
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือตรวจสอบความถกูต้องของไม้ 

ส าหรับประเทศไทย  
 

 

 

คูม่ือฉบบันีจ้ดัท ำโดยรัฐบำลออสเตรเลยีและรัฐบำลแหง่รำชอำณำจกัรไทย เพื่อช่วยเหลอืธุรกิจที่น ำผลติภณัฑ์ไม้ที่ได้รับกำรควบคมุ
จำกประเทศไทยเข้ำมำยงัประเทศออสเตรเลยีเพื่อให้เข้ำใจกรอบข้อก ำหนดของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรปฏิบตัิตำมระเบยีบ
ข้อบงัคบัภำยใต้ระเบียบไม้น ำเข้ำที่ผิดกฎหมำย ค.ศ.2012  ที่สนบัสนนุพระรำชบญัญตัิวำ่ด้วยกำรท ำไม้ผิดกฎหมำย 

คูม่ือฉบบันีไ้ด้รับกำรรับรองร่วมกนัจำกรัฐบำลออสเตรเลยีและรัฐบำลแหง่รำชอำณำจกัรไทย ณ <วนัท่ี> 
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1.  กฎหมายว่าด้วยการท าไม้ผิดกฎหมายแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย  

  กฎหมำยแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย Illegal Logging Prohibition Regulation 2012 (ระเบียบห้ำมน ำเข้ำไม้ที่ผิดกฎหมำย) 
ระเบียบดังกล่ำวมีกำรก ำหนดแนวทำงให้ผุ้ประกอบกำรน ำเข้ำไม้และผู้ แปรรูปไม้ในเครือรัฐออสเตรเลียต้องท ำ กำรตรวจสอบ
เอกสำรต่ำงๆ ไม้ที่น ำเข้ำ ‘สินค้ำไม้ควบคมุ’1 . ระเบียบได้ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำและผู้แปรรูปจะต้องตรวจสอบเอกสำร 
ข้อมูล เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเป็นไม้ที่ผิดกฎหมำย กำรตรวจสอบควำมถูกต้องดังกล่ำวมีขัน้ตอน ต่อไปนี ้   

  ขัน้ตอนท่ี 1: พิจำรณำข้อมลูที่เก่ียวข้องเบือ้งต้น  

ขัน้ตอนท่ี 2 : ตรวจสอบจำกข้อมลูเพื่อระบวุำ่สนิค้ำไม้นัน้มีควำมเสีย่งจะเป็นสนิค้ำไม้ที่ผิดกฎหมำยหรือไม่  

ขัน้ตอนท่ี 3 : ประเมินควำมเสีย่ง  

ขัน้ตอนท่ี 4 : ท ำกำรบริหำรควำมเสีย่ง  

ข้อมลูเก่ียวกบักฎหมำยตำ่งๆ สำมำรถสบืค้นจำกกรมกำรเกษตรและทรัพยำกรน ำ้ทีเ่วปไซต์ ท้ำยนี(้www.agriculture.gov.au/illegallogging). 

 

2.  การใช้คู่ มือการค้าไม้ที่ถกูต้องตามกฎหมาย  

           คู่มือนีจ้ัดท ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรน ำเข้ำสินค้ำไม้ของออสเตรเลียในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำไม้จำก
ประเทศไทยที่จะน ำเข้ำไปยงัออสเตรเลยี โดยกำรพิจำรณำตรวจสอบเอกสำรตำ่งๆ ท่ีแนบไปกบัสนิค้ำไม้ซึง่เป็นไปตำม        มำตรำ 10 
แห่ง ระเบียบวำ่ด้วยกำรห้ำมท ำไม้ผิดกฎหมำย 2012 แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และแนะน ำกำรจดัเก็บรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนที่ใช้
แสดงควำมถกูต้องของสนิค้ำไม้ที่สง่ออกจำกประเทศไทยรำยกำรเอกสำรต่ำงอำจจะไม่ครอบคลมุทัง้หมด ดงันัน้หำกผู้ประกอบกำร
น ำเข้ำสง่ออกรับทรำบข้อมลูจ ำเป็นหรือเอกสำรนอกเหนือจำกที่ได้กลำ่วไว้เพื่อที่จะใช้แสดงควำมถกูต้องของสินค้ำไม้เพิ่มเติมก็ให้
กระท ำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 12 แหง่ระเบียบนี ้(อำทิ พิจำรณำข้อมลูอื่น ๆ ที่ผู้น ำเข้ำรู้ หรือที่ควรรู้ แต่ไม่ได้อยู๋ในคู่มือฉบบันี)้ 
เพื่อประเมินควำมเสี่ยงว่ำผลิตภณัฑ์ไม้ที่ได้รับกำรควบคมุนีท้ ำมำจำกหรือมีสว่นประกอบของไม้ที่ตดัมำอย่ำงผิดกฎหมำยหรือไม ่ 
ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสำรฉบบันีถื้อเป็นข้อมลูที่ปรับปรุงทนัสมยัที่สดุ ณ เวลำที่ตีพิมพ์ 

 

                                                             

 

 

1 ตำมระเบยีบไม้น ำเข้ำที่ผิดกฎหมำย ค.ศ.2012 “ผลติภณัฑ์ไม้ที่ได้รับกำรควบคมุ” คือผลติภณัฑ์ที่ระบเุอำไว้ในตำรำงที่ 1 ใน
ระเบียบข้อบงัคบัดงักลำ่ว 

 

http://www.agriculture.gov.au/illegallogging
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3.  ขอบเขตของคู่ มือ 

 คูม่ือฉบบันีค้รอบคลมุเฉพำะสนิค้ำไม้ที่ผลติจำกวตัถดุิบที่ได้จำกต้นไม้ซึ่งปลกูขึน้ในพืน้ที่ประเทศไทย และเพื่อแจ้งให้ผู้น ำเข้ำ
ชำวออสเตรเลยีทรำบวำ่อะไรท่ีนบัเป็นไม้ที่ถกูกฎหมำยบ้ำง ข้อมลูในคูม่ือนีใ้ช้ได้กบัผลิตภณัฑ์ไม้ที่มีแหลง่ผลิตต้นก ำเนิดในประเทศ
ไทยเทำ่นัน้ 

       3.1  สินค้าไม้ที่ผลิตนอกประเทศไทย 

อำจมีไม้ ผลติภณัฑ์จำกป่ำหรือผลติภณัฑ์ที่มีสว่นประกอบของไม้จะโดยทัง้หมด หรือสว่นหนึง่สว่นใดที่ผลติขึน้ท่ีประเทศอื่นก่อนที่จะ
น ำเข้ำมำในประเทศไทย ผลติภณัฑ์เหลำ่นีไ้มไ่ด้อยูใ่นขอบเขตของคูม่ือฉบบันี ้อยำ่งไรก็ตำมข้อมลูที่อยูใ่นหวัข้อที่ 7.2 ของคูม่ือฉบบั
นีอ้ำจชว่ยให้ผู้น ำเข้ำปฏิบตัิข้อบงัคบัท่ีวำงไว้ได้โดยน ำไปประยุกต์ใช้ 
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4. ภาพรวมการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย 

4.1 พืน้ที่ป่าไม้ 

ประเทศไทยมีเนือ้ป่ำไม้ครอบคลมุร้อยละ 32 จำกพืน้ท่ีแผน่ดินทัง้หมดหรือประมำณ 51.8 ล้ำนเฮกเตอร์ พืน้ท่ีป่ำไม้ลดลงอยำ่ง
ตอ่เนื่องอนัเป็นผลมำจำกกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจ กิจกรรมทำงเกษตรกรรมและกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและควำม
ต้องกำรใช้ไม้ ในปีค.ศ. 1989 พืน้ท่ีป่ำไม้ลดลงเหลอืร้อยละ 28% จำกพืน้ท่ีทัง้หมด สง่ผลให้มกีำรยกเลกิสมัปทำนป่ำไม้ในป่ำบก
ทัง้หมด ตัง้แตปี่ค.ศ. 1989 หลงัจำกที่ได้มกีำรประกำศห้ำมมติดัไม้ในป่ำธรรมชำติ รัฐบำลไทยได้สง่เสริมกำรปลกูป่ำทดแทนเพื่อ
พฒันำเศรษฐกิจและตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไม้ที่เพิม่ขึน้ 

นโยบำยป่ำไม้ของประเทศไทยได้ตัง้เปำ้ที่จะฟืน้ฟพูืน้ท่ีป่ำไม้ขึน้เป็น 40% ของพืน้ท่ีป่ำไม้ทัง้หมด (โดย 25% แบง่เป็นพืน้ท่ีป่ำเพื่อกำร
อนรัุกษ์และ 15% เป็นพืน้ท่ีป่ำเพือ่กำรเศรษฐกิจ) เพื่อเป็นกำรรักษำสมดลุแหลง่น ำ้เพื่อกำรท ำกำรเกษตรและควำมต้องกำรใช้ไม้ 

 

ป่าไม้ตามธรรชาติ ในประเทศไทยอยูใ่นควำมครอบครองดแูลของรัฐและไมส่ำมำรถเก็บเก่ียวได้ โดยประเภทของป่ำไม้แบง่ออกเป็น
สองประเภท 

 ป่ำไมผ่ลดัใบ ซึง่กินเนือ้ที่ทำงภำคใต้และภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 ป่ำผลดัใบ ซึง่กินเนือ้ที่ภำคกลำง เหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

ภายใตพ้ระราชบญัญติัป่าไม้พ.ศ. 2484 ประเทศไทยได้ประกำศพืน้ท่ีป่ำอนรัุกษ์เพื่อผลประโยชน์สว่นรวมและสิง่แวดล้อม ส ำนกั
จดักำรท่ีดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ได้สรุปพืน้ท่ีที่อยูภ่ำยใต้กฎหมำยตำ่ง ๆ ได้ดงันี ้

 พืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ2  (23 ล้ำนเฮกเตอร์หรือ 143,925,404.30 ไร่):  

o กรมป่ำไม้มีหน้ำที่รับผิดชอบดแูลพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ เว้นเสยีแตว่ำ่พืน้ท่ีป่ำสงวนนัน้เป็นอทยุำนแหง่ชำติและ

เขตรักษำพนัธุ์สตัวำ่ป่ำ 

o สวนป่ำอยูใ่นพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ 

 พืน้ท่ีอทุำนยำนแหง่ชำติ (6.22 ล้ำนเฮกเตอร์ หรือ 38,858,917.19 ไร่):  

o ดแูลโดยกรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำและพนัธุ์พืช  

o พืน้ท่ีบำงสว่นเป็นพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ 

                                                             

 

 

2 ตำมมำตรำท่ี 4 ของพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 “ป่ำสงวนแห่งชำติคือป่ำท่ีได้รับกำรประกำศให้เป็นพืน้ท่ีหวงห้ำมแห่งชำติ
ส ำหรับอนรุักษ์สภำพป่ำ ไม้ ผลิตภณัฑ์จำกป่ำหรือทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ กฎกระทรวงต้องรวบรวมรำยช่ือพืน้ท่ีและแสดงแผนท่ีบอกเขตแดนของ
ป่ำสงวนแห่งชำติ  
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 เขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำ (3.66 ล้ำนเฮกเตอร์หรือ 22,846,162.50 ไร่):   

o ดแูลโดยกรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำและพนัธุ์พืช  

o พืน้ท่ีบำงสว่นเป็นพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ 

 พืน้ท่ีป่ำไม้ถำวร (นอกเขตป่ำสงวน)  (1.68 ล้ำนเฮกเตอร์ หรือ 10,517,402.04 ไร่):  

o ดแูลโดยกรมป่ำไม้ 

การป่าไม้ภาคเอกชน  

ในปีพ.ศ. 2532 รัฐบำลไทยได้ยกเลกิสมัปทำนป่ำไม้และเร่ิมสง่เสริมโครงกำรปลกูป่ำภำคเอกชน ภำคอตุสำหกรรมป่ำไม้เอกชนยงัได้
ช่วยสง่เสริมกำรปลกูไม้โตเร็ว โดยเฉพำะยคูำลปิตสั เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบปอ้นโรงงำนผลติชิน้ไม้สบั สง่ผลให้มีสวนป่ำยคูำลปิตสัเพื่อ
กำรค้ำเติบโตขึน้อยำ่งรวดเร็ว โดยมีพืน้ท่ีกวำ่ 480,000 เฮกเตอร์ (3 ล้ำนไร่) และสวนป่ำไม้สกัและไม้ชนิดอื่น ๆ มำกกวำ่ 320,000 
เฮกเตอร์ (2 ล้ำนไร่)  

ในปีพ.ศ. 2537 สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชนจ ำกดัก็ได้ก่อตัง้ขึน้เพือ่ท ำหน้ำที่จดักำรแบง่ทนุให้เกษตรกรที่จะปลกูป่ำตำมโครงกำร 
แบง่ปันควำมรู้ และสง่เสริมกำรตลำดให้กบัสมำชิก 

โครงการป่าชุมชน 

ส ำนกัจดักำรป่ำชมุชน สงักดักรมป่ำไม้ได้สง่เสริมให้ประชำชนที่อำศยัอยูร่อบพืน้ท่ีป่ำทีม่ีควำมพร้อมเข้ำมำช่วยงำนกรมป่ำไม้ในกำร
บริหำร อนรัุกษ์และฟืน้ฟแูละเพื่อควำมยัง่ยืน ผู้แทนชมุชน (เช่นผู้ใหญ่บ้ำน นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล นำยกเทศมนตรีหรือ
ประธำนคณะกรรมกำรป่ำชมุชน) สำมำรถยื่นค ำร้องสมคัรจดัท ำโครงกำรป่ำชมุชนได้ โดยส ำนกัจดักำรป่ำชมุชนจะท ำงำนร่วมกบั
ชมุชนเพื่อพฒันำโครงกำรให้ได้รับกำรอนมุตัจิำกอธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีก ำหนดระยะเวลำโครงกำร 10 ปี โดยสำมำรถยื่นค ำร้องขอ
ตอ่ระยะเวลำได้เมื่อครบก ำหนด  

ตัง้แตปี่พ.ศ. 2543-2560 ส ำนกัจดักำรป่ำไม้ชมุชนได้จดัตัง้ป่ำชุมชนไปแล้วกวำ่ 10,537 แหง่ กินพืน้ท่ีป่ำไม้ 923,830 เฮกเตอร์ 
(5,773,927-0-23 ไร่).  

4.2 การสั่งห้ามและจ ากัดสทิธ์ิการเก็บเกี่ยวพนัธ์ุพชืบางจ าพวก 

ในปีพ.ศ. 2532 ประเทศไทยได้สัง่ห้ำมตดัไม้ซงุในป่ำธรรมชำติโดยกำรประกำศมติคณะรัฐมนตรี (ค ำสัง่หมำยเลข 32/2532) ค ำสัง่นี ้
ได้ยกเลกิสทิธ์ิกำรตดัไม้ในป่ำธรรมชำติทัง้หมดและห้ำมกำรตดัไม้เพ่ือกำรค้ำทกุรูปแบบ  

ประเทศไทยได้ร่วมในอนสุญัญำวำ่ด้วยกำรค้ำระหวำ่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สญูพนัธุ์ (CITES) ประเทศไทยควบคมุ
กำรเก็บเก่ียวและลำ่สตัว์ป่ำและพืชป่ำสำยพนัธุ์ที่ระบไุว้ในดชันีไซเตสไม้โรสวู้ดได้รวมอยูใ่นดชันีที่ 2 ของอนสุญัญำไซเตส ดงันัน้จึง
เป็นพนัธุ์ไม้หวงห้ำมไมใ่ห้ค้ำขำยและจะต้องมีกำรขอใบอนญุำตสง่ออกและน ำเข้ำ สำยพนัธุ์หลกัของไซเตสทีเ่ป็นท่ีกงัวลของประเทศ
ไทยคือไม้พะยงูสยำม  

นอกจำกอนสุญัญำไซเตส ไม้พะยงูยงัถือเป็นพนัธุ์ไม้หวงห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิป่ำไม้ (ดงัที่อ้ำงถงึตลอดเอกสำรฉบบันี)้ ไม้พะยงู
ยงัถือวำ่เป็น “ไม้อนรัุกษ์” ตำมพระรำชบญัญตัิพนัธุ์พชืพ.ศ. 2518 ดงันัน้จึงต้องขออนญุำตเพิ่มเติมในกำรน ำเข้ำ สง่ออก หรือ

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php
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เคลือ่นย้ำย (มำตรำที่ 29 ตรี) สทิธ์ิอนญุำตให้สง่ออกนัน้จะให้เป็นใบรับรองสง่ออกพนัธ์ุพืชอนรัุกษ์ ใบรับรองส่งออกพนัธ์ุพชื
อนุรักษ์ที่มีผลบงัคบัใช้ได้ไมเ่กินหกเดือนหลงัจำกวนัท่ีประกำศให้  

4.3 หน่วยงานด้านป่าไม้ในประเทศไทย 

กรมป่าไม้ สงักดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหนว่ยงำนหลกัที่ดแูลกำรป่ำไม้ในประเทศไทย กรมป่ำไม้เป็นผู้
ออกค ำอนญุำตในเร่ืองของกำรปลกู กำรขนสง่ กำรแปรรูปและกำรค้ำไม้ กรมป่ำไม้แบง่หนว่ยงำนภำยในออกเป็นสองสว่นคือ
หนว่ยงำนท่ีตัง้อยูใ่นสว่นกลำงและหนว่ยงำนท่ีตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภำค ดงัตอ่ไปนี ้

หนว่ยงำนท่ีตัง้อยูใ่นสว่นกลำงด ำเนินงำนเก่ียวกบัจดัสรรงบประมำณ ก ำหนดนโยบำยและปฏิตงิำนท่ีประสำนงำนกบัหนว่ยงำน
ระดบัประเทศและปฏิบตัิงำนท่ีกฎหมำยก ำหนด มีจ ำนวน 13 หนว่ยงำน  อำทิส ำนกัรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนกัวิจยัและพฒันำป่ำไม้ 
ส ำนกับริหำรจดักำรพืน้ท่ีป่ำไม้ และส ำนกับริหำรจดักำรสวนป่ำ  

หนว่ยงำนท่ีตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภำคมีหนว่ยงำนท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภำคจ ำนวน 23 หนว่ยงำน ดแูลครอบคลมุพืน้ท่ีทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ โดย
ด ำเนินงำนประสำนงำนหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีระดบัจงัหวดั อ ำเภอหรือชมุชนขึน้อยูก่บัภำรกิจที่ต้องด ำเนินงำน หนว่ยงำนสว่น
ภมูิภำคจะต้องจดัเตรียมรำยงำนกำรปฏิบตัิงำนหลงัจำกที่ได้รับจดัสรรงบประมำณของสว่นกลำง  

1. สินค้าไม้ที่ส่งออกของประเทศไทย 

ผลติภณัฑ์ไม้ควบคมุที่สง่ออกสบิอนัดบัของประเทศไทย โดยแบง่ตำมมลูคำ่ในปีพ.ศ. 2560 แสดงไว้ในตำรำงที่ 1 โดยครอบคลมุรหสั
พิกดัศลุกำกร HS 44, 48 และ 94  

 

ตารางที่ 1: ผลิตภณัฑ์ไม้ควบคุมส่งออกสิบอนัดับของประเทศไทยที่ส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2560 จัด
อันดับตามมูลค่า 

ตอนที ่
พิกดั
ศลุกำก
ร 

รำยละเอียด 

มลูคำ่ (ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี) 

44 – ไม้และของท ำด้วย
ไม้ ถ่ำนไม้ 

4411 ไฟเบอร์บอร์ดไม้หรือวสัดทุี่เป็นไม้อื่น ๆ  
2.42 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

48 –กระดำษ และ
กระดำษแขง็ของท ำ
ด้วยเยื่อกระดำษหรือ
ท ำด้วยกระดำษหรือ
กระดำษแขง็ 

4802 กระดำษส ำหรับเขยีนที่ไมเ่คลอืบผิว  
10.77 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

4803 
กระดำษช ำระ กระดำษเช็ดหน้ำ หรือกระดำษเช็ดปำก 
กระดำษช ำระเอนกประสงค์และกระดำษจ ำพวกเดยีวกนันี ้

3.98 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

4805 กระดำษและกระดำษแข็งชนิดไมเ่คลอืบผิวอื่น ๆ 3.06 ดอลลำ่ร์
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ตอนที ่
พิกดั
ศลุกำก
ร 

รำยละเอียด 

มลูคำ่ (ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี) 

ออสเตรเลยี 

4809 
กระดำษคำร์บอน กระดำษท ำส ำเนำในตวั และกระดำษ
อื่น ๆ ท่ีใช้ท ำส ำเนำหรือถำ่ยทอดต้นแบบ 

2.78 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

4811 
กระดำษ กระดำษแข็ง เซลลโูลสแวดดิง้และแผน่เยื่อของ
เส้นใยเซลลโูลส  

8.30 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

4818 กระดำษช ำระ กระดำษเช็ดหน้ำ กระดำษอนำมยั  
9.39 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

4819 
บรรจภุณัฑ์กระดำษ หีบ กลอ่ง ซองและหีบหอ่อื่น ๆ ที่ท ำ
จำกกระดำษ กระดำษแข็ง เซลลโูลสแวดดิง้ หรือแผน่เยื่อ
ของเส้นใยเซลลโูลส  

3.31 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

94 – เฟอร์นิเจอร์   

9401 เก้ำอี ้(เฟอร์นิเจอร์ไม้) 
20.57 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

9403 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ หรือชิน้สว่น (เฟอร์นิเจอร์ไม้)  
21.14 ดอลลำ่ร์
ออสเตรเลยี 

ที่มำ: กรมกำรเกษตรและแหลง่น ำ้ (2561) 
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2. กฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการป่าไม้ของประเทศไทย  

กฎหมำยและระเบียบวำ่ด้วยกำรป่ำไม้ของประเทศไทยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของกรมป่ำไม้และดแูลด้ำนกำรค้ำไม้ กำรใช้พืน้ท่ีป่ำไม้ 
และกำรอนรัุกษ์ป่ำไม้เพื่อสร้ำงควำมสมดลุด้ำนสิง่แวดล้อม กฎหมำยป่ำไม้หลกัที่ใช้ควบคมุกำรแสวงหำประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก ่

 พระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484  

o ใช้เป็นหลกัในกำรประเมินควำมเป็นเจ้ำของพืน้ท่ีป่ำไม้ของรัฐบำลและเอกชน กำรค้ำ อตุสำ่หกรรมป่ำไม้ กำรขนสง่และ

กำรเก็บผลติภณัฑ์จำกป่ำที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ 

o แจกแจงขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบักำรอนญุำตให้เก็บเก่ียวบนพืน้ท่ีรัฐ เอกชนและสวนป่ำที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนไว้ตำม

พระรำชบญัญตัิสวนป่ำ (จะกลำ่วถึงตอ่ไป) 

 พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 

o แจกแจงขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบักำรอนญุำตให้เก็บเก่ียวบนพืน้ท่ีที่ได้รับกำรขึน้ทะเบยีนสวนป่ำ 

 พระราชบญัญํติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

o ระบขุ้อก ำหนดเร่ืองป่ำสงวนแหง่ชำติและมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคมุดแูลให้กบักรมป่ำไม้  

 

นิยามในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

ไม้หวงห้าม: 

แบง่ออกเป็นสองประเภท: 

ประเภท ก.: ไม้หวงห้ำมธรรมดำ (158 สำยพนัธุ์) – ไม้ที่เม่ือจะตดัจะต้องได้รับใบอนญุำตจำกเจ้ำหน้ำทีผู่้ มีอ ำนวจหรือได้รับสมัปทำนที่ได้รับมอบ
ตำมพระรำชบญัญัต ิ

ประเภท ข.: ไม้หวงห้ำมพิเศษ (13 สำยพนัธุ์) – ไม้หำยำกหรือสงวนซึง่ห้ำมตดั เว้นเสียแตว่ำ่ได้รับอนญุำตจำกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ 

สำยพนัธุ์หวงห้ำมและไมห่วงห้ำมนัน้ได้ระบเุอำไว้ในรำชกิจจำนเุบกษำในสำยพนัธุ์ไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2530 

ไม้:  

ไม้สกัและไม้อ่ืนทกุชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถำ ไมว่ำ่จะถกูตดัตอน เลื่อน ผ่ำ ถำก ขดุหรือกระท ำโดยประกำรอื่นใด ไม้มีระเบียบควบคมุแตกตำ่ง
กนัไปขึน้อยูก่บักฎหมำย 

การตัดไม้:   

หมำยถึงกำรตดัฟัน กำน โคน่ ลิด ผำ่ ถำก ทอน ขดุ ชกัลำก ไม้ในป่ำหรือน ำออกจำกป่ำด้วยประกำรใด ๆ ซึง่รวมถึงไม้สกัและไม้ยำงที่โตขึน้ในพืน้ที่ที่
ไมใ่ชป่่ำ หรือน ำไม้สกัหรือไม้ยำงจำกพืน้ที่ที่ต้นไม้นัน้เติบโตขึน้ก็ตำม 

ไม้แปรรูป:  

หมำยควำมวำ่ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแตไ่มไ่ด้หมำยถึงไม้ที่ได้ท ำเป็นเคร่ืองใช้หรือสิ่งของอ่ืนหรือประกอบเข้ำกบัเคร่ืองใช้หรือสิ่งของอ่ืนแล้ว  
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การปลูกป่า 
กำรปลกูป่ำอำจท ำบนพืน้ท่ีของเอกชนหรือพืน้ท่ีของรัฐ เช่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ก็ได้ พระรำชบญัญตัิสวนป่ำ พ.ศ. 2535 ได้ถกูตรำ
ขึน้เพื่อสง่เสริมกำรท ำสวนป่ำพืน้ที่ของเอกชน3 หรือรัฐ จดุมุง่หมำยของพรบ.ฉบบันีค้ือเพื่อปกปอ้งสำยพนัธุ์ไม้หวงห้ำมและแนใ่จวำ่
สำมำรถติดตำมตรวจสอบควำมถกูต้องตำมกฎหมำยได้ ซึง่ชว่ยให้เกิดกำรเติบโตของทรัพยำกรไม้ในประเทศ และชว่ยให้เจ้ำของ
ที่ดินทัง้เอกชนและรัฐทีเ่ป็นเจ้ำของสวนป่าทีข้ึ่นทะเบียนตำมพระรำชบญัญตัิฉบบันี ้ผู้ด ำเนินกำรทัง้เอกชนและรัฐสำมำรถทีจ่ะ
ลงทะเบียนสวนป่ำของตนกบักรมป่ำไม้ได้ โดยคณุสมบตัิของผู้ทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนนัน้จะต้องผำ่นข้อก ำหนดด้ำนพนัธุ์และกำรเป็น
เจ้ำของที่ดิน ผู้สมคัรที่ได้รับกำรอนมุตัิจะได้รับใบขึน้ทะเบียนสวนป่า (สป.3) ที่ดินท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่ำตำมเง่ือนไข
ของพรบ.ฉบบันีแ้ละฉบบัปรับปรุงจะได้รับกำรยกเว้นไมต้่องขออนญุำตผลติและแปรรูปไม้  

ในปีพ.ศ. 2559 พระราชบญัญติัสวนป่า (ฉบบัทีส่อง) พ.ศ. 2558 ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมได้สง่เสริมควำมยัง่ยืนของกำรบริหำรจดักำรป่ำ
ไม้และสนบัสนนุกำรท ำสวนป่ำ และยงัอนญุำตให้เพำะปลกูสำยพนัธุ์ตำ่ง ๆ ของไม้อนรัุกษ์ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในภำคผนวกกวำ่อกี 
58 สำยพนัธุ์เพื่อให้มำขึน้ทะเบียนกบัพรบ.ฉบบันี ้

ประเภทของสวนป่ำและไม้ที่ผลติมีดงันี:้ 

 สวนป่ำของรัฐปลกูเพื่อกำรค้ำเนือ้ที่ 95,830 เฮกเตอร์ (598,928.62 ไร่). 

o ไม้สกั- 53,725.83 ลกูบำศก์เมตร 

o ไม้ยคูำลปิตสั – 123,805.07 ลกูบำศก์เมตร 

o ไม้ชนิดอื่น ๆ– 4,295.21 ลกูบำศก์เมตร 

 สวนป่ำเอกชนท่ีขึน้ทะเบยีนสวนป่ำ (33,970) กินเนือ้ที ่61,385 เฮกเตอร์ (383,653.22 ไร่). 

o ไม้ – 7,626.30 ลกูบำศก์เมตร 

 สวนป่ำเอกชนไมข่ึน้ทะเบยีนสวนป่ำ 

o ไม้ยำงพำรำ – 23,273.63 ลกูบำศก์เมตร 

ไม้ที่โตในพืน้ที่เอกชน 

ไม้ที่โตขึน้ในที่ดินของเอกชนและถือวำ่เป็นทรัพย์สนิสว่นบคุคลของเจ้ำของที่ดินนัน้ ไมอ่ยูภ่ำยใต้ขอบเขตอ ำนำจกฎหมำยป่ำไม้ 
เจ้ำของที่ดินสำมำรถปลกู เก็บเก่ียว เคลือ่นย้ำย แปรรูปและค้ำไม้ที่โตในท่ีดินสว่นบคุคลได้โดยไมต้่องขออนญุำต เว้นเสียแตว่ำ่ไม้นัน้
จะเป็นไม้สกั ไม้ยำง และไม้พะยงูซึง่ต้องมีกำรขออนญุำตตำมกฎหมำยตำมที่ได้ระบไุว้ในมำตรำที ่7 ของพระรำชบญัญตัิป่ำไม้ พนัธุ์
ไม้เหลำ่นีถื้อวำ่เป็นพนัธุ์ไม้หวงห้ำมทัว่ประเทศ พนัธุ์ไม้หวงห้ำมทีโ่ตขึน้ในที่ดินเอกเชน เช่น ยคูำลปิตสั อำเคเชียทีใ่ช้เป็น
สว่นประกอบหลกัในกำรผลติเยื่อกระดำษ กระดำษและกระดำษแข็งไมต้่องมีกำรขออนญุำตเก็บเก่ียวหรือมเีอกสำรหว่งโซแ่หง่กำร
ควบคมุ     

                                                             

 

 

3 พืน้ท่ีเอกชนคือพืน้ท่ีท่ีมีเอกสำรทำงกำรบ่งบอกสิทธ์ิในกำรเป็นเจ้ำของท่ีดินนัน้ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน พ.ศ.2497 
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6.1 ขัน้ตอนการเก็บเกี่ยวและผลิตไม้ในประเทศ 

ขัน้ตอนกำรปลกูและผลติไม้ที่ถกูกฎหมำยในประเทศไทยจะพิจำรณำจำกแหลง่ที่มำของไม้ (ดูหวัข้อที่แล้ว) พืน้ท่ีที่ใช้ในกำรผลติไม้ 
ประเภทของไม้ กระบวนกำรท ำไม้ กำรค้ำ กำรขนสง่ และกำรสง่ออกผลติภณัฑ์ไม้ ขัน้ตอนตลอดทัง้กระบวนกำรจะต้องเป็นไปตำม
กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด อ้ำงอิงที่ภำคผนวก ก. แผนภมูิสรุปกฎหมำยหลกัทีเ่ก่ียวข้องตลอดทัง้ขัน้ตอนนี ้

การตัดไม้ 

กำรท ำไม้จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องโดยพิจำรณำจำกประเภทของพืน้ท่ี 

 พืน้ท่ีที่อยูภ่ำยใต้กำรคุ้มครองของ พระราชบญัญติัป่าไม ้ บคุคลนัน้:  

o ไมจ่ ำเป็นจะต้องมีใบอนญุำตในกำรตดัไม้สำยพนัธุ์ที่ไมไ่ด้หวงห้ำม ตวัอยำ่งที่ส ำคญัที่สดุได้แก่ ไม้ยำงพำรำ ยคูำ

ลปิตสัและอำเคเชียทีใ่ช้เป็นหลกัในอตุสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษและกระดำษแขง็ของประเทศไทยซึง่ปลกูโดย

เจ้ำของที่ดินรำยยอ่ย ชำวสวนและผู้แปรรูปเยื่อและเส้นใยรำยใหญ่ 

o จะต้องมีใบอนญุำต (พร้อมประทบัตรำส ำคญั) เพื่อตดัไม้สำยพนัธุ์หวงห้ำม ผู้ที่ได้รับใบอนญุำตจะต้องตดัไม้ตำม

ขนำดที่ก ำหนดดงัที่ได้ระบไุว้ในใบอนญุำตเทำ่นัน้ ผู้ที่มีใบอนญุำตจะต้องจำ่ยคำ่สทิธิสมัปทำนด้วย 

 พืน้ท่ีที่อยูภ่ำยใต้กำรคุ้มครองของพระราชบญัญติัป่าสงวน บคุคลจะต้องมีใบอนญุำตตดัไม้หรือเก็บผลติภณัฑ์ไม้ไมว่ำ่จะ

สำยพนัธุ์ใดในเขตสงวนพนัธ์ไม้แหง่ชำติ (มำตรำที่ 15) ซึง่รวมถึงสำยพนัธุ์หวงห้ำมด้วย  

 พืน้ท่ีเอกชน กำรตดัไม้สกั ไม้ยำงและไม้พะยงู (ดงัที่ระบไุว้ในมำตรำที่ 7 ของพระราชบญัญติัป่าไม้) จะต้องมใีบอนญุำต 

การแปรรูปไม้ 

จะต้องได้รับอนญุำตตำมพระรำชบญัญตัิป่ำไม้ในกำรแปรรูปไม้เพื่อกำรค้ำหรือเพื่อประดฐิกรรม ภำยในเขตแปรรูปไม้ ผู้ที่มี
ใบอนญุำตจะต้อง: 

 แปรรูปไม้ จดัตัง้โรงงำนแปรรูปไม้ จดัตัง้โรงค้ำไม้แปรรูป มีไม้สกัแปรรูปหรือไม้แปรรูปชนิดอื่นไว้ในครอบครองเกิน 0.2 

ลกูบำศก์เมตร (มำตรำ 48) 

 ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำซึง่สิง่ประดษิฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิง่อื่นใดที่ท ำด้วยไม้หวงห้ำมที่มชีนิด ขนำดหรือปริมำณ

เกินกวำ่ที่รัฐมนตรีก ำหนดตำมมำตรำ 53  
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การขนส่งไม้ 

กำรขนสง่ไม้หรือผลติภณัฑ์ป่ำไม้จะต้องเป็นไปตำมพระราชบญัญติัป่าไม้ ไม้และผลติภณัฑ์จำกป่ำไม้จะต้องด ำเนินตำมกฎหมำยที่
ระบไุว้หลงัจำกที ่

 น ำไม้หรือของป่ำที่ได้รับใบอนญุำตให้ท ำหรือเก็บออกจำกสถำนท่ีที่ระบไุว้ในใบอนญุำต ไปถึงสถำนท่ีที่ระบไุว้ในใบอนญุำต

แล้ว 

 น ำไม้ที่ท ำโดยไมต้่องรับอนญุำตออกไปถึงดำ่นป่ำไม้ดำ่นแรกแล้ว 

 น ำไม้หรือของป่ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัรไปถงึดำ่นศลุกำกรหรือดำ่นตรวจศลุกำกรที่น ำเข้ำมำแล้ว 

 น ำไม้หรือของป่ำที่รับซือ้จำกทำงรำชกำรป่ำไม้ ไปจำกที่ที่ไม้หรือของป่ำนัน้อยู่ 

ผู้ใดน ำไม้หรือของป่ำเคลือ่นท่ีจะต้องมีใบอนุญาตขนย้าย ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นใบเบิกทางของกรมป่าไม้สําหรบัไม้ซุงและไม้แปรรูป 
ผู้ใดน ำไม้หรือของป่ำเคลือ่นท่ีเข้ำเขตด่านป่าไม้ ใดต้องแจ้งตอ่พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำดำ่นป่ำไม้นัน้ โดยต้องแสดงใบเบิกทาง
กํากบัไม้หรือของป่าหรือหนงัสอืก ำกบัไม้แปรรูปท่ีน ำมำนัน้ภำยในก ำหนดห้ำวนันบัแตว่นั (มำตรำ 40) ไม้หรือของป่ำนัน้ต้องไม่
แตกตำ่งไปจำกประเภท ขนำดหรือปริมำณตำมที่ได้ระบไุว้ในใบเบกิทำง เมื่อเป็นไปตำมที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำทีจ่ะให้หนงัสอือนญุำต
เพื่อให้เคลือ่นย้ำยไม้หรือของป่ำนัน้ไปตอ่ได้  

 หนงัสอืก ำกบัไม้แปรรูปอำจออกได้โดยบคุคลซึง่มใีบอนญุำตให้ตัง้โรงงำนแปรรูปไม้หรือผู้ รับอนญุำตตัง้โรงงำนค้ำไม้แปรรูป 

หนงัสอืก ำกบัไม้แปรรูปให้ถือเสมอืนหนึง่เป็นใบเบิกทำงเมื่อออกให้โดยเจ้ำหน้ำที่ท่ีอ ำนำจสัง่กำรอนมุตัิภำยใต้มำตรำที่ 39 

ของพระราชบญัญติัป่าไม้  

ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบเบิกทำงนัน้สำมำรถอำ่นได้ที่ตำรำงที่ 2 ภำยใต้มำตรำที่ 7.1  

6.2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ 

กฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้ำไม้ ผลติภณัฑ์ไม้เพื่อกำรสง่ออกมีดงัตอ่ไปนี ้

 พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้พ.ศ. 2522  

 พระราชบญัญติัศลุกากร  

กำรสง่ออกไม้  

พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้พ.ศ. 2522 คือกฎหมำยหลกัในกำรระบขุ้อก ำหนดใน
กำรสง่ออกไม้  

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขการส่งไม้และไม้แปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ.2549 
ก ำหนดให้ต้องมีกำรได้รับอนญุำตเมื่อสง่ออกไม้และแปรรูปไม้ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในพระราชบญัญติัป่าไม้ 
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 ไม้จำกสวนป่ำจะต้องได้รับอนญุำตให้สง่ออกตำมปริมำณที่ระบุเอำไว้ในหนงัสอืรับรองจำกกรมป่ำไม้ 

 ไม้สกัจะต้องได้รับอนญุำตให้สง่ออกตำมปริมำณที่ได้ระบเุอำไว้ในหนงัสอืรับรองจำกกรมป่ำไม้ ไม้สกัสำมำรถสง่ออกได้

โดยองค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้ ซึง่เป็นหนว่ยงำนรัฐวิสำหกิจ  

 ไม้พะยงูสำมำรถสง่ออกได้โดยไมม่ีก ำหนดปริมำณ ตำมที่ได้ยื่นค ำร้องขออนญุำตไป  

ข้อก ำหนดข้ำงต้นเก่ียวข้องกบักำรขอค ำอนญุำตเพื่อสง่ออกไม้ทอ่น ไม้ชิน้และถ่ำนไม้ โดยหวำย ไม้ไผแ่ละไม้รวกทกุชนิด ปำล์ม รำก
ไม้ เถำไม้ ไม้วเีนียร์ พนัธุ์ไม้ ขีเ้ลือ่ยหรือเศษไม้ ไมว่ำ่จะเกำะหรือตดิรวมกนัเป็นทอ่น ก้อน เพลเลต หรือลกัษณะที่คล้ำยกนัหรือไมก็่
ตำม และไม้ที่ได้จดัท ำจนเป็นของส ำเร็จรูปซึง่ไมเ่หมำะที่จะน ำไปแปรรูปเป็นอยำ่งอื่นไมต้่องขออนญุำตในกำรสง่ออก 

โดยกำรสง่ออกไม้และไม้แปรรูปจะต้องขออนญุำตตำมกฎหมำยทก่ ำหนดไว้ในพระราชบญัญติัศลุกากร พ.ศ. 2560  

 มำตรำที่ 13 ของพระราชบญัญติัศลุกากร พ.ศ. 2560  

o ระบไุว้วำ่กำรสง่ออกไม้ให้เรียกเก็บและเสยีอำกรจำกผู้สง่ออกเมื่อส ำแดงสนิค้ำให้กบัเจ้ำหน้ำทีศ่ลุกำกรทรำบ  

 มำตรำที่ 4 ของ พระราชกําหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530  

o ก ำหนดวำ่ไม้ที่น ำเข้ำมำหรือสง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัรให้เรียกเก็บและเสยีอำกรตำมที่ก ำหนดไว้ในพิกดัอตัรำ

ศลุกำกรท้ำยพระรำชก ำหนดนี ้หรือตำมที่รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนด  

หำกต้องกำรข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรสง่ออกผลติภณัฑ์ไม้ อำ่นได้ที่ข้อที่ 7.1  
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3. การตรวจสอบความถกูต้องตามกฎหมายของสินค้าไม้ 

7.1 หลักฐานแสดงความถกูต้องตามกฎหมายของไม้  

หวัข้อนีชี้แ้จงเร่ืองเอกสำรตรวจสอบควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของผลติภณัฑ์ไม้ที่สง่ออกมำจำกรำชอำณำจกัรไทย ตำรำงที่ 2 แจก
แจงเอกสำรที่ต้องมเีมื่อปลกู เก็บเก่ียว ขนสง่ แปรรูป ซือ้ขำยและสง่ออกไม้ 

เอกสำรส ำคญัที่ผู้น ำเข้ำสำมำรถยื่นค ำขอเพื่อแสดงวำ่ผลติภณัฑ์ไม้เก็บเก่ียวอยำ่งถกูกฎหมำยในรำชอำณำจกัรไทยได้แก่ 

 ใบรับรองจำกกรมป่ำไม้ ท่ีออกให้เป็นพิเศษส ำหรับกำรฝำกขำยแตล่ะครัง้ นอกเหนือจำกใบเบกิทำงของกรมป่ำไม้ 

 ใบรับรองกำรสง่ออก ท่ีออกให้กบัไม้ทอ่น ไม้ชิน้และถ่ำนไม้  

ใบรับรองจากกรมป่าไม้  

กรมป่ำไม้ได้จดัตัง้ระบบในกำรออกใบรับรองที่แสดงควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของผลติภณัฑ์ไม้ตำ่ง ๆ ที่ต้องสง่ออกจำกประเทศ
ไทย ส ำนกัรับรองกำรป่ำไม้ได้ประกำศใบรับรองจำกกรมป่ำไม้ส ำหรับกำรสง่ออกโดยแบง่เป็นสำมประเภท (ด ูภำคผนวก ข.เป็น
ตวัอยำ่ง): 

 ใบรับรองกรมป่ำไม้: ผลติภณัฑ์ไม้ (รวมถึงเฟอร์นิเจอร์จำกโรงงำนผลติไม้) 

 ใบรับรองกรมป่ำไม้: ถ่ำนไม้ 

 ใบรับรองกรมป่ำไม้: ไม้ทอ่น 

ภำคผนวกข. ครอบคลมุวำ่ผลติภ ณฑ์ตวัใดต้องใช้ใบรับรองนี ้โดยกำรสง่ผลติภณัฑ์เหลำ่นีอ้อกถกูครัง้จะต้องมใีบรับรองจำกกรมป่ำ
ไม้เสมอ ผู้สง่ออกต้องยื่นใบรับรองนีใ้ห้กบักระทรวงกำรค้ำเมื่อยื่นค ำร้องขอใบอนญุำตสง่ออก (ใบอนญุำตสง่ออกต้องใช้ส ำหรับไม้
ทอ่น ไม้ชิน้และถ่ำนไม้) 

กระดำษไมต้่องใช้ใบรับรองนี ้อยำ่งไรก็ตำม ผู้สง่ออกสำมำรถยื่นค ำร้องขอใบรับรองจำกกรมป่ำไม้ได้ถ้ำต้องใช้ยื่นให้ผู้น ำเข้ำ  

ส ำหรับผลติภณัฑ์ไม้อื่นท่ีไมต้่องใช้ใบรับรองจำกกรมป่ำไม้ ผู้น ำเข้ำจะต้องตรวจสอบเอกสำรตำ่ง ๆ ที่มีอยูเ่พื่อประเมินควำมเสีย่งวำ่
ไม้นัน้ผิดกฎหมำยหรือไม ่

ใบอนุญาตส่งออก  

 ผู้สง่ออกจะต้องมีใบอนญุำตสง่ออกส ำหรับไม้ทอ่น ไม้ชิน้และถ่ำนไม้ ในกำรยื่นค ำร้องขอใบอนญุำต ผู้สง่ออกจะต้องสง่ใบรับรอง
ของกรมป่ำไม้ที่ออกให้ส ำหรับกำรฝำกขำยแตล่ะครัง้ รวมถงึใบแจ้งรำคำ ใบเสนอรำคำ หรือเอกสำรซือ้ขำยอื่น ๆ และ 

ใบอนญุำตสง่ออกนัน้ไมจ่ ำเป็นต้องใช้หำกเป็นกำรสง่ออกไม้สบัหรือผลติภณัฑ์ไม้ที่ท ำเร็จเสร็จสิน้แล้ว (เช่นเฟอร์นิเจอร์ กระดำษ หรือ
กระดำษลงั) ส ำหรับผลติภณัฑ์ดงักลำ่ว ผู้น ำเข้ำจะต้องใช้ใบรับรองของกรมป่ำไม้ (ถ้ำมี) เพื่อแสดงถึงควำมถกูต้องตำมกฎหมำยของ
ไม้  
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 ตารางที่ 2 – ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในปลูกไปจนถงึส่งออกผลติภณัฑ์ไม้  

ที่มาของไม้ 

พืน้ที่เพาะปลกู ประเภทของใบอนุญาต/ใบรับรอง 

พนัธุ์พืชที่ขึน้ทะเบียนตำม
พระรำชบญัญตัิสวนป่ำ 

ใบรับรองกำรเพำะปลกูพนัธุ์พืช (ปส. 3) 

ป่ำสงวนแหง่ชำติ 

ใบอนญุำตเพำะปลกูพนัธุ์พืช (ปส. 31) 

ใบอนญุำตปลกูป่ำเพื่อใช้หรืออยูอ่ำศยัในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ (สตข 1 ก สตก 2 ก)4    

ใบอนญุำตให้ปลกูป่ำหรือไม้ยืนต้นในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ (สตข 1 ข.) 

พืน้ท่ีป่ำ (ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตัิป่ำไม้) 

ใบอนญุำตและ/หรือใบรับรองให้ท ำประโยชน์ในเขตป่ำที่ออกให้โดยหนว่ยงำนอื่นของรัฐ 

พืน้ท่ีที่ได้รับอนญุำต โฉนดท่ีดินหรือเอกสำรแสดงสทิธ์ิครอบครอง (น.ส. 3, น.ส.3ก, น.ส. 3ข, น.ส.2) 

การตัดไม้ 

พืน้ที่เพาะปลกู ประเภทของใบอนุญาต/ใบรับรอง 

พืน้ท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแหง่ชำติ 

ใบอนญุำตท ำไม้ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ (ปส. 2)  

พืน้ท่ีที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตัิป่ำไม้  

ใบอนญุำตท ำไม้หวงห้ำมธรรมดำนอกจำกไม้สกัในป่ำ (ใบอนญุำต 2) 

ใบอนญุำตตดัไม้สกั (ใบอนญุำต 1) 

พืน้ท่ีที่ขึน้ทะเบียนตำม
พระรำชบญัญตัิสวนป่ำ (รวมถงึ
ที่ดินของเอกชน) 

หนงัสอืรับรองกำรแจ้งตดัหรือโคน่ไม้ที่ได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.13) 

(ตวัอย่างของเอกสารฉบบันีอ้ยู่ในภาคผนวกค. 1) 

พืน้ท่ีที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนตำม
พระรำชบญัญตัิสวนป่ำ (กำร
ปลกูและป่ำธรรมชำติบนพืน้ท่ี
เอกชน) 

ไม้ที่ขึน้บนพืน้ท่ีเอกชนให้ถือวำ่เป็นทรัพย์สนิสว่นบคุคล จึงไมต้่องขออนญุำตในกำรตดั โคน่
หรือเคลือ่นย้ำยเว้นเสยีแตว่ำ่เป็นไม้สกั ไมย่ำง หรือไม้พะยงู 

 ใบอนญุำตส ำหรับท ำไม้สกัในท่ีดนิท่ีมีโฉนดที่ดินเพื่อกำรค้ำ (แบบอนญุำต 5) 

 ใบอนญุำตส ำหรับท ำไม้ยำงในท่ีดินที่มีโฉลดที่ดินแลเอกสำรนส. 3 เพื่อกำรค้ำ (แบบ

                                                             

 

 

4 ใบรับรองสทิธ์ิกำรอยู่อำศยัในท่ีดินของป่ำสงวนแห่งชำติออกโดยมติคณะรัฐมนตรี ณ วนัท่ี 28 สงิหำคม พ.ศ.2522 ด้วยกำรสนบัสนนุของกรมป่ำไม้ในกำรท ำรังวดัและอนญุำตตำมพระรำชบญัญัติป่ำ

สงวนแห่งชำติพ.ศ. 2507 (ฉบบั 3) พ.ศ. 2528 
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- ไม้สกั ไม้ยำง ไม้พะยงู อนญุำต 7) 

 ไม้พะยงู 

 

การควบคุมการขนส่ง 

การเคลื่อนย้าย ประเภทของใบอนุญาต/ใบรับรอง 

กำรเคลือ่นย้ำยไม้และผลติภณัฑ์
ไม้ (จะต้องผำ่นทำงดำ่นป่ำไม้
และมีเอกสำรที่ได้รับกำรรับรอง
ควำมถกูต้องจำกกรมป่ำไม้)  

ใบเบิกทำงของกรมป่ำไม้ส ำหรับไม้ซุงและไม้แปรรูป – ออกโดยกรมป่ำไม้ ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 
นำยอ ำเภอ 

(ตวัอย่างของเอกสารฉบบันีอ้ยู่ในภาคผนวกค. 2) 

หนงัสอืรับรองกำรเคลือ่นย้ำยไม้แปรรูปหรือผลติภณัฑ์ไม้ (หรือไม้ยำงพำรำหรือผลติภณัฑ์ไม้ 
ถ้ำม)ี ออกโดยผูป้ระกอบการแปรรูปและผูค้า้ทีมี่ใบอนญุาตและมีสิทธ์ิมอบอํานาจ โดย
จะตอ้งกํากบัทกุครัง้ทีจ่ะเคลือ่นยา้ยไม้ออกจากโรงงาน  

หนงัสอืแสดงบญัชีรำยกำรไม้ (สป.15)ต้องแสดงพร้อมรอยตรำ ตี ตอก หรือประทบั หรือตรำ
สญัลกัษณ์ใดทีแ่สดงควำมเป็นเจ้ำของไม้ ต้องใช้แนบเพื่อแสดงขณะที่เคลือ่นย้ำยไม้ 

หนงัสอืรับรองกำรแจ้งตดัหรือโคน่ไม้ที่ได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.13)–  ถา้มี จะตอ้งนํามา
แสดงในระหว่างการเคลือ่นยา้ยดว้ย 

(ตวัอย่างของเอกสารเหล่านีอ้ยู่ในภาคผนวก ก.1) 

การควบคุมอุตสาหกรรมไม้และการแปรรูปไม้  

ในระหวำ่งกระบวนแปรรูป 
ผู้ด ำเนินกำรจะต้องมใีบอนญุำต
จำกกรมป่ำไม้ในกำรจดัตัง้
โรงงำนหรือโรงค้ำไม้และ
ใบอนญุำตให้แปรรูปไม้ 

ใบอนญุำตให้จดัตัง้โรงงำนแปรรูปไม้  

ใบอนญุำตให้จจัดตัง้โรงงำนแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม  

ใบรับรองให้แปรรูปไม้ (ระบปุระเภท/สำยพนัธุ์ ขนำด จ ำนวน ปริมำณ และกำรท ำตรำ
สญัลกัษณ์ไม้) โดยใบรับรองจะต้องมีก ำกบัลำยเซ็นและลงตรำจำกเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้ที่มี
อ ำนำจ 

หนงังสอืก ำกบัไม้ยำงพำรำแปรรูป 

หนงัสอืก ำกบัสิง่ประดิษฐ์ (ต้องมเีมื่อจ ำหนำ่ยเฟอร์นิเจอร์ส ำเร็จรูปหรือพร้อมประกอบใช้งำน
ที่ผลติโดยโรงงำนแปรรูปไม้โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรประดษิฐกรรม) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งทําบนัทึกคลงัสินคา้โรงงานแสดงข้อมูลจํานวนไม้ซุงทีไ่ดร้บัเข้ามาใน
โรงงานและจํานวนไม้แปรรูปทีข่นยา้ยออกไปจากโรงงาน (ระบปุระเภท/สายพนัธุ์ ปริมาณ 
จํานวน ตราประทบัและแหล่งทีม่า) 
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การน าไม้ออก 

กำรน ำไม้ออก ใบรับรองจากกรมป่าไม้ (3 ประเภท: ผลติภณัฑ์ไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์จำกโรงงำนผลติไม้ 
ผลติภณัฑ์ถ่ำนไม้ และไม้ทอ่น).  

(ตวัอยำ่งของเอกสำรเหลำ่นีอ้ยูใ่นภำคผนวก ก.1 -ก.3) 

ใบรับรองเป็นสิง่ทีต้่องมีหำกจะสง่ผลติภณัฑ์ออก กระดำษไมต้่องใช้ใบรับรองนี ้อยำ่งไรก็
ตำม ผู้สง่ออกสำมำรถยื่นค ำร้องขอใบรับรองจำกกรมป่ำไม้ได้ถ้ำต้องใช้ยื่นให้ผู้น ำเข้ำ 

ใบรับรองการส่งออก (ต้องใช้ส ำหรับไม้  ไมชิ่น้และถ่ำนไม้แตไ่มต้่องใช้ส ำหรับไม้สบั 
ผลติภณัฑ์ไม้ที่ผลติเสร็จสมบรูณ์แล้ว เช่นเฟอร์นเิจอร์ กระดำษและกระดำษแขง็)จะต้อง
แสดงใบรับรองจำกกรมป่ำไม้เมื่อมีกำรขอดใูบรับรองสง่ออก 

หนงัสอืรับรองสง่ออกไม้อนรัุกษ์ 

ไม้ที่เคลือ่นย้ำยมำถึง ณ จดุสง่ออกจะต้องมำพร้อมกบัเอกสำรเคลือ่นย้ำยที่เหมำะสม (ตำม
เอกสำรที่กลำ่วไปข้ำงต้น) ซึง่ต้องได้รับกำรรับรองควำมถกูต้องจำกกรมป่ำไม้ก่อนไม้จะเข้ำสู่
ดำ่นศลุกำกรได้  
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7.2 การควบคุมการน าเข้าสนิค้าไม้ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำสนิค้ำไม้มำใช้ในกิจกรรมอตุสำหกรรมไม้ภำยในประเทศ ทัง้ที่เป็นไม้และผลติภณัฑ์จำกไม้แปรรูป แผนภมูิที ่
1 แจกแจงขัน้ตอนกำรควบคมุกำรน ำเข้ำผลติภณัฑ์ไม้ที่น ำเข้ำมำประเทศไทย ตำรำงที่ 3 แจกแจงเอกสำรที่ต้องใช้เพื่อน ำไม้เข้ำมำสู่
รำชอำณำจกัรไทยจำกประเทศที่สำมและขนสง่ไปยงัผู้ประกอบกำรหรือโรงงำนค้ำไม้ 

 

แผนภมูิที่ 1 – ขัน้ตอนกำรควบคมุกำรน ำเข้ำของประเทศไทย 

 

ตำรำงที ่3 – เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรน ำไม้เข้ำมำยงัรำชอำณำจกัรไทยจำกประเทศที่สำม 

กำรน ำไม้เข้ำ 

กำรน ำเข้ำมำยงัประเทศไทยจำก
ประเทศที่สำม 

ใบอนญุำตสง่ออก (จำกประเทศต้นทำงที่น ำออกมำ) 

ใบอนญุำตน ำเข้ำ (ตวัอย่างของเอกสารฉบบันีอ้ยู่ในภำคผนวก ง) 

ใบเบิกทำงเคลือ่นย้ำยไม้ (ตวัอย่างของเอกสารฉบบันีอ้ยู่ทีภ่าคผนวกค. 2) 

 

7.3 ใบอนุญาตป่าไม้ในประเทศไทย  

 

ประเทศไทยได้จดัตัง้มำตรฐำนกำรจดักำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจยัง่ยืน (มอก. 14061) และมำตรฐำนหว่งโซก่ำรควบคมุผลติภณัฑ์จำก
ป่ำไม้ (มอก. 2861) สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (สอท) เป็นผู้บริหำรจดักำรใบอนญุำตป่ำไม้ของไทย ตำมพระรำชบญัญตัิป่ำ
ไม้ ได้มีกำรวำงขัน้ตอนเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรท่ีมีสว่นเก่ียข้องกบักำรท ำป่ำไม้สำมำรถยื่นค ำร้องของใบอนุญำตเพื่อบริหำร

สินคา้ไม้
น าเขา้ 

 ใบแสดงถ่ินก าเนิดสินคา้ 

 รายการสินคา้ (ระบุ

ประเภท/สายพนัธ์ุ/

ปริมาณ/จ านวน) 

 ใบอนุญาตส่งออกของ

ประเทศตน้ทาง 

 ขนสง่ไปยงัสถำนท่ี

ตำมท่ีได้ระบไุว้ใน

ใบเบิกทำงท่ีออกให้ 

 ช าระภาษี  จดัเกบ็เอกสารต่าง 

ๆ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ี

กรมป่าไม้

ตรวจสอบต่อไป  

พธีิการ
ศุลกากร 

กรมป่าไมอ้อก
ใบเบิกทาง 

 

ผูป้ระกอบการคา้ไม้
โรงงาน อุตสาหกรรม
ไม ้
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จดักำรสวนป่ำของตนได้อยำ่งยัง่ยืน ในกรณีเหลำ่นี ้กรมป่ำไม้จะออกใบรบัรองการจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยืน เพิ่มเติมนอกเหนือจำก
กำรรับรองจำกระบบนำนำชำติอกีด้วย  

ในเดือนตลุำคมปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่ำที่ได้รับกำรรับรองจำกองคก์กำรพิทกัษ์ป่ำไม้เป็นจ ำนวน 67,299 เฮกเตอร์ ใน
เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ได้มกีำรเร่ิมขัน้ตอนเพื่อสร้ำงมำตรฐำนระดบัชำติขององค์กำรพิทกัษ์ป่ำไม้ 

ประเทศไทยก ำลงัร่วมมือกบัองค์การสนบัสนนุกการรบัรองป่าไม้ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
เพ่ือได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดบัประเทศเพ่ือท่ีจะรับสทิธ์ิใช้ตรำสญัลกัษณ์ของ PEFC มีธุรกิจหลำยแหง่ในประเทศไทยที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนหว่งโซก่ำรควบคมุผลติภณัฑ์จำกป่ำไม้  
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4. ควรตดิต่อใครหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? 

 

 

 

 
 

Australian Government 

Department of Agriculture and Water Resources 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 
Phone: +61 (0) 2 6272 3933 

www.agriculture.gov.au/illegallogging 

Email: illegallogging@agriculture.gov.au 

             

     
กรมป่ำไม้ ประเทศไทย 

 

ประเทศไทย 

สว่นรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนกักำรอนญุำต กรมป่ำ
ไม้ เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 19000 

โทรศพัท์ 0 2561 4292 ตอ่ 5249 

Http://new.forest.go.th 

rfdcertification@gmail.com 

 

 

 

ค าปฎิเสธ 

แม้นวำ่จะมคีวำมพยำยำมอยำ่งสมเหตสุมผลเพื่อให้แนใ่จวำ่เนือ้หำของค ำแนะน ำและคูม่ือนีม้ีควำมถกูต้องตำมกฎหมำย เครือรัฐ
ออสเตรเลยีจะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมถกูต้องหรือสมบรูณ์ของเนือ้หำและขอปฏิเสธควำมรับผิดชอบตอ่ควำมสญูเสยีหรือควำม
เสยีหำยใด ๆ อนัเป็นสำเหตทุีเ่กิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อมผำ่นกำรใช้งำนหรือกำรใช้งำนเนือ้หำของแนวทำงหรือคูม่ือหรือเอกสำร      
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ค ำแนะน ำและคูม่ือฉบบันีจ้ดัท ำขึน้เพื่อให้เข้ำใจวำ่เครือรัฐออสเตรียไมไ่ด้ให้ค ำแนะน ำเป็นอำชีพ ดงันัน้ก่อนกำรใช้งำนคูม่ือฉบบันี ้
และข้อแนะน ำที่เก่ียวข้อง ผู้ใช้ควรได้รับค ำแนะน ำจำกมืออำชีพท่ีเหมำะสมตำมสภำพกำรณ์นัน้ ๆ  

ผู้อำ่นควตรวจสอบให้แนใ่จวำ่คูม่อืฉบบันีจ้ดัเป็นฉบบัท่ีปรับปรุงข้อมลูในทนัสมยัที่สดุแล้วโดยติดตอ่สอบถำมจำกเว็บไซต์กรมกำร
เกษตรและแหลง่น ำ้ 

 

file://///Act001cl01fs06/fishforestdata$/Forestry/ILLEGAL%20LOGGING/2.%20Stakeholder%20Management/15.%20Country%20and%20State%20Specific%20Guidance/CSGs/CSGs%20-%20Under%20Negotiation/Thailand/Second%20Draft%20-%20Australian%20version/www.agriculture.gov.au/illegallogging
mailto:illegallogging@agriculture.gov.au
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ภาคผนวก ก.: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการผลิตผลิตภณัฑ์ไม้ที่ถกูต้องตามกฎหมาย

Timber Transformaton, Trade 

and Industry

Timber Import Controls and 

other Relevant Laws  

Export

Forest Act B.E. 

2484 (1941)

Factories Act B.E. 

2512 (1969)

Export and Import Act 

B.E. 2522 (1979)

Customs Act B.E. 

2560 (2017)

Export and Import 

Act B.E. 2522 (1979)

Customs Act B.E. 

2560 (2017)

Relevant Laws 

on 

Source of Timber and Logging

Forest Act B.E 2484 (1941)

National Reserved Forest Act B.E. 2507 
(1964)

Land Code B.E. 2497 (1954)

Commercial Forest Plantation B.E. 2535 
(1992) and its Revisions

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีมา
ของไมแ้ละการท าไม ้

พรบ.ป่าไมพ้.ศ. 2484 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 

ประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. 2497 

พรบ.สวนป่าพ.ศ. 2535 และฉบบัปรับปรุง 

การแปรรูป การค้าและอุตสาหกรรมไม้  
การส่งออก 

การควบคุมการน าเข้าไม้และกฎมายอ่ืนที่เกีย่วข้อง 

พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 

พรบ.โรงงาน พ.ศ. 
2512 

พรบ.ส่งออกและน าเข้า พ.ศ.
2522 

พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 

พรบ.ส่งออกและน าเข้า พ.ศ.
2522 

พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข.: ใบรับรองของกรมป่าไม้ 

ข.1  หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้  (ผลิตภณัฑ์ไม้) 

 

ข.2 หนังสอืรับรองจากกรมป่าไม้ (ถ่านไม้) 
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ข.3 หนังสอืรับรองจากกรมป่าไม้ (ไม้ท่อน) 
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ภาคผนวก ค.: ตวัอย่าง – เอกสารการตัดไม้และการขนส่งไม้   

ค.1 หนังสือรับรองการแจ้งตดัหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า (สป. 13) 

 

ค.2 ใบเบิกทางของกรมป่าไม้ส าหรับไม้ซุงและไม้แปรรูป 
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ภาคผนวก ง.: ใบอนุญาตน าเข้า 
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