
 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบกรมปาไม 
วาดวยการออกหนังสือรับรองไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม  เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามที่กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การสงขาว  ชาง  และไม  
ออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และประกาศกระทรวง
พาณิชย  เร่ือง  การสงถานไมออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
อีกทั้งไดมีระเบียบกระทรวงพาณิชย  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสงไมและไมแปรรูป
ออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และระเบียบกระทรวง
พาณิชย  วาดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตสงถานไมออกไปนอกราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย 
ฉบับดังกลาวกําหนดใหผูสงออกตองมีหนังสือรับรองจากกรมปาไม  นั้น 

เพื่อ เปนการอํ านวยความสะดวกให กับผูส งออก   จึงอาศัยอํ านาจตามมาตรา   ๓๒   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  (และที่แกไขเพิ่มเติม)  และอาศัย
อํานาจตามมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อธิบดีกรมปาไมจึงกําหนดระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการออกหนังสือรับรองไม  ผลิตภัณฑไม  
และถานไม  เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมปาไมดังตอไปนี้ 
(๑) ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๒) ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการออกหนังสือรับรองไมสวนปาที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐ  และ
เอกชนเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่น  ในสวนที่บัญญัติไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความวา  หนังสือรับรองไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม 
“ไม”  หมายความวา  ไมตามกฎหมายวาดวยปาไม  รวมถึงไมสวนปา  ไมในที่ดินกรรมสิทธิ์  

หรือสิทธิครอบครอง 
“ไมสวนปา”  หมายความวา  ไมที่ปลูกข้ึนเพื่อใชประโยชนจากเนื้อไมและใหหมายรวมถึง   

ไมที่ปลูกข้ึนเพื่อประโยชนอยางอื่นแตอาจใชประโยชนจากเนื้อไมไดดวย  ในสวนปาทั้งในที่ดินของรัฐ
และเอกชน 

“ไมในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง”  หมายความวา  ไมที่ปลูกข้ึนในที่ดินของเอกชน
หรือที่ดินของรัฐที่ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย   

“ผลิตภัณฑไม”  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ทําจากไม  หรือมีไมเปนสวนประกอบ  ที่ไดจัดทํา
เปนของสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปซ่ึงไมเหมาะที่จะแปรรูปเปนอยางอื่น 

“ถานไม”  หมายความวา  ถานไมที่ไดจากการเผาไมที่ปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครอง  (นอกจากไมสักและไมยาง)  รวมถึงผงถาน  ถานอัด  และถานที่ไดจากวัสดุอื่น  ที่ไมใชไม 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
ไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม 

 

 

ขอ ๖ ชนิดไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองเปนไมดังตอไปนี้ 
(๑) ไมสน  (Pinus  spp.)  โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 (๑.๑) เปนไมที่ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

จําเปนตองใชพื้นที่ในบริเวณนั้น  เพื่อประโยชนของหนวยงานนั้น ๆ 
 (๑.๒) เปนไมที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม 
(๒) ไมสนประดิพัทธที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 
(๓) ไมที่ทําออกจากสวนปา  ที่ปลูกข้ึนทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน  ยกเวน  ไมสัก  อนุญาตให

องคการอุตสาหกรรมปาไม  (อ.อ.ป.)  เปนผูสงออก 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๗ ชนิดผลิตภัณฑไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองเปนผลิตภัณฑที่ทําจากไม
ที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

ขอ ๘ ถานไมที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ตองอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ มีหลักฐานใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยการปาไม   
  ๘.๒ ไดจากการเผาไมที่ปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง  (นอกจาก  

ไมสักและไมยาง) 
  ๘.๓ ผงถาน  ถานอัด  และถานที่ไดจากวัสดุอื่นที่ไมใชไม  เชน  ถานกะลามะพราว  

ถานเปลือกผลไม  เปนตน  และมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่กรมปาไมรับรอง   

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอและการตรวจสอบ 

ไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม  เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอหนังสือรับรองไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม  เพื่อสงออกไป 
นอกราชอาณาจักรตามหมวดนี้ใหย่ืนคําขอตามแบบทายระเบียบนี้   

  ๙.๑ สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนตอ  กองการอนุญาต  กรมปาไม   
  ๙.๒ สําหรับทองที่จังหวัดอื่นใหย่ืนตอ  สํานักจัดการทรัพยากรปาไม  หรือศูนยประสาน

จัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้น  แลวแตกรณี 
ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอตามขอ   ๙   แลว  ให เจาหนาที่ลงทะเบียนตามลําดับกอนหลัง   

แลวตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดในคําขอใหถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอไมถูกตองครบถวน  ใหเจาหนาที่แจงใหผูย่ืนคําขอ
ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหเสนอคําขอตอผูอํานวยการกองการอนุญาต  สําหรับทองที่
จังหวัดอื่น  ใหเสนอคําขอตอผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม  หรือหัวหนาศูนยประสาน 
จัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้น  เปนผูพิจารณาสั่งเจาหนาที่  ซ่ึงดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมหรือ
นักวิชาการปาไม  ไมตํ่ากวาระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ  ออกไปดําเนินการตรวจสอบ 
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ขอ ๑๑ การตรวจสอบใหตรวจสอบชนิด  ลักษณะ  และเอกสารการไดมาของไม  ผลิตภัณฑไม  
และถานไม  โดยวิธีสุมตัวอยางตรวจสอบไมนอยกวารอยละ  ๒   

ขอ ๑๒ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอผลการตรวจสอบพรอมความเห็น 
สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยกองการอนุญาต  สําหรับทองที่

จังหวัดอื่นใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมในทองที่นั้น   

หมวด  ๓ 
การออกหนังสือรับรอง 

ไม  ผลิตภัณฑไม  และถานไม  เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๑๒ เมื่อผูอํานวยการกองการอนุญาต  หรือผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม  
ไดรับรายงานจากเจาหนาที่แลวใหพิจารณาวาสมควรออกหนังสือรับรองใหหรือไมอยางไร  แลวรายงาน
ใหอธิบดีกรมปาไมหรือผูที่อธิบดีกรมปาไมมอบหมายพิจารณาลงนาม 

ขอ ๑๓ หนังสือรับรอง  ใหใชตามแบบทายระเบียบนี้  โดยใหกรอกขอความเปนภาษาอังกฤษ
และใหจัดทําสําเนาคูฉบับเก็บไวเปนหลักฐานดวย 

ขอ ๑๔ การระบุชนิดไมในหนังสือรับรอง  ใหระบุรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) ชนิดไมใหใชชื่อทางการคา  และหรือชื่อทองถิ่น  พรอมชื่อพฤกษศาสตร  ระบุ  ชื่อสกุล  

และชนิด  กํากับไว 
(๒) แหลงที่มาของไม  (ใหระบุประเทศ) 
(๓) รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ระบุในหนังสือรับรองทายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชัย  เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมปาไม 



คําขอหนงัสือรับรองไม 
 

เขียนที ่.................................................... 
วัน….......เดือน....................พ.ศ. …....... 

ขาพเจา ......................................................................................................................................... 
อายุ ...............ป สัญชาต.ิ.........................หมายเลขบัตรประชาชน........................................................... 
อยูบานเลขท่ี/ภูมิลาํเนาสาํนกังานใหญ ...............................หมูที่ ............ตรอก / ซอย...............................  
ถนน ............................................................ตําบล / แขวง ........................................................................  
อาํเภอ / เขต .................................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย…….………...  
หมายเลขโทรศัพท ............................................โทรสาร................................................. 
ขอย่ืนคาํขอตอกรมปาไม มีข อความดงัตอไปนี ้
 
ข อ 1   ข าพเจามีความประสงคขอหนังสอืรับรองไม แยกตามประเภท ดังนี ้

 1.1 ไมสน.......................................... (ระบุชนิดไม ช่ือการคา หรือชือ่พ้ืนเมือง)  ……...… 
จํานวน….........ช้ิน/ แผน/ ทอน/ ตัน ปริมาตร................ลบ.ม. 

 1.2 ไมท่ีทําออกจากสวนปา.................(ระบุชนิดไม ช่ือการคา หรือช่ือพื้นเมือง)….....…… 
จํานวน….........ช้ิน/ แผน/ ทอน/ ตัน ปริมาตร................ลบ.ม. 
(ถามีประเภทมากกวาแบบคาํขอ ใหทําบัญชีแนบทาย) 

ขอ 2  ไม ตาม ขอ 1.1  และ / หรือ 1.2 นี้เป นไมที่มาจาก 
 2.1 ไมสน (Pinus spp.) ท่ีตัดออกจากปาในบริเวณท่ีหนวยงานของทางราชการหรอื

รัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชพื้นท่ีบริเวณนั้น เพือ่ประโยชนของหนวยงานนัน้ ๆ  
 2.2  ไมสน (Pinus spp.) ท่ีตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม 
 2.3 ไมสนประดิพัทธท่ีตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ ์ หรือสทิธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 
 2.4 ไมท่ีทําออกจากสวนปา 

ขอ 3  ไม ดังกลาวขางตนเก็บไว ณ อาํเภอ..................................... จังหวัด............................................. 
และจะสงออกไปประเทศ............................................................................................................ 
Importer Name and Address ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Consignee Name and Address ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลข INVOICE ................................................... ลงวันท่ี ................................................... 



ข อ  4  ข าพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาพรอมนี ้คือ 
 4.1 สาํเนาใบสั่งสินคา (INVOICE) 
 4.2   ภาพถายสินคาไม 
 4.3 สาํเนาบัตรประจาํตัวผูขอ 
 4.4 หนังสอืมอบอาํนาจ (กรณรัีบมอบอาํนาจมาดาํเนนิการแทน) 
 4.5 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสาํเนาหนังสอืรับรองนติิบุคคล 
 4.6 กรณ ีไมตามขอ 2.1 และ 2.2 

  เอกสารท่ีรับรองจากทางราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ แลวแตกรณ ี
กรณี ไมตามขอ 2.3 และ 2.4 

  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองที่ดินของรัฐ 
    เอกสารท่ีแสดงการไดมาของไม ในกรณีเปนไมชนิดเดียวกับไมหวงหาม 

      ตามพระราชบัญญติัปาไม พุทธศักราช 2484  
 
ข าพเจาขอรับรองวา ข อความและเอกสารทีแ่นบมาข างตนเปนความจริงทุกประการ และขอให

เจาหนาทีอ่อกไปตรวจสอบไมตามสถานทีด่ังกลาวดวย 
 

(ลายมือชือ่)............................................. ผูยื่นคาํขอ 
      (.........................................) 

สําหรับเจาหนาท่ี 
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถกูตองตามขอ 4 
 

 
(ลายมอืช่ือ)..........................................ผูตรวจสอบคาํขอ 

                                 ตําแหนง ……………………….. 
                                                                                        ……... /…..…../ ….….



คําสั่ง  
 มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว..........................................................ตําแหนง........................................................ 
พรอมดวย.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ 
 

                        (ลายมือชือ่)(ผูอํานวยการสํานักฯ / กองการอนญุาต /หัวหนาศูนย ฯ) 
                          (...............................................................)        

                                  ตําแหน ง…………………….…………………. 
                                                                                                               ……….. /….…../ ……..…. 
ความเห็นเจ าหน าท่ี 

ไดดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว  
 ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูย่ืนคําขอทราบ 
 ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือรับรองท่ีแนบมาพรอมนี ้

 
 

 (ลายมือชื่อ) .....................................................ผู ตรวจสอบ 
                     (..................................................) 

                       ตําแหน ง................................................... 
                                                                                                                           ……... /……../ ……. 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 
 

(ลายมือชื่อ)................................................... 
                       (..................................................) 

       ตําแหน ง   ............................................. 
                                                    ….. /……../ ……. 
คําสั่งอธิบดีกรมปาไม 

 เห็นชอบ และลงนามแลว 
 ไมเห็นชอบ  

........................................................................................................................................................................... 
 

 (ลายมือชื่อ)............................................. 
                   (............................................) 

                            ตําแหน ง...................................... 
           …….. /……../…….... 



 

คําขอหนงัสือรับรองผลิตภัณฑไม  
 

เขียนท่ี ................................................ 
วัน….......เดือน.........................พ.ศ. …....... 

ขาพเจา ............................................................................................................................................... 
อายุ ..................ป  สัญชาต.ิ..........................หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................. 
อยูบานเลขท่ี/ภูมิลาํเนาสาํนกังานใหญ .......................หมูท่ี ..............ตรอก / ซอย........................................... 
ถนน ..................................................................ตําบล / แขวง ........................................................................ 
อาํเภอ / เขต……..............................จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ….................................... 
หมายเลขโทรศัพท ....................................................โทรสาร.......................................................................... 
ขอย่ืนคาํขอตอกรมปาไม  มีขอความดังตอไปนี ้
 
ขอ 1.   ขาพเจามีความประสงคขอหนังสอืรับรองผลิตภณัฑไม แยกตามประเภท ดังนี ้

 1.1 ........................................................................................ จํานวน …......................หนวย 
 1.2 ........................................................................................ จํานวน …......................หนวย 

(ถามีประเภทมากกวาแบบคาํขอ ใหทําบัญชีแนบทาย) 
ขอ 2.  ผลิตภณัฑไม ตามขอ 1. ทําขึ้นจากชนดิไม 

 2.1..................................     2.2……………..………    2.3 ……………...……………. 
 2.4..................................     2.5……………..………     2.6 ………...………………… 

ขอ 3  ผลิตภณัฑไมดังกลาว ใชวัตถุดิบไมมาจาก 
 3.1 ไมภายในประเทศ 
 3.2 ไมนําเขาจากตางประเทศ........................................................................................................  

ขอ 4  ผลิตภณัฑไมดังกลาวขางตนเก็บไว ณ อําเภอ................................ จังหวัด......................................... 
และจะสงออกไปประเทศ................................................................................................................... 
Importer Name and Address ………………………………….……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………...…………. 
Consignee Name and Address ………………………………………………………...…………… 
…………………………………………………………………………………...…………………. 
หมายเลข INVOICE ท่ี................................................... ลงวันที.่....................................................... 
 



 
ขอ 5.  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาพรอมนี ้คือ 

 5.1   ตัวอยางหรือภาพถายผลติภัณฑไม 
 5.2  สาํเนาใบสั่งสินคา (INVOICE) 
 5.3 สาํเนาบัตรประจาํตัวผูขอ 
 5.4  หนังสอืมอบอาํนาจ (กรณรัีบมอบอาํนาจมาดาํเนนิการแทน) 
 5.5 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสาํเนาหนังสือรับรองนติิบุคคล 

  5.6    กรณีไมตามขอ 3.1 ใหแนบเอกสารการไดมาซึ่งผลิตภณัฑไมโดยถกูตองตามกฎหมาย 
   กรณีไมตามขอ 3.2 ใหใชใบเบิกทางของกรมปาไม หรือเอกสารอื่นใดท่ีแสดงถึงการ
ไดมาซึ่งผลิตภณัฑไมโดยถกูตองตามกฎหมาย 

 
ข าพเจาขอรับรองวา ข อความและเอกสารทีแ่นบมาข างตนเปนความจริงทุกประการ และขอให

เจาหนาทีอ่อกไปตรวจสอบผลิตภณัฑไมตามสถานที่ดังกลาวดวย 
 

(ลายมือชือ่).................................................... ผูยื่นคาํขอ 
       (...............................................) 

สําหรับเจาหนาท่ี 
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถกูตองตามขอ 5  

 
 
(ลายมือชือ่) .........................................ผูตรวจสอบคาํขอ 

                                  ….... /……../ ……. 
คําส่ัง  
 มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว.............................................ตาํแหนง............................................... 
พรอมดวย................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ออกไปดาํเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ  
                           (ลายมือช่ือ)(ผูอํานวยการสํานักฯ / กองการอนุญาต /หวัหนาศนูย ฯ) 

                                         (............................................) 
                                ตําแหนง ………………………..……….………. 

                                                                                                    …….... /…..…../ ………. 



ความเห็นเจาหนาท่ี 
ไดดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว  

 ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูย่ืนคาํขอทราบ 
 ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสอืรับรองท่ีแนบมาพรอมนี ้

 
 (ลายมือช่ือ) ...................................ผูตรวจสอบ 
                    (.................................) 

                   ตําแหนง   ...................................... 
                                                                                                         ….. /……../ ……. 
 
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 

 
(ลายมือชือ่) .......................................... 
                  (.........................................) 
ตําแหนง   ............................................ 

                                      ….. /……../ ……. 
 
คําส่ังอธิบดีกรมปาไม 

 เห็นชอบ และลงนามแลว 
 ไมเห็นชอบ  

............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
 (ลายมือช่ือ)......................................... 
                     (......................................) 
 ตําแหนง ................................... 

                                                                                                           ….. /……../ ……. 



คําขอหนงัสือรับรองถานไม  

 
เขียนท่ี ................................................ 

วัน….......เดือน.........................พ.ศ. …....... 
ขาพเจา ......................................................................................................................................... 

อายุ ......................ป สัญชาต.ิ.............................หมายเลขบัตรประชาชน................................................. 
อยูบานเลขท่ี/ภูมิลาํเนาสาํนกังานใหญ………. ..............หมูท่ี .................ตรอก / ซอย ............................. 
ถนน ...............................................................ตําบล / แขวง …….............................................................  
อาํเภอ / เขต ...............................................จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ........................
หมายเลขโทรศัพท ..............................................โทรสาร......................................................................... 
ขอย่ืนคาํขอตอกรมปาไม มีขอความดังตอไปนี ้
 
ขอ 1   ขาพเจามีความประสงคขอหนังสอืรับรองถานไม แยกตามประเภท ดังนี้ 

 1.1 ถานไม ..................................................................... จํานวน …...................... หนวย 
 1.2 ผงถาน...................................................................... จํานวน …...................... หนวย 
 1.3 ถานอัด..................................................................... จํานวน …...................... หนวย 
 1.4  ถานท่ีไดจากวัสดอุื่น ๆ ท่ีไมใชไม............................ จํานวน ….......................หนวย 

(ถามีประเภทมากกวาแบบคาํขอ ใหทาํบัญชีแนบทาย) 
ขอ 2  ถานไมตามขอ 1 เก็บไว ณ อาํเภอ......................................... จังหวัด........................................... 

และจะสงออกไปประเทศ............................................................................................................. 
Importer Name and Address …………………….……….……………………………………. 
…………………………………………………….……………………………………………. 
Consignee Name and Address ……………………..……………..…………………………… 
……………………………………………………….…………………………………………. 
หมายเลข INVOICE ท่ี ........................................................ ลงวันท่ี........................................... 

ขอ3.  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาพรอมนี ้คือ 
 3.1 สาํเนาใบสั่งสินคา (INVOICE) 
 3.2 สาํเนาบัตรประจาํตัวผูขอ 
 3.3 หนังสอืมอบอาํนาจ (กรณรัีบมอบอาํนาจมาดาํเนนิการแทน) 
 3.4 กรณีเปนนิติบุคคล ใหแนบสาํเนาหนังสอืรับรองนติิบุคคล 



 3.5   ตัวอยางหรือภาพถายถานไม 
 3.6 เฉพาะกรณี 1.1  ใหแนบเอกสารแสดงที่มาของถานไม  ดังนี้ 

 3.6.1  นําเขา ใหแนบเอกสารใบเบิกทางของกรมปาไม 
 3.6.2  ผลิตในประเทศ ใหแนบเอกสารที่ไมขึ้นอยู  ดังนี้  

  เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์นท่ีดนิ หรือ  
  เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ 
 เอกสารอื่นใดที่เกีย่วของ 

 
 ข าพเจาขอรบัรองวา ข อความและเอกสารทีแ่นบมาข างตนเปนความจริงทุกประการ และขอให 
เจาหนาทีอ่อกไปตรวจสอบถานไมตามสถานทีด่ังกลาวดวย 

 
(ลายมือชือ่)............................................. ผูยื่นคาํขอ 

      (..........................................) 
 
สําหรับเจาหนาท่ี 
ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนถกูตองตามขอ 3  

 
(ลายมือชือ่) ......................................ผูตรวจสอบคาํขอ 

         ….. /……../ ……. 
 
คําส่ัง  
 มอบใหนาย/ นาง/ นางสาว.............................................ตาํแหนง............................................... 
พรอมดวย................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ออกไปดาํเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ  
                         (ลายมือชือ่)(ผูอํานวยการสํานักฯ / กองการอนญุาต /หัวหนาศูนย ฯ) 

                                      (............................................) 
                            ตําแหนง ………………………………………….. 

                                                                                                  …..….. /…..…../ …..…. 
 



ความเห็นเจาหนาท่ี 
ไดดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ ฯ แลว  

 ไมถูกตอง เห็นควรแจงผลใหผูย่ืนคาํขอทราบ 
 ถูกตอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสอืรับรองท่ีแนบมาพรอมนี ้

 
(ลายมือชือ่) ...........................................ผูตรวจสอบ 
                  (...........................................) 

                      ตําแหนง........................................ 
                                                                                                           …….. /……../ ……. 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 
 

(ลายมือชือ่)............................................ 
                  (..............................................) 

        ตําแหนง.......................................... 
                                         ……... /…..….../ ………. 
 
คําส่ังอธิบดีกรมปาไม 

 เห็นชอบ และลงนามแลว 
 ไมเห็นชอบ  

.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
 (ลายมือช่ือ).............................................. 
                    (...........................................) 

                      ตําแหนง......................................... 
                                                                                 ….. /……../ ……. 

 



 
 
MNRE No.... (1)...              Royal Forest Department 
          Phaholyothin Road, Bangkok 10900 
 

This certi ficate  i s to ce rti fy  that. . . . . . . . . . . . . .  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  appearing  
in the following description of consignment belonging to…...……………(3).…………...……..… 
………………………………………………………………………………….………..as exporter 
 and to …………………………………….…… (4).………………………..…….………………. 
……………………………………………………………………..…………………. as consignee 
based on sampling inspection of our competent authority. 
    DESCRIPTION OF CONSIGNMENT 
Quantity & description: ……………………………… (5).……………….……………………….. 
…………………………………………………………………………….…..……………………. 
…………………………………………………………………………….………..………………. 
Commercial name (Botanical name): ………………………. (6)….……………….……….……... 
……………………..………..…………………..………….………………..……………………… 
……………………..………..…………………..………….………………..……………………… 
……………………..………..…………………..………….………………..……………………… 
Invoice No. & Invoice date: ……...…………..… (7)…...…….…………………………….…..…. 
Source / Origin: ………………………………….… (8) ……...……..………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………….  

Date of issue: ………………………….…… (9)………………………………………….. 
 
        

            (Signature) 
         …(10)…Director-General of the Royal Forest Department 

 


