ม  การอ ต าหกรรม ่า ม 

พระราชบัญญ ัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

การ ่งออก ม 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 

2522

พระราชบัญญัติศุลกากร พ .ศ. 2560

แหล่งที่มาของไม้และการท าไม้

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งต่างๆ สรุปได้ดังน้ี

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
การใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่าไม้ 

พระราชบัญญ ัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
2507

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

พระราชบัญญ ัติสวนป่าไม้ พ.ศ. 2535 
และที่แ ก้ไขเพ ิ่มเติม

กร บ  การ ลิต ิ ค า ม   ลิต ั    ม ท่ี  กต องตามก หมาย 
 อง ร  ท  ทย

การควบค มไม้น าเข้า

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ สรุปได้ดังน้ี

พระราชบัญญ ัติการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 

2522

พระราชบัญญ ัติศุลกากร พ .ศ. 2560
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7. การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าไม้จากประเทศไทย 

กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ส่งออกไปนอกราชอาญาจักร ตั้งแต่เร่ิมต้นปลกู 

ท าไม้ ขนส่ง แปรรูป อุตสาหกรรมป่าไม้ การค้า การส่งออก เป็นต้น แนวทางการตรวจสอบ ดังนี้ 

 การตรวจสอบแหลง่ผลติไม้ 

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งผลิตไม้จะต้องมหีลักฐานที่ใชใ้นการตรวจสอบแตกต่างไปตามกฎหมายที่ควบคุมพื้นที่ผลิตไม้ ดังนี ้

1) พืน้ที่ที่ปลูกต้นไม ้

 พืน้ที่ป่าสงวน เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี ้

 หนังสืออนญุาตให้ท าการปลูกสรา้งสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 31) 

 หนังสืออนญุาตให้เข้าท าประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแหง่ชาติ (สทก 1 ก, สทก. 2 ก, และ หนังสืออนุญาตให้ท าการ

ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตปรับปรุงปา่สงวน (สทก. 1 ข) 

 พืน้ที่ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 

 ใบอนุญาตให้เข้าท ากิจกรรมในพืน้ทีป่่าที่ครอบครองทีด่ินเพื่อใช้ท ากิจกรรมในพืน้ที่ป่าและ/หรือใบรับรองการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน

ภาครัฐอื่นๆ  

 พืน้ที่เอกสารสิทธิ ์

 โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงสิทธคิรอบครอง เช่น น.ส. 3, น.ส. 3ก, น.ส. 3 ข, น.ส. 2 

2) การน าเข้าไม ้

 เอกสารที่เกีย่วกับกระบวนการส่งออกจากประเทศต้นทาง และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

 หนังสืออนญุาตสง่ออกจากประเทศตน้ทาง 

 ใบอนุญาตน าเข้า 

 ใบเบิกทางน าไม้เคลื่อนที ่

 การตรวจสอบความถูกต้องของการท าไม้ 

การท าไม้คือการตัดต้นไมท้ี่ขึน้อยู่บนแหลง่ผลิตไม้ตามกฎหมายจะต้องมีสทิธิ์ตามกฎหมายให้ท าไม้ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการท าไม้ 

จะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆ ดงันี ้

7.2.1 พืน้ที่ป่า 

 พืน้ที่ตามพระราชบัญญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507  

 ใบอนุญาตท าไม้ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ (ป.ส. 2) 

 พืน้ที่ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 

 ใบอนุญาตท าไม้สักในปา่ (อนุญาต 1) 

 ใบอนุญาตท าไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สักในปา่ (อนุญาต 2) 
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 พืน้ที่ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญตัิสวนป่า พ.ศ. 2535 

 หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไมท้ี่ไดม้าจากการท าสวนป่า )สป .13( 

7.2.2 พืน้ที่เอกชน 

1) พืน้ที่ที่ไม้ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติสวนป่า 

 ไม้สัก ไม้ยาง และ ไม้พะยูง (มาตรา 7) 

 ใบอนุญาตส าหรับท าไมส้ักในที่ดินที่มโีฉนดที่ดิน เพื่อการคา้ (แบบอนญุาต 5) 

 ใบอนุญาตส าหรับท าไม้ยางในที่ดินทีม่ีโฉนดที่ดิน และเอกสาร น.ส. 3 เพื่อการค้า (แบบอนุญาต 7) 

  

2) พืน้ที่ทีข่ึน้ทะเบียนตามพระราชบัญญตัิสวนป่า 

 ชนิดไม้จ านวน 58 ชนิด (รวม ไม้สัก ไม้ยาง และไม้พะยูง) 

  หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (สป. 13) 

 

 การควบคุมการน าเคลื่อนที่ 

การน าเคลื่อนที่ไม้ในการผลิตสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ในแต่ละขั้นตอนต้องมีเอกสารก ากบัการน าเคลื่อนที่ และจะต้องน าผา่นด่านป่าไม้เพื่อให้

ตรวจสอบตลอดเส้นทางที่ขนสง่ เอกสารต่างๆ สรุปได้ดงันี ้

 ใบเบิกทางของกรมป่าไม้ ส าหรับไม้ซงุและไมแ้ปรรูป 

 หนังสือก ากับไมแ้ปรรูป  

 หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูป 

 หนังสือก ากับสิง่ประดิษฐ ์

 หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (สป.15) ประกอบกับ 

 รอยตรา ตี ตอก หรือ ประทับ หรือแสดงการเป็นเจา้ของไม้ 

 การควบคุมการแปรรูปไม้ และอุตสาหกรรมไม้ 

กระบวนการผลิตสินค้าไม้ ผลิตภัณฑไ์ม้ ในขั้นตอนของการแปรรูปไม้นั้นก าหนดให้ผู้ประกอบการไดรั้บใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ ส าหรับการ

ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ดงันี้ 

 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป 

 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป เพื่อประดิษฐกรรม 

 บัญชีแสดงสถิตไิม้ท่อน สมุดบัญชแีสดงสถิตไิมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูป 

 

 การส่งออกไม้ 
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การส่งออกไม้จะต้องด าเนินการตามกฎหมายและมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้ 

 ใบอนุญาตตั้งโรงคา้ไม้แปรรูป 

 ใบอนุญาตตั้งโรงคา้สิ่งประดษิฐ์ 

 หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูป 

 หนังสือก ากับสิง่ประดิษฐ ์

 ใบอนุญาตส่งออก 

 หนังสืออนญุาตสง่ออกพืชอนุรักษ์ 

 หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ 

 หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไมท้ี่ไดม้าจากการท าสวนป่า (สป. 13) 

 หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้จากการท าสวนป่าไม้ (สป. 15) 

NOTE: This section will set out the key information and documents which can be used by Australian importers as evidence of 

timber legality, and how they request them from suppliers/exporters. This can be a shortened summary of section 5. 

 

This section may include information that answers the following questions:  

 What, if any, types of timber cannot be legally harvested in Thailand? 

 If there is legislation in Thailand that authorises or regulates the harvesting of the timber – how could an importer 

in Australia identify if the requirements have been complied with?  

 If payment is required for the right to harvest the timber in Thailand? How would an Australian importer determine if 

the required payments had been made? 

There may be a variety of ways of demonstrate the legality of a product from Thailand. These could include:  

 obtaining a copy of or authority to harvest,  

 obtaining a copy of an export permit which has been issued by the relevant government authority;  

 Obtaining a copy of a certification or in country legality verification systems. 

Where relevant, an annotated document or documents will be attached to provide an example of what a relevant certificate, 

permit or authority should look like. For example, if an export permit is a demonstration of the legality of a product – a 

sample export permit may be attached. 

 

 Legality of timber products manufactured in Thailand 

NOTE: This section is to recognise that timber products from Thailand use timber from numerous jurisdictions in manufactured 

products.  
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Australian importers source a large number of manufactured products. In order to comply with the due diligence requirements 

an importer will want to assure themselves whether a manufactured or complex product they are sourcing contains timber 

that is either wholly, or in part, domestically sourced in Thailand. While third country harvested timber is not in scope of this 

CSG, you may wish to reference any information relating to timber imported into Thailand as an Annex to this CSG. 

 Are there any arrangements, formal or otherwise, in place to trace timber supply chains in Thailand? 

 Does Thailand have any assurance systems for domestic timber used in manufactured or complex products? 

 Does Thailand have any assurance systems for imported timber used in manufactured or complex products? 
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8. การรับรองป่าไม้ในประเทศไทย  

ประเทศไทยจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน มาตรฐานเลขที่ 14061 หรือ มอก. 14061 ในการ

จัดท ามาตรฐานมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ในประเทศไทยเข้าร่วมด าเนินการ และปัจจุบันระบบการรับรองป่าไม้ Programme for 

Endorsement of Forest Certification (PEFC) ก าลังด าเนนิการเพื่อยอมรับในมาตรฐานดังกลา่วเพื่อให้ใช้โลโก้ของ PEFC ได ้และพระราชบัญญัติสวน

ป่า พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ก าหนดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการที่ปลกูต้นไม้สามารถย่ืนขอรับหนังสือรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนตาม

มาตรฐานระดับสากลได้ กรณีจะได้รับหนังสือรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนจากกรมป่าไม้ ประเทศไทย เพิ่มเติมจากที่ไดรั้บการรับรองจาก

ระบบการรับรองสากล และปัจจุบันกรมป่าไม้มีระบบการออกหนงัสือรับรองความถูกต้องตามกฎหมายส าหรับสินค้าที่จะสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักร ทั้ง ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เรยีนว่า หนงัสือรับรองของกรมป่าไม้ ซึง่ผู้ประกอบการสง่ออกจะต้องน าหนังสือรับรองไป

ประกอบการย่ืนขอใบอนุญาตสง่ออกจากกระทรวงพาณิชย์ 

NOTE: This section may be relevant to jurisdictions that endorse or support non-government entities or resources, which 

assist in the identification of legality of timber and could be used by importers when undertaking due diligence.  

Sources may include in-country organisations or multilateral forums, such as UNFF, ITTO, and independent 

research/intel/investigation bodies.  



DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 

DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 
 23 

9. หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก 

 
 

 

Australian Government 

Department of Agriculture and Water Resources 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Phone: +61 (0) 2 6272 3933 

agriculture.gov.au/illegallogging 

illegallogging@agriculture.gov.au 

  

 

 

ประเทศไทย 

ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักการอน ญาต กรมป่าไม้ 

เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจต จักร 

กร งเทพมหานคร 19000 

โทรศัพท์ 0 2561 4292 ต่อ 5249 

Http://new.forest.go.th 

rfdcertification@gmail.com 

 

 

 

 

ค าปฏิเสธ 

แม้นว่าจะมคีวามพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าเนือ้หาของค าแนะน าและคู่มือนีม้ีความถูกต้องตามกฎหมาย เครือรัฐออสเตรเลียและ

ประเทศไทยไม่จะรับผดิชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนือ้หาและขอปฏิเสธความรับผดิชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อัน

เป็นสาเหตทุี่เกิดขึน้โดยตรงหรือโดยออ้มผา่นการใชง้านหรือการใชง้านเนือ้หาของแนวทางหรือคูม่ือหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค าแนะน าและคู่มือนีจ้ัดท าเพื่อให้เข้าใจว่าเครือรัฐออสเตรเลียไม้ได้ให้ค าแนะน าที่อย่างมืออาชีพ ดงันั้นก่อนการใชง้านคูม่ือนีแ้ละข้อแนะน าที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ควรไดรั้บค าแนะน าอย่างมืออาชพีจากผู้ที่รับผดิชอบเรื่องนีต้ามสภาพการณ์และองคป์ระกอบต่างๆ เป็นการเฉพาะ และจะต้องมั่นใจไดว้่าข้อมลูใน

คู่มือนีส้อดคล้องกับข้อมลูที่เป็นจรงิในปัจจุบัน โดยอา้งองิจากเวบไซต์กรมการเกษตรและแหลง่น้ าแหง่เครือรัฐออสเตรเลีย 

 

Coat of Arms 
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10.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

ประเทศไทยไดม้ีการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวกับการท าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่ก่อน

ปี พ.ศ. 2484 ดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ของประเทศไทยจึงมีเป็นจ านวนมาก ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
NOTE: Please attach any relevant sample documents, for example a felling license, permit to harvest, license to harvest, 

export permit or government endorsed legality certification. 

 
 

 

Ruangpanit, N. (2013). Forest and Forestry in Thailand. Bangkok Thailand: Uopen Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 

DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 
 25 

11. ร่าง CSG ท่ีออสเตรเลียจัดส่งมาให้เป็นต้นแบบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country Specific Guideline 

for Thailand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This guideline has been prepared by the Australian Government and the <Country> Government. It is intended to assist businesses importing 

regulated timber products from Thailand into Australia in understanding the regulatory framework in Thailand in order for them to carry out their 

due diligence obligations under the Illegal Logging Prohibition Regulation 2012, which supports the Illegal Logging Prohibition Act 2012. 

Coat of Arms 

 

<COUNTRY> 
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This guideline was co-endorsed by the Australian Government and the <Country> Government on <date>. 
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1. What is required under Australia’s Illegal Logging Laws?  

 

Australia’s Illegal Logging Prohibition Regulation 2012 (the Regulation) prescribes due diligence for businesses importing ‘regulated timber 

products’2 and for Australian processors of domestic raw logs. Under the Regulation, importers and processors have to undertake due 

diligence to minimise the risk of sourcing illegal logged timber.  

Due diligence requirements for importers include the following steps:  

Step 1: Information gathering  

Step 2: Assessing and identifying risk against a timber legality framework or a country specific guideline or the regulated risk factors  

Step 3: Risk assessment  

Step 4: Risk mitigation (if required)  

Further information about the Regulation is available at the Australian Government Department of Agriculture and Water Resource’s website 

(www.agriculture.gov.au/illegallogging).  

 

2. How to use the Country Specific Guideline (CSG)  

 

This CSG is intended to assist an importer of regulated timber products from Thailand to Australia to comply with the due diligence 

requirements of the Regulation.  

An importer must gather information about the product in accordance with section 10 of the Regulation, this includes gathering information or 

evidence contained in this CSG.  

Information listed in this CSG is not an exhaustive list of evidence or documentation required to satisfy the due diligence requirements under 

the Regulation.  

The information gathered by applying this CSG, along with any other information gathered in accordance with the Regulation, needs to be 

assessed in accordance with the processes outlined in section 12 of the Regulation (including considering any other information the importer 

knows, or ought reasonably to know, but is not contained in the CSG), to identify the risk that a regulated timber product is, is made from, or 

contains illegally logged timber.  

 

 

                                                        

 

 
2 For the purposes of the Illegal Logging Prohibition Act 2012 a ‘regulated timber product’ is a product listed in Schedule 
1 to the Regulation. 
 

http://www.agriculture.gov.au/illegallogging


DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 

DRAFT TEMPLATE FOR DISCUSSION 
 29 

3. Scope of the CSG for Thailand 

 

This CSG provides detailed information on the control of pathways for timber harvested and originating from within Thailand and informs Australian 

importers of what is considered legal timber. It is only applicable for timber products with a Thailand origin of harvest. 

3.1 Timber harvested outside of Thailand 

There may be timber, forest products or products which contain timber, wholly or in-part, which was 
harvested in another country, before it was imported to Thailand. These products are not in-scope of 

this CSG, however information contained in this document may assist importers in conducting due 
diligence through another available pathway. 
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4. Overview of Forest Management in Thailand 

 

NOTE: This section may include a brief overview of the country’s forestry sector, and may provide an opportunity to promote 

sustainable forest management practices related to the legality of timber harvest. 

This section may include information that answers the following questions:  

 What is the size of <country> forest sector, eg. public versus private; native forest versus plantations? 

 What are the common tree species harvested in <country>? 

 Are there any bans or restrictions on harvesting of specific tree species in any parts of <country>? 

 Do certain groups of people, such as indigenous people, have legal rights of use and tenure in relation to a place of 

harvest? 

 What are the forest management and governance arrangements, and the agencies involved in their management?  
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5. Timber products exported from Thailand 

NOTE: This section will list the most common regulated timber products from a jurisdiction that are imported into Australia. It 

also lists those products with the largest value and/or volume of trade. 

The Australian Government will use trade statistics to determine products and seek input from trading partners for further 

details relating to common and trade names of products. 

 
Thailand’s exports of regulated timber products are at Table 1. The list spans across <number> Customs 

HS codes: namely 44, 47, 48 and 94. 

Table 1: List of Regulated Timber Products exported from Thailand to Australia (HS Code) 

Chapters Headings Description 

44 – Wood and articles of 
wood 

  

  

  

  

47 – Pulp of wood or of other 
fibrous cellulosic material 

  

  

  

  

48 – Paper and paperboard; 
articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard 

 

  

  

  

  

94 – Furniture & 
prefabricated buildings 
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Thailand’s major exports of timber and timber products to Australia ranked in terms of value are as 

follows: 

Table 2: List of major timber and timber products exported to Australia by value 

Products HS Codes Value 

Eg. Wooden furniture 9401 + 9403  

Eg. Paper 4811  

   

   

Source:  

Thailand’s major exports of timber and timber products to Australia ranked in terms of volume are as 

follows: 

Table 3: List of major timber and timber products exported to Australia by volume 

Products HS Codes Volume 

Eg. Wooden furniture 9401 + 9403  

Eg. Paper 4811  

   

   

Source:   
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6. Laws and regulations governing forestry in Thailand 

NOTE: This section will set out the primary laws which govern commercial forest and timber resource management and use in 

<country>. This includes laws for timber harvesting, processing and export of timber and timber products.  

This section should outline:  

 the names of the primary laws, for example, Acts and/or Regulations, along with a brief summary of the key 

requirements they contain (where possible, web links to the relevant laws should be included for point of reference) 

 any relevant standard definitions which will be used throughout the CSG based on the <country> laws 

 

6.1 Domestic timber harvesting  

NOTE: This subsection will provide detailed information about the way timber harvesting is regulated in Thailand. This 

information will be important to Australian importers to inform them of what ‘legality looks like’. This will allow Australian 

importers to be better informed to ask questions of their suppliers and be critical of the legality of timber in the absence of 

particular information. 

This section may include information that answers the following questions:  

 Is there legislation in Thailand that authorises or regulates the harvesting of the timber – what are the 

requirements of that legislation? 

o Are there any documents produced in this process which Australian importers may have access to 

view/receive further down the supply chain? All relevant documents should be added to the Appendices. 

 Is payment required for the right to harvest the timber in Thailand? 

 

6.2 Other relevant laws that relate to legal timber 

NOTE: This subsection may provide detailed information about other relevant laws that relate to illegal logging or legal 

timber in the relevant jurisdiction.  

This section may include information about transport, possession, processing, export or import of timber or timber products in 

Thailand. These must relate back to the legality of harvest; but this can be through the transfer of documentation or evidence 

of legality from harvest through to export.  
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 Laws in Thailand that may be relevant to illegally logging [example only] 

 

Transport

Processing

Export

Are there any laws 

about transporting 

timber that are 

relevant to 

harvesting?

Are there any laws 

that govern the export 

of timber that relate to 

harvesting?

Are there any laws 

about how timber is 

processed that relate 

to harvesting?

Harvest

Timber harvesting is prohibited in parts 
of <Country>.

Harvesting of a species of tree prohibited 
or regulated in <Country>?

Laws in <Country> that authorises or 
regulates the harvesting of the timber?

Payment required for the right to harvest 
the timber in <Country>?

Third party legal rights  of use and tenure 
in relation to the place in which the 

timber is harvested.

What are the laws about  harvesting 

timber in <Country>?

 
 

 

Insert information about laws in Thailand that maybe 

relevant to illegally logging here 
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7. Identifying legal product from Thailand 

NOTE: This section will set out the key information and documents which can be used by Australian importers as evidence of 

timber legality, and how they request them from suppliers/exporters. This can be a shortened summary of section 5. 

 

This section may include information that answers the following questions:  

 What, if any, types of timber cannot be legally harvested in Thailand? 

 If there is legislation in Thailand that authorises or regulates the harvesting of the timber – how could an importer 

in Australia identify if the requirements have been complied with?  

 If payment is required for the right to harvest the timber in Thailand? How would an Australian importer determine if 

the required payments had been made? 

There may be a variety of ways of demonstrate the legality of a product from Thailand. These could include:  

 obtaining a copy of or authority to harvest,  

 obtaining a copy of an export permit which has been issued by the relevant government authority;  

 Obtaining a copy of a certification or in country legality verification systems. 

Where relevant, an annotated document or documents will be attached to provide an example of what a relevant certificate, 

permit or authority should look like. For example, if an export permit is a demonstration of the legality of a product – a 

sample export permit may be attached. 

7.1 Legality of timber products manufactured in Thailand 

NOTE: This section is to recognise that timber products from Thailand use timber from numerous jurisdictions in manufactured 

products.  

Australian importers source a large number of manufactured products. In order to comply with the due diligence requirements 

an importer will want to assure themselves whether a manufactured or complex product they are sourcing contains timber 

that is either wholly, or in part, domestically sourced in Thailand. While third country harvested timber is not in scope of this 

CSG, you may wish to reference any information relating to timber imported into Thailand as an Annex to this CSG. 

 Are there any arrangements, formal or otherwise, in place to trace timber supply chains in Thailand? 

 Does Thailand have any assurance systems for domestic timber used in manufactured or complex products? 

 Does Thailand have any assurance systems for imported timber used in manufactured or complex products? 
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8. Other relevant non-government resources 

[OPTIONAL SECTION] 

NOTE: This section may be relevant to jurisdictions that endorse or support non-government entities or resources, which 

assist in the identification of legality of timber and could be used by importers when undertaking due diligence.  

Sources may include in-country organisations or multilateral forums, such as UNFF, ITTO, and independent 

research/intel/investigation bodies.  
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9. Who should I contact for further information? 

 
NOTE: This section will provide details of the relevant government contacts for information about timber harvesting in 

Thailand, as well as links to information provided by the Australian Government.  
 

 

Australian Government 

Department of Agriculture and Water Resources 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Phone: +61 (0) 2 6272 3933 

agriculture.gov.au/illegallogging 

illegallogging@agriculture.gov.au 

  

 

 

 

<Country>  Government 

Address Line 1 

Address Line 2 

Address Line 3 

Phone:  

[website] 

[Email] 

 

 

 

 

Disclaimer 

While reasonable efforts have been made to ensure that the contents of this guideline and the associated quick reference guide are factually 

correct, the Commonwealth of Australia does not accept responsibility for the accuracy or completeness of the contents and expressly disclaims 

liability for any loss or damage, however caused, that may be occasioned directly or indirectly through the use of, or reliance on, the contents of 

this guideline or associated quick reference guide. 

This guideline and its associated quick reference guide is made available on the understanding that the Commonwealth of Australia is not 

providing professional advice. Before relying on this guideline or its associated quick reference guide, readers should obtain appropriate 

professional advice suitable to their particular circumstances. 
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Readers should also confirm that this is the most up-to-date available guideline by referring to the Department of Agriculture and Water 

Resources website. 
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10. List of Sample Documents and Attachments 

 
NOTE: Please attach any relevant sample documents, for example a felling license, permit to harvest, license to harvest, 

export permit or government endorsed legality certification. 

 
 

 


