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ส านักรับรองการป่าไม้
(FOREST CERTIFICATION OFFICE: FCO)

วสัิยทศัน์ (Vision)

“สร้างเศรษฐกจิการค้าไม้ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล”

(To build the wood business of Thailand with international standards)
พนัธกจิ (Mission)

“พฒันาระบบเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการสนับสนุนเศรษฐกจิการค้าไม้ทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม”

(To Develop appropriate technologies to support the wood business with transparency and fair)



หัวข้อการบรรยาย

• งานในหน้าทีข่องส านักรับรองการป่าไม้
• โครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่องส านักรับรองการป่าไม้
• ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการขอหนังสือรับรอง
•สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

- ภารกจิหลกั

- ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในประเทศ

- ความร่วมมือกบัต่างประเทศ

- การจัดท าระบบเพ่ือการรับรอง



งานในหน้าที่ของส านักรับรองการป่าไม้
(FOREST CERTIFICATION OFFICE: FCO)

ส านักรับรองการป่าไม้ มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
๑) ก ำหนดมำตรฐำน วธีิกำร และปรับปรุงระเบียบกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบ และออก
หนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และถ่ำนไม ้เพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร รวมทั้งกำรใหบ้ริกำร
ประชำชนท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกฎหมำย วำ่ดว้ยกำรป่ำไมแ้ละกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียว้อ้ง 
๒) พฒันำระบบเทคโนโลยใีนกระบวนกำรรับรองไม ้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส ใหร้องรับกำรเ้ำ้สู่
กำรเป็นประชำคมอำเซียน (AC) และระเบียบ ้อ้ตกลง ตำมแนวทำง้องตลำดกำรคำ้ในต่ำงประเทศ เช่น 
EU-FLEGT, Lacey Act, Australia's illegal logging act เป็นตน้ 
๓) สนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ผูป้ระกอบกำรคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ใหป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
สังคมส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ียอมรับตำมมำตรฐำนระดบัสำกล เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัประเทศไทย 
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๔) ประสำนงำนกบัองคก์ำรต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ ติดตำม ในเร่ือง้องควำมร่วมมือกำรปฏิบติั
ตำมระเบียบและ้อ้กฎหมำยท่ีเก่ียว้อ้งกบักำรส่งสินคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มอ้อกไปจ ำหน่ำยยงัตลำดต่ำงประเทศ 
๕) ศึกษำวเิครำะห์ระบบงำนดำ้นกำรรับรองกำรป่ำไม ้กำรบริหำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยนื กฎหมำย สนธิสญัญำ และ
้อ้ตกลง อ่ืนๆ ท่ีเก่ียว้อ้งกบักำรจดักำรป่ำไมแ้ละกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อม และเพิ่ม้ีดควำมสำมำรถ
ในกำรแ้่ง้นั้องผูป้ระกอบกำรไทยในตลำดกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ
๖) พฒันำควำมรู้ ควำมเ้ำ้ใจ เร่ืองกำรคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ตำมควำมตอ้งกำร้องตลำดกำรคำ้ระหวำ่งประเทศใหก้บั
ผูเ้ก่ียว้อ้งทุกภำคส่วน 
๗) ศึกษำ วเิครำะห์ และเตรียมกำรเพื่อรองรับกฎกติกำทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศท่ีเก่ียว้อ้งกบักำรคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้
เพื่อสร้ำงศกัยภำพกำรแ้่ง้นัใหก้บัผูป้ระกอบกำรไทย
๘) ปฏิบติังำนร่วมกบัหรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำน้องหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียว้อ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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ส านักรับรองการป่าไม้ ประกอบดว้ย ๕ ส่วน ดงัน้ี 
(๑)  ส่วนอ ำนวยกำร (Administrative Division)

(๒)  ส่วนกำรรับรองไม ้(Wood Certification Division)

(๓)  ส่วนมำตรฐำนกำรรับรอง (Standardization Division)

(๔)  ส่วนส่งเสริมและสนบัสนุนกำรคำ้ไม ้(Promote and Support Timber Trade Division)

(๕)  ส ำนกังำนเล้ำนุกำรไทย-อีย ูเฟลก็ที (Thai-EU FLEGT Secretariat Office: TEFSO)
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๑.  ส่วนอ านวยการ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(๑) ปฏิบติังำนสำรบรรณ พสัดุ และกำรเงิน 
(๒) จดัท ำแผนปฏิบติังำนและกำรใชจ่้ำย 
(๓) ตรวจสอบ รวบรวม้อ้มูล และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน 
(๔) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรพฒันำบุคลำกร กำรเสริมสร้ำงวินยั และรักษำคุณธรรม้อง
ส่วนรับรองกำรป่ำไม ้
(๕) ปฏิบติังำนร่วม หรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียว้อ้ง หรือท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
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๒. ส่วนการรับรองไม้ มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(๑) จดัท ำฐำน้อ้มูลสถิติดำ้นกำรตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และถ่ำนไม ้เพ่ือส่งออก
ไปนอกรำชอำณำจกัร 
(๒) จดัท ำฐำน้อ้มูลระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต โดยศึกษำวเิครำะห์ออกแบบงำนดำ้นเทคนิคท่ีเก่ียว้อ้งกบั
งำนดำ้นรับรองกำรป่ำไม ้
(๓) ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่้อ้มูลกิจกรรมควำมรู้ ควำมกำ้วหนำ้ และผลงำน้องส ำนกัรับรองกำรป่ำไม ้
(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ใหค้  ำปรึกษำใน้อ้กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียว้อ้งกบังำนดำ้นกำร
ตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และถ่ำนไม ้เพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัรแก่
ผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรส่งออก และประชำชนทัว่ไป 
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(๕) ตรวจสอบชนิด ถ่ินก ำเนิด และควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย้องสินคำ้ ประเภทไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และ
ถ่ำนไม ้ท่ี้ออนุญำตส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ 
(๖) ออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และถ่ำนไม ้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรส่งออกไปนอก
รำชอำณำจกัร 
(๗) ด ำเนินกำรและสนบัสนุนกำรใช ้กำรจดัท ำและกำรพฒันำระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับ
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยป่ำไม ้ธรรมำภิบำล และกำรคำ้ จำก
ต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ EU-FLEGT เป็นตน้ 
(๘) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ใหค้  ำปรึกษำใน้อ้กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียว้อ้งกบังำนดำ้นกำร
ตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์มแ้ละถ่ำนไม ้เพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร 
(๙) ปฏิบติังำนร่วม หรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียว้อ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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๓.  ส่วนมาตรฐานการรับรอง มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(๑)  จดัท ำระบบมำตรฐำนดำ้นกำรรับรองสินคำ้ไม ้เพ่ือกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
(๒)  ก ำหนดมำตรฐำนและรูปแบบสินคำ้ไม ้ใหส้อดคลอ้งกบั HS Code ้องกรม
ศุลกำกรและหน่วยงำนท่ีเก่ียว้อ้ง 
(๓)  ศึกษำมำตรกำรกำรบริหำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยนื ตำมเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั
ตำมแนวทำง้อง ASEAN และองคก์ำรระหวำ่งประเทศ 
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(๔)  ศึกษำและวิเครำะห์กฎหมำยสนธิสญัญำ ้อ้จ ำกดั และกำรกีดกนั ท่ีเก่ียวกบักำรจดักำร
ป่ำไม ้และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
(๕) ร่วมมือกบัองคก์ำรระหวำ่งประเทศ เพื่อจดัท ำมำตรฐำนกำรรับรองไม ้ใหมี้
มำตรฐำนสำกล 
(๖) ติดต่อประสำนงำนกบับุคคล องคก์ำร หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียว้อ้งทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
(๗) ปฏิบติังำนร่วม หรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียว้อ้ง หรือท่ีไดรั้บ
มอบหมำย
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๔. ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(๑) จดัท ำระบบฐำน้อ้มูลผูน้ ำเ้ำ้และส่งออกสินคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้
(๒) ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำและตอบ้อ้สนเทศเก่ียวกบักำรน ำเ้ำ้และส่งออกสินคำ้ไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(๓) ใหบ้ริกำร้อ้มูลกำรคำ้ไมแ้ละเพิ่มศกัยภำพกำรแ้่ง้นั้องผูส่้งออกสินคำ้ไมแ้ล
ผลิตภณัฑไ์มใ้นตลำดโลก
(๔) ใหค้วำมร่วมมือกบัประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรพฒันำมำตรฐำนกำรคำ้ไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์มท้ั้งในและนอกตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
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(๕) ศึกษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรคำ้ นโยบำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรคำ้ไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์ม ้ตำมพนัธกรณีองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO)ทั้งกำรคำ้ปกติแลภำยใตค้วำมตกลง
ระหวำ่งประเทศ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรกำร แผนกำรตลำด และกำรจดั
ระเบียบบริหำรทำงกำรคำ้ ตลอดจนประเมินศกัยภำพกำรแ้่ง้นั ผลกระทบต่อกำรส่งออก 
และจดัท ำแผนกลยทุธ์กำรเจรจำซ้ือ้ำยสินคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้
(๖) ปฏิบติังำนร่วม หรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียว้อ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
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(๕) ส านักงานเลขานุการไทย-อยูี เฟลก็ที มีหน้าทีรั่บผดิชอบ
(๑) จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน เอกสำร้อ้ตกลง ประชำสมัพนัธ์ และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียว้อ้งกบักำรเจรจำ้อ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยควำมสมคัรใจ (VPA) ระหวำ่งประเทศไทย
กบัสหภำพยโุรป
(๒) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย้องไม ้
(Timber Legality Assurance System: TLAS) ตำมมำตรกำร FLEGT
(๓) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) ้องสินคำ้ไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์ม ้ตำมมำตรกำร FLEGT และกฎหมำยกำรคำ้ไม ้EUTR ้องสหภำพยโุรป
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(๔) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรเสริมสร้ำงควำม
พร้อมใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจำกทุกภำคส่วน

(๕) ประสำนงำนกบัองคก์ำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียว้อ้งทั้งภำยในและต่ำงประเทศดำ้นควำม
ร่วมมือทำงกำรคำ้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มร้ะหวำ่งประเทศ
(๖) ปฏิบติังำนร่วม หรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียว้อ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 



โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักรับรองการป่าไม้

อตัราก าลงัปัจจุบัน (รวม ๒๐ คน) ประกอบดว้ย
- ้ำ้รำชกำร จ ำนวน ๔ คน
- พนกังำนรำชกำร ๒ คน
- พนกังำนจำ้งเหมำ ๑๑ คน
- เจำ้หนำ้ท่ีสนบัสนุนจำก FAO ๓ คน



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการขอหนังสือรับรอง

•ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๒๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๕                    
เร่ือง ้ออนุญำตส่งไมท่ี้น ำเ้ำ้กลบัออกไปต่ำงประเทศ
๒. มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๓                    
เร่ือง กำร้ออนุญำตส่งไมส้กัสวนป่ำออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ และกำร้อยกเวน้
พิกดัอตัรำอำกร้ำออก



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกีย่วข้องในการขอหนังสือรับรอง

๓. ประกำศกรมป่ำไม ้เร่ือง กำรอนุมติัใหอ้งคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้(อ.อ.ป.)
ส่งไมส้กัสวนป่ำออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ
๔. ระเบียบกรมป่ำไม ้วำ่ดว้ยกำรออกหนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม้ และถ่ำนไม ้
เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๕๒



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการขอหนังสือรับรอง

๕. พระรำชบญัญติักำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเ้ำ้มำในรำชอำณำจกัรซ่ึงสินคำ้ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. ประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ือง ก ำหนดใหไ้มเ้ป็นสินคำ้ท่ีตอ้ง้ออนุญำตในกำรส่งออกไป
นอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ือง กำรส่งถ่ำนไมอ้อกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙
๘. ระเบียบกระทรวงพำณิชย ์ วำ่ดว้ยเอกสำรหรือหลกัฐำนประกอบกำร้ออนุญำตส่งถ่ำนไม้
ออกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙

๙. ระเบียบกระทรวงพำณิชย ์วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไ้กำรส่งไมแ้ละไมแ้ปรรูป
ออกไปนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙



ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการขอหนังสือรับรอง

๑๐. หนงัสือสัง่กำร รมว.ทส. (นำยสุวิทย ์คุณกิตติ) ลงวนัท่ี ๒๐ เมษำยน ๒๕๕๔ หำ้มกำร
ส่งออกไมย้นืตน้้องประเทศไทยไปยงัต่ำงประเทศ

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ หำ้มกำรน ำเ้ำ้ไมแ้ละส่ิงประดิษฐท่ี์ท ำ
ดว้ยไมพ้ะยงูจำกกมัพชูำและ สปป.ลำว รวมทั้งหำ้มกำรส่งออกไมพ้ะยงูทุกกรณีออกไปนอก
รำชอำณำจกัร และใหก้ระทรวงพำณิชยรั์บไปพิจำรณำในกำรออกประกำศหำ้มน ำเ้ำ้และ
ส่งออกไมพ้ะยงู ตำมท่ี ทส. เสนอ



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

ภารกจิหลกั ประกอบด้วย

(๑) งำนตรวจสอบและออกหนงัสืออนุญำตใหส่้งออกสินคำ้ไมไ้ปนอกรำชอำณำจกัร ไดแ้ก่ 
ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป และถ่ำนไม้
(๒) งำนตรวจสอบและออกใบรับรองสินคำ้ไมเ้พื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร ไดแ้ก่
ผลิตภณัฑไ์ม ้และไมล้อ้ม
(๓) งำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลมำตรฐำนสินคำ้ไม ้เพื่อกำรคำ้ระหวำ่งประเทศใหเ้ป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล
(๔) งำนส่งเสริมและสนบัสนุนกำรคำ้ไม ้เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

(๕) งำนดำ้นกำรเจรจำจดัท ำ้อ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยควำมสมคัรใจ ในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยป่ำไม ้ธรรมำภิบำล และ
กำรคำ้ ระหวำ่งประเทศไทยและสหภำพยโุรป (Thai-EU FLEGT VPA)

(๕.๑) ประสำนงำนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภำยในประเทศ
(๕.๒) ประสำนงำน EU ในกำรเจรจำจดัท ำ้อ้ตกลง VPA
(๕.๓) งำนกำรประชุม

- ประชุมคณะกรรมกำรกำรคำ้ต่ำงประเทศ
- ประชุมคณะกรรมกำร Ad-hoc Working Group
- ประชุมคณะอนุกรรมกำร FLEGT Sub-committee
- ประชุมคณะกรรมกำร Negotiation FLEGT Committee
- ประชุมคณะกรรมกำร Joint Expert Meeting (JEM)

(๕.๔) งำนกำรเจรจำจดัท ำ้อ้ตกลง VPA กบัสหภำพยโุรป



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในประเทศ ประกอบด้วย

(๑) ควำมร่วมมือกบักรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์เพ่ือถ่ำยโอนงำนกำรออกใบอนุญำตใหส่้ง
ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป และถ่ำนไม ้ออกไปนอกรำชอำณำจกัร และกำรออกใบรับรองผลิตภณัฑไ์ม ้และไม้
ลอ้ม เพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร
(๒) ควำมร่วมมือกบักรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลงั ในกำรจดัท ำพิกดัอตัรำศุลกำกร (HS-Code) ้อง
สินคำ้ไม ้เพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร ไดแ้ก่ ไมท่้อน ไมแ้ปรูป ถ่ำนไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และไมล้อ้ม
(๓) ควำมร่วมมือกบักำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) ในกำรรับรองแหล่งท่ีมำท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย้อง
ไมย้ำงพำรำ
(๔) ควำมร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในกำรรับรองแหล่งท่ีมำท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และตรวจสอบไมน้อกเ้ตกำร้้ึนทะเบียนสวนป่ำตำมพระรำชบญัญติัสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้้
เพ่ิมเติม (ระบบกำรลงทะเบียนตน้ไม ้E-Tree)



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้
(๕) ควำมร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรอ ำเภอหรือเกษตรต ำบล ในกำรรับรอง
แหล่งท่ีมำท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย้องสวนไมผ้ล 

(๖)ควำมร่วมมือกบัศูนยว์นศำสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่ำ (RECOFTC) ในกำรท ำควำมเ้ำ้ใจกบัภำคประชำ
สังคมและเกษตรกรรำยยอ่ยในเร่ือง้อง FLEGT

(๗) ควำมร่วมมือกบัสหกรณ์สวนป่ำในกำรท ำควำมเ้ำ้ใจกบัเกษตรกรผูท้  ำสวนป่ำในเร่ือง้อง FLEGT

(๘) ควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม (สมอ.) ในกำรจดัท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ทำงดำ้นป่ำไม ้
ไดแ้ก่ มำตรฐำน SFM (TIS ๑๔๐๖๑), CoC เป็นตน้

(๙) ควำมร่วมมือกบัส ำนกังำนกำรรับรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: 
TFCC) ในกำรจดัท ำมำตรฐำนรับรองไมเ้ศรษฐกิจในประเทศไทย เพ่ือใหมี้มำตรฐำนสำกล เป็นท่ียอมรับ
้องต่ำงประเทศ



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

ความร่วมมือกบัต่างประเทศ ประกอบด้วย

(๑) ควำมร่วมมือกบัสหภำพยโุรปในกำรเจรจำจดัท ำ้อ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยควำมสมคัรใจ 
(Thai-EU FLEGT VPA) ใหไ้ด ้FLEGT License เพื่อประเทศไทยจะสำมำรถส่งสินคำ้ไมเ้้ำ้
ไป้ำยในตลำด EU ไดส้ะดวก

(๒) ควำมร่วมมือกบัประเทศออสเตรเลียในกำรจดัท ำ Due diligence โดยใช้ Country 
Specific Guideline (CSG) เพื่อใหส้ำมำรถส่งสินคำ้ไมเ้้ำ้ไปยงัประเทศออสเตรเลียได้
เป็นไปตำมกฎหมำย “Illegal Logging Prohibition Amendment Regulation ๒๐๑๓”

(๓) ควำมร่วมมือกบัประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

การจัดท าระบบเพ่ือการรับรอง

(๑) ระบบ Thailand Due diligence System (DDS) เพื่อรับรองสินคำ้ไมด้ว้ยตนเอง

(๒) ระบบกำรควบคุมห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Control) เพื่อควบคุมกระบวนกำร
ผลิตและกำรน ำเคล่ือนท่ี

(๓) ระบบประกนัควำมถูกตอ้ง้องไม ้Timber Legality Assurance System (TLAS)  

(๔) ระบบรับรองแหล่งท่ีมำ้องไมต้ำม Rule of Origin (RoO)



สรุปภารกจิของส านักรับรองการป่าไม้

(๕) ระบบกำรเช่ือมโยง National Single Window (NSW) ระหวำ่งกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 
กรมศุลกำกร และกรมป่ำไม ้เพื่อกำรส่งสินคำ้ไมอ้อกไปนอกรำชอำณำจกัร 

(๖) ระบบกำรลงทะเบียนตน้ไม ้(E-Tree) นอกเหนือจำกกำรลงทะเบียนสวนป่ำตำม
พระรำชบญัญติัสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้้เพิ่มเติม  

(๗) ระบบกำรยืน่ค  ำ้อใบอนุญำตหรือใบรับรองทำงอิเลก็ทรอนิกส์

(๘) ระบบกำรออกใบอนุญำตหรือใบรับรองทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Certificate)

(๙) ระบบกำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Payment)



Thank You


