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คาํนํา 
 การกาํหนดนิยาม ความถูกตอ้งของตามกฎหมายของไม ้และผลิตภณัฑ์ไม ้ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์เพ่ือการคา้ของ
ประเทศไทย นั้น มีกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบกนั (มิใช่มีแต่เพียง พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 
๒๔๘๔ เท่านั้น) ไดแ้ก่ กฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดิน ในทรัพย ์หรือตวัตน้ไม ้กฎหมายเก่ียวกบั
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงกฎ ระเบียบดงักล่าวนั้นจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละ
สายการผลิตสินคา้ไมแ้ต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป เช่น ในการตั้งโรงงานแปรรูปไม ้จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสถานท่ีตั้ง 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และการจา้งงาน หากโรงงานฝ่าฝืนกฎหมายฉบบัใด ฉบบัหน่ึงแลว้ อาจเป็นเหตุใหโ้รงงาน
ถูกสั่งพกัการดาํเนินกิจการได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีการท่ีประเทศไทยทาํการคา้กบัต่างประเทศ และในอนาคตอนัใกล ้(พ.ศ. 
๒๕๕๘) ประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบสมาชิกอาเซียนจะรวมตวัเป็นหน่ึงเด่ียว คือ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN ECONMOMIC COMMUNITY, AEC) ดงันั้น ความถูกตอ้งตามกฎหมายของสินคา้ไมไ้ทยยงัตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงหรือสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดว้ย 

* * * * 
 

This document has been successful because these individuals/เอกสารนีสํ้าเร็จได้เพราะบคุคลเหลา่นี ้

 

In a small room/ ในห้องเลก็ ๆ 

* * * * 
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Introduction 
 Defining the legality of timber and timber products to be used for commercial purposes of Thailand has several 
regulations that must be considered not only the Forest Act 2484 but also the forestry laws, land code, land right, property 
right, social laws, and environmental laws etc. Such rules, which will be involved in each part of the supply chain in 
different product lines for different types of woods such as in the wood processing industry, need to consider the location, 
environmental impact, community and employment. If the plant violates any law on one version of it may cause the plant 
operation to be suspended and so on. In addition, trading with foreign countries and in the near future (2558), Thailand 
one of the ten members of ASEAN as a whole is to reunite the ASEAN Economic Community (AEC). So the legality of 
timber of Thailand has to comply with international agreements or treaties. 
 

* * * * 
  

sa
mple



นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และผลติภัณฑ์ไม้ ของประเทศไทย 
Definition Legality of Timber and Timber Products of Thailand 
 
 “ไม ้และผลิตภณัฑไ์มท่ี้ถกูตอ้งตามกฎหมาย คือ ไมห้รือผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผลิตข้ึนภายใตก้ารปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบั รวมถึงขอ้ตกลง หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพนัตามกฎหมายกบัประเทศไทย
ดว้ย” 
 Legitimate timber and timber products is timber and timber products which is obtained or produced under all 
the relevant laws and regulations including agreement or international treaties that are legally binding on Thailand. 
 
 เพ่ือใหแ้น่ใจ หรือใหก้ารรับประกนัต่อนานาประเทศไดว้า่ ไม้ และผลติภัณฑ์ไม้ ที่ผลติจากประเทศไทย ได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของไม ้และผลิตภณัฑ์ไมใ้นแต่ละ
ประเภท ตั้งแต่แหล่งท่ีมา (ปลูก/นาํเขา้/ไมส่้วนควบ) การนาํเคล่ือนท่ีจากแหล่งท่ีมาเขา้โรงงาน การควบคุมการแปรรูปไม ้
การตั้งโรงงาน โรงคา้ การออกเอกสารกาํกบัผลผลิตท่ีผลิตไดจ้ากโรงงาน จนถึงการจดัจาํหน่าย และการส่งออกนั้น ประเทศ
ไทย มีระบบ ระเบียบ กฎหมายรองรับครอบคลุมทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

To assure to any countries that timber and timber products produced from Thailand are complied with all 

relevant laws and regulations throughout all supply chain of each shipment since harvested site or port of import, 

transportation control, processing plant control , and trading to export. Thailand has system, regulation and laws of which 

covered of supply chain and can be checked as follows. 
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แหล่งที่มาของไม้/ Sources of timber 
 ประเทศไทยใชไ้มจ้าก ๓ แหล่งหลกั ไดแ้ก่ ไมน้าํเขา้ ไมท่ี้ดินป่าไม ้และไมใ้นท่ีดินเอกชนซ่ึงมีการแบ่งชนิดยอ่ย
และการควบคุมโดยกฎหมายแตกต่างกนั สามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
 Timber that used as raw material in Thailand can be classified into three main groups; I) import; II) in state 
land; III) in private land and controlled by different laws which can be summarized as Table 1. 
 
ตารางที ่๑. แหล่งทีม่าของไม้/ Table 1: Sources of Timbers 
แหล่งท่ีมา แหล่งยอ่ย ชนิดไม ้ การข้ึนทะเบียน กฎหมายสาํคญัท่ีเก่ียวกบัป่าไม ้ กลุ่ม 

(Sid) 
ไมน้าํเขา้ - ทุกชนิดไมท่ี้นาํเขา้ (รวมถึงไมย้างพารา) - 2484, LOIE, LOR S1 
ไมใ้นท่ี รัฐ เกิดตามธรรมชาติ ทุกชนิด - ตอ้งหา้ม/ยกเลิกสัมปทาน  

จากการปลูก ไมส้ัก ไมย้าง ข้ึนทะเบียน 2535 2535, 2507, LOR S2 
ไม่ ข้ึนทะเบียน 2535 2484, 2507, LOR S3 

ไมห้วงหา้ม ข้ึนทะเบียน 2535 NA - 
ไม่ ข้ึนทะเบียน 2535 2484, 2507, LOR S4 

ไมไ้ม่หวงหา้ม - NA - 
ไมต่้างประเทศ 
& ไมเ้กษตร 

ไมย้างพารา & ๑๓ ชนิด - 2484, 2507, LOR S5 
อ่ืน ๆ - NA - 

ไมใ้นท่ี 
กรรมสิทธ์ิ 

ไมส่้วนควบ 
(LC) 

ไมส้ัก ไมย้าง - 2484, LOR (ใชส้อยส่วนตวั) S6 
ไมช่ื้อเดียวกบัไมห้วงหา้ม 
 

MOU MOI-ระงบัการรับรองเพ่ือการคา้ 
/ NA  

??? 

จากการปลูก ไมส้ัก ไมย้าง ข้ึนทะเบียน 2535 2535, LOR S7 
ไม่ ข้ึนทะเบียน 2535 2484, LOR S8 

ไมช่ื้อเดียวกบัไมห้วงหา้ม 
 

ข้ึนทะเบียน 2535  NA - 
ไม่ ข้ึนทะเบียน 2535/ 
MOU 
(ตอ้งทาํใหช้ดัเจน???) 

MOI???, LOR S9 

ไมต่้างประเทศ 
& ไมเ้กษตร 

ไมย้างพารา & ๑๓ ชนิด MOU 
(ตอ้งทาํใหช้ดัเจน???) 

MOI???/CB???, LOR S10 

อ่ืน ๆ MOU 
(ตอ้งทาํใหช้ดัเจน???) 

MOI???/CB???, LOR / NA - 

LC:  land conversion     MOI:  กระทรวงมหาดไทย  
CB:  Certification body     MOU:  ขอ้ตกลงระหวา่ง RFD และ MOI 
2484: พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔/ 

Forest Act, 2484     2535:  พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2507:      พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗/  Commercial Reserved Forest Act, 2535  

National Reserved Forest Act, 2507; 
LOIE:     Law of Import and Export (กฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้ส่งออก);   
LOR:  Law of Right (กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิ);   S n:  Source grouping ID (กลุ่มประเภทไม)้ 
NA:  Not Applicable 
???:  unclear need Negotiation (ไม่ชัดเจน จําเป็นพูดคุยทาํความตกลงเฉพาะกลุ่มและมกีฎระเบียบรองรับ) 
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Table 1: Sources of Timbers 

Sources Sub-sources Species Action Relevant laws SiD 
import timber  all species imported  2484, LOIE, LOR S1 
in state land natural all species  Prohibited/logging banned  

planted teak, yang 2535 reg. 2535, 2507, LOR S2 
non-reg. 2484, 2507, LOR S3 

RNSs 2535 reg. NA  
non-reg. 2484, 2507, LOR S4 

non-RNSs  NA  
exotic & tree 
crop 

rubber & 13 spp.  2484, 2507, LOR S5 
Others  NA  

in private land natural 
(LC) 

teak, yang  2484, LOR (personal used) S6 

s-RNSs for trade MOU MoI-suspended for trade / NA ??? 
planted teak, yang 2535-reg. 2535, LOR S7 

non-reg. 2484, LOR S8 
s-RNSs 2535-reg.  NA - 

non-reg. MOI???, LOR S9 
Exotic & tree 
crop 

Rubber & 13 spp. MOU??? MOI???/CB???, LOR S10 
Others MOU??? MOI???/CB???, LOR / NA - 

 
LC:  land conversion     MOI:  กระทรวงมหาดไทย  
CB:  Certification body     MOU:  ขอ้ตกลงระหวา่ง RFD และ MOI 
2484: พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔/ 

Forest Act, 2484     2535:  พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2507:      พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗/  Commercial Reserved Forest Act, 2535  

National Reserved Forest Act, 2507; 
LOIE:     Law of Import and Export (กฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้ส่งออก);   
LOR:  Law of Right (กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิ);   S n:  Source grouping ID (กลุ่มประเภทไม)้ 
NA:  Not Applicable 
???:  unclear need Negotiation (ไม่ชัดเจน จําเป็นพูดคุยทาํความตกลงเฉพาะกลุ่มและมกีฎระเบียบรองรับ) 
RNSs: Restricted Native Species/ไมห้วงหา้มตาม 2484  s-RNSs: ไมช่ื้อเด่ียวกบัไมห้วงหา้ม 
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การแปรรูปไม้ การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การตั้งโรงค้า และเอกสารการควบคุมการนําเคลือ่นที่ 
Timber processing, establishing a Processing Unit, establishing a Trading Unit, and issuing a timber products 
transport control document 
 การแปรรูปไม ้การตั้งโรงงานแปรรูปไม ้การตั้งโรงคา้ นอกจากจะมี พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นกฎหมายหลกั
ในการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากไม ้แต่การดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวมีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้งจึงตอ้งมี
กฎหมายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ในเร่ืองท่ีตั้งโรงงานในท่ีท่ีเหมาะสม ความปลอดภยัและชี
วอนามยัของคนงาน ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงานต่อชุมชนขา้งเคียง การจา้งแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน เป็น
ตน้ 
  

Timber processing, establishing a Processing Unit, Establishing a Trading Unit are controlled under the main 
act; Forest Act, 2484; but some of them might be effected to surrounding communities. Hence, social and environmental 
laws shall be taken into account for example; to set up a processing unit shall be chosen a suit location that affected less 
to surrounding communities. Worker in a processing unit shall be under labor law etc. 

 
ประเภทของโรงงาน/โรงค้า 
Types of Processing Unit/Trading Unit 
ภายใตก้ารควบคุมของ พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ การแปรรูปไม ้การอนุญาตตั้งโรงงาน โรงคา้ การใชไ้มจ้าก

แหล่งท่ีมาท่ีถกูกฎหมาย และเอกสารกาํกบัการเคล่ือนท่ีของไม ้และผลิตภณัฑไ์มท่ี้ สามารถสรุปได ้ตามตารางท่ี ๒ 
 
Under the Forest Act, 2484; timber processing, establishing a processing unit, establishing a trading unit shall 

obtain timber from legitimate sources and document for company with timber when transporting are summarized as  
Table 2  
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ตารางที่ ๒: โรงงานแปรรูปไม้ (Processing Units) และโรงค้า (Trading units) 

Table 2: Processing Unit and Trading Unit 

แหล่งท่ีมาของไม ้ ประเภทโรงงานแปรรูปไม/้โรงคา้ ผลิตภณัฑไ์ม ้
กลุ่ม แหล่งท่ีมา หลกัฐานแสดงความถูกตอ้งตาม

กฎหมาย/เขา้โรงงาน/โรงคา้ 
ประเภท 

(Pid) 
อธิบาย ผลผลิต หลกัฐานแสดงความถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย /ออกจากโรงงาน/โรงคา้ 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, 
S10 

TP , STC P1 A 90 days temporary sawmill 
(การแปรรูปไมช้ัว่คราว) 

ไมแ้ปรรูป STC 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, 
S10 

TP, STC, STC-yellow, 
TP13+TP15 

P2 A manpower sawmill for sawn timber 
(โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคนเพื่อไมแ้ปรรูป) 

ไมแ้ปรรูป STC 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, 
S10; 
 P7 

TP, STC, STC-yellow P3 A manpower sawmill for manufacture 
(โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคนเพื่อส่ิงประดิษฐ)์ 

ส่ิงประดิษฐ์ 
 

MFC 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9 TP, STC P4 A machinery sawmill for sawn timber 
(โรงเล่ือยจกัร เพื่อไมแ้ปรรูป) ไม่มีตั้งใหม่ 

ไมแ้ปรรูป STC 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, 
S10; 
 P1, P2, P4, P5 

TP, STC P5 A machinery sawmill for continuous products 
(โรงเล่ือยจกัรลกัษณะอุตสาหกรรมต่อเน่ือง) 

ไมแ้ปรรูป,  
ส่ิงประดิษฐ์ 

STC 
MFC 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, 
S10; 
 P1, P2, P4, P5, P7 

TP, STC, STC-yellow P6 A machinery sawmill for manufacture 
(โรงเล่ือยจกัรเพื่อส่ิงประดิษฐ)์ 

ส่ิงประดิษฐ์ MFC 

S10 MOL P7 A machinery sawmill for sawn timber which used 
 only rubber & 13 planted spp. 
โรงเล่ือยจกัรสาํหรับไมย้างพาราและไม ้13 ชนิด 
 เพื่อไมแ้ปรรูป และช้ินไมส้ับ 

ไมแ้ปรรูป, 
 ช้ินไมส้ับ 

STC-yellow  
STC-yellow 

S1, S2, S7, 
P1, P2, P4, P5, 
T1 

TP, STC, P13+TP15 T1 โรงคา้ไมแ้ปรรูป 
Trading unit for sawn timber 

ไมแ้ปรรูป STC 

P5, P6, 
T2 

MFC T2 โรงคา้ส่ิงประดิษฐ ์ฯ 
Trading unit for Manufacture 

ส่ิงประดิษฐ์ MFC 

 
TP: Transport Permit, ใบเบิกทาง 
TP13: สป.๑๓ 
TP15: สป.๑๕ 
STC: Sawn Timber Certificate (หนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป) 
MFC: Manufacture Certificate (หนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐฯ์) 
STC-yellow: Sawn Timber Certificate-yellow หนงัสือกาํกบัไมย้างพาราแปรรูป-สีเหลือง  

 
  

sa
mple



กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั ระบบรับประกนัความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 
Laws related to the Timber Legality Assurance System: TLAS 
 เน่ืองจากการจัดการดา้นอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
คาํนึงถึง ๓ เสาหลกั คือ ๑. เศรษฐกิจ (ภาคป่าไม)้ ๒. สังคม และ ๓. ส่ิงแวดลอ้ม  จึงมีกลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
สอดคลอ้งกนั ๓ กลุ่ม ดงัน้ี 
 Since Thailand’s timber industry management has been implemented according to the three main pillars of the 
sustainable development which are i) Economic (forest sector), ii) social, and iii) environment and classified into three 
groups: Forest laws (LAW 1), Social laws (LAW 2), and Environmental Laws (LAW 3) 
 
๑. กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป่าไม ้(LAW 1) 
 กฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้(Law of Forestry, LOF) ในท่ีน้ีจะรวมครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ไม ้ 
ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗, พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕, ขอ้ตกลงระหว่าง
กรมป่าไมก้บักระทรวงมหาดไทย (MOU between RFD and MOI), กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิ (Law of Right, LOR) ไดแ้ก่ 
ประมวลกฎหมายแพร่และพาณิชย,์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, กฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้ส่งออก (Law of Import 
and Export, LOIE) ไดแ้ก่ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนาํเขา้ในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๒๒, กฎหมายเก่ียวกบั (Law 
of Customs, LOC) เป็นตน้ 
๒. กลุ่มกฎหมายเก่ียวกบัสังคม (LAW 2) 
 ไดแ้ก่ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงอาจมีบทบญัญติัเก่ียวเน่ืองกบั
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย เป็นตน้ 
๓. กลุ่มกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (LAW 3) 
 ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงอาจ
มีบทบญัญติัเก่ียวเน่ืองกบัสังคมดว้ย เป็นตน้  
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รายช่ือกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 เพ่ือความสะดวกในการอา้งอิง จึงจดัเรียงลาํดบักฎหมายและระเบียบพร้อมกาํหนดเลขอา้งอิงในการทาํ Legality 
Matrix พร้อมสรุปเน้ือพอสังเขปใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจถึงเหตุผลของความเช่ือมโยงในห่วงโซ่การควบคุมอุปทานของ
สินคา้ไม ้ตามตารางขา้งล่างน้ี (สาํหรับตวับทโดยละเอียดภาคผนวกแยกต่างหากจากเอกสารฉบบัน้ี) 
List of relevant laws and regulations 

To facilitate in referring to laws and regulations involved; grouping, arranging, numbering, simplified texts are 

used for developing Legality Matrix (LM). Those laws are covered all supply chain starting from source transportation 

processing control and trading to export as Table 3.  (Details will be presented separately in appendix)  

Table 3: List of relevant laws and regulations 

LAW 1 กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป่าไม ้
L1.1 พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ 
L1.1.1 มาตรา ๔(๑) กาํหนดนิยาม “ ป่า “ คือท่ีดินท่ียงัไม่มีบุคคลไดม้าตามกฎหมายท่ีดิน 

และ ๔(๒) กาํหนดนิยาม ”ไม ้“ ซ่ึงรวมถึงไมน้าํเขา้จากต่างประเทศ 
L1.1.2 มาตรา ๑๑ ผูใ้ดตอ้งการทาํไมต้อ้งไดรั้บอนุญาต 

VL ใบอนุญาตทาํไม:้ S3, S4, S5 
L1.1.3 มาตรา ๓๙ การนาํไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีตอ้งมีใบเบิกทาง 

VL  ใบเบิกทาง: TP 
L1.1.4 มาตรา ๓๙ ทว ิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตั้งโรงงาน โรงคา้ อาจออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป 

VL หนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป: STC 
L1.1.5 มาตรา ๔๘ การควบคุมการแปรรูปไม ้
L1.1.6 มาตรา ๕๓ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจตรวจการแปรรูปไมแ้ละกิจการของผูรั้บอนุญาตได ้ผูรั้บอนุญาตตอ้ง

อาํนวยความสะดวกและตอบคาํถามแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
L1.1.7 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการแปรรูปไม ้

และมีไมแ้ปรรูป 
L1.1.7.1 ขอ้ ๒ ผูใ้ดประสงคจ์ะตั้งโรงงานแปรรูปไม ้หรือตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูปใหย้ืน่คาํขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวง 
L1.1.7.2 ขอ้ ๔ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ใบอนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ใชแ้บบตามทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

VL ใบอนุญาตตั้งโรงงาน โรงคา้ไมแ้ปรรูป: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, T1 
L1.1.7.3 ขอ้ ๖ โรงงานแปรรูปไม ้ตอ้งทาํบญัชีไมย้งัไม่แปรรูป และเกบ็ไวเ้พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
L1.1.7.4 ขอ้ ๗ โรงงานแปรรูปไม  ้ตอ้งทาํบญัชีไมแ้ปรรูปแสดงการไดม้าและการจาํหน่ายไป  และเก็บไวเ้พ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
L1.1.7.5 ขอ้ ๘ โรงงานแปรรูปไม ้โรงคา้ไมแ้ปรรูป ตอ้งออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป 
L1.1.8 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ว่าดว้ยการคา้หรือมี

ไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึง ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม 
L1.1.8.1 ขอ้ ๒ ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ฯให้ยื่นคาํขอตาม
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แบบทา้ยกฎกระทรวง 
L1.1.8.2 ขอ้ ๓ ใบอนุญาตโรงคา้ส่ิงประดิษฐฯ์ใหเ้ป็นตามแบบทา้ยกฎกระทรวง: T2 

VL ใบอนุญาตโรงคา้ส่ิงประดิษฐฯ์ 
L1.1.8.3 ขอ้ ๕ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งทาํบญัชีรับและการจาํหน่าย หรือนาํเคล่ือนท่ีซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืน

ใดบรรดาท่ีทาํด้วยไม้หวงห้าม ท่ีไดน้ําเขา้และจาํหน่ายหรือนาํเคล่ือนท่ี และบัญชีสถิติ และตอ้งเก็บไว้
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย ๒ ปี 

L1.1.8.4 ขอ้ ๖ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งออกหนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐ ์
VL หนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐ:์ MFC 

L1.1.9 ขอ้กาํหนด ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการควบคุมการตั้ง
โรงงานแปรรูปไมย้างพารา 

L1.1.9.1 ขอ้ ๕ หา้มมิใหน้าํไมแ้ปรรูปหรือไมซุ้งท่อนชนิดอ่ืนท่ีมิใชไ้มย้างพาราเขา้ในเขตโรงงาน 
L1.1.9.2 ขอ้ ๘ ผูรั้บอนุญาตตอ้งพร้อมท่ีจะใหค้วามสะดวกและตอบคาํถามแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
L1.1.9.3 ขอ้ ๙ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีและตอ้งออกหนงัสือกาํกบัไมย้างพาราแปรรูป 

VL หนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูปสีเหลือง: STC-yellow 
L1.1.10 ขอ้กาํหนด ฉบบัท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าไม  ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ว่าดว้ยการควบคุม

ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม 
L1.1.10.1 ขอ้ ๒ ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งทาํการคา้เฉพาะส่ิงประดิษฐ์ฯท่ีผลิตเองภายในโรงงาน ท่ีรับมาจากผูรั้บอนุญาต

แห่งอ่ืนและมีเอกสารกาํกบัโดยชอบดว้ยกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้
L1.1.10.2 ขอ้ ๕ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 
L1.1.11 ขอ้กาํหนด ฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ วา่ดว้ยการควบคุมการ

แปรรูปไม ้
L1.1.11.1 ขอ้ ๖ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแลมิใหมี้ไมไ้ม่ชอบดว้ยกฎหมายเขา้มาในโรงงาน หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งพกัหรือเพิก

ถอนใบอนุญาต 
L1.1.11.2 ขอ้ ๘ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีไมใ้หเ้ป็นปัจจุบนั มิฉะนั้นอาจถกูสั่งพกัใบอนุญาต 
L1.1.11.3 ขอ้ ๑๐ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเก็บรักษาบญัชีไมแ้ละหลกัฐานการกาํกบัไมท่ี้นําเขา้และจาํหน่ายออกไป ณ 

สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากฝ่าฝืนใหส้ั่งพกัใชใ้บอนุญาต และงดต่ออายใุบอนุญาต  
L1.1.12 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการควบคุมการแปรรูปไมต้าม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
L1.1.12.1 ขอ้ ๔๓ ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบควบคุมกิจการโดยสมํ่าเสมอ 
L1.1.13 หนงัสือกรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๗๐๔.๐๒/๙๗๐๒ ลงวนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๓๙ เร่ือง การตั้งโรงงานแปร

รูปไม ้(โรงเล่ือยจกัร) เพ่ือผลิตไมแ้ปรรูปหรือช้ินไมส้ับจากไมท่ี้ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด คือ ยคูาลิปตสั 
สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพทัธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยกัษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบา้น 
มะปรางบา้น จามจุรี และ ไมต้าล 

L1.1.13.1 (๒) แปรรูปไมภ้ายในโรงงาน 
L1.1.13.2 (๓) หา้มนาํไมอ่ื้นเขา้มาในเขตโรงงานโดยเดด็ขาด 
L1.1.13.3 (๘) ตอ้งทาํบญัชี และออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป 
L1.1.14 ประกาศกรมป่าไม ้เร่ือง การให้ผูรั้บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปหรือโรงคา้ไมแ้ปรรูปออกหนงัสือกาํกบัไม้
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แปรรูป 
VL หนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป: STC 

L1.1.15 ประกาศกรมป่าไม ้เร่ือง ให้ผูรั้บอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือ
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงห้ามออกหนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ย
ไมห้วงหา้ม 

VL หนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐ:์ MFC 
L1.1.16 ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผูรั้บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยเคร่ืองจักรเพ่ือทาํการแปรรูปไม้

ยางพาราหรือโรงคา้ไมแ้ปรรูปออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป 
VL หนงัสือกาํกบัไมย้าพาราแปรรูป: STC-yellow 

L1.1.17 ระเบียบกรมป่าไม  ้ว่าดว้ยการออกหนังสือรับรองไม  ้ผลิตภณัฑ์ไม  ้และถ่านไม  ้เพ่ือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

L1.1.17.1 คาํขอหนงัสือรับรองไม ้รับรองเฉพาะไม ้ตาม L1.8.2.2 และ L1.8.2.3 และตอ้งมีหลกัฐานการไดม้าโดย
ถกูตอ้งตามกฎหมายรับรองจากทางราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

L1.1.17.2 คาํขอหนงัสือรับรองผลิตภณัฑไ์ม ้ตาม L1.8.2.1โดยสมคัรใจ สาํหรับผลิตภณัฑไ์มท่ี้ทาํจากไมน้าํเขา้และไม้
ปลกู โดยขอ้ ๕.๖ ตอ้งมีหลกัฐานการไดม้าโดยชอบตามกฎหมาย 

VL หนงัสือรับรองไม ้ผลิตภณัฑไ์ม ้และถ่านไมเ้พ่ือการส่งออก: Voluntary Certificate 
L1.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
L1.2.1 มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญา้ หรือ

เป็นป่าท่ีไม่มีไมมี้ค่าข้ึนอยูเ่ลย หรือมีไมมี้ค่าท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์เหลืออยูเ่ป็นส่วนนอ้ย และป่านั้นยากท่ีจะ
กลบัฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งน้ี โดยมีสภาพตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดยอนุมติั
คณะรัฐมนตรี ใหถื้อวา่ป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดงักล่าวเป็นป่าเส่ือมโทรม 

L1.2.2 ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการอนุญาตให้ทาํการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมย้ืนตน้ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

L1.2.2.1 ขอ้ ๙.๒ ไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีสภาพเป็นป่าตน้นํ้าลาํธาร ชั้นท่ี ๑ เอ  ตามหลกัเกณฑแ์ละ วิธีการท่ีไดก้าํหนด
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เม่ือวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เม่ือ
วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และเม่ือ
วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๘ 

L1.2.2.2 ขอ้ ๙.๓ ไม่มีปัญหากบัราษฎรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเ้คียง และตอ้งไดรั้บความ เห็นชอบจากสภาตาํบลหรือ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอ้งท่ีท่ีป่านั้นตั้งอยู ่

VL ใบอนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม:้ S2, S3, S4, S5 
L1.3 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
L1.3.1 มาตรา ๓ และ ๔ และ ๕ กาํหนดนิยาม ประเภทท่ีดิน ผูมี้สิทธิทาํสวนป่า 
L1.3.2 มาตรา ๑๑ ก่อนตดั โค่น ผูท้าํสวนป่าตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
L1.3.3 มาตรา ๑๓ กาํหนดใหไ้มท่ี้จะนาํออกจากสวนป่าตอ้งมีเอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ 
L1.3.4 มาตรา ๒๖ การใหเ้จา้ของสวนป่าเกบ็เอกสารไวต้รวจสอบ 
L1.3.5 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนสวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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VL หนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดินสวนป่า สป.๓: S2, S7 
L1.3.6 ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข การตรวจสอบ รายงานและดาํเนินการ

สําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ ให้บุคคลเขา้ทาํสวนป่า ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ หรือ เขา้ทาํการปลูกสร้างสวนป่า หรือไมย้ืนตน้ในเขตป่าเส่ือมโทรมท่ีขอข้ึนทะเบียนท่ีดิน
เป็นสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
L1.3.7 ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการแจง้ การออกหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่น การเก็บรักษาหนงัสือรับรอง

การแจง้ บญัชีแสดงรายการไม ้เอกสารสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการดงักล่าว การขอ การออกใบแทน หนงัสือรับรอง 
การแจง้และหลกัฐานแสดงการไดไ้มม้าโดยชอบจากการทาํสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

VL หนงัสือรับรองการแจง้ตดั หรือโค่นไมท่ี้ไดม้าจากการทาํสวนป่า สป.๑๓: TP13 
L1.3.8 ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการนาํไมท่้อน ไมแ้ปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ์ ฯ ท่ีไดม้าจากการทาํสวนป่าเคล่ือนท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
L1.3.8.1 ขอ้ ๔ และ ขอ้ ๕ ใหผู้ท้าํสวนป่าแจง้การตดัและออกเอกสารประกอบการเคล่ือนท่ี 

VL หนงัสือแสดงบญัชีรายการไมท่ี้ไดม้าจากการทาํสวนป่า สป.๑๕: TP15 
L1.3.9 หนังสือกรมป่าไม  ้ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส ๑๖๐๒.๒/๑๑๘๓๔ ลงวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เร่ือง กาํหนด

เง่ือนไขให้ผูรั้บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร ท่ีใชไ้มจ้ากสวนป่าเป็นวตัถุดิบเขา้โรงงาน
ปฏิบติั 

L1.3.9.1 (๑) ก่อนนาํไมจ้ากสวนป่าเขา้โรงงานตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
L1.3.9.2 (๒) จดัทาํบญัชีไมส้วนป่าแยกจากไมจ้ากแหล่งอ่ืน 
L1.4??? ขอ้ตกลงระหวา่งกรมป่าไม ้(เดิมสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กบักระทรวงมหาดไทย 
L1.4.1??? หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๔๐๔/ว ๑๒๑๒ ลงวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
L1.4.1.1??? (๑) ใหรั้บรองไมส่้วนควบเพ่ือใชส้อยส่วนตวั หรือสาธารณกศุลได ้แต่เพ่ือการคา้หา้มมิใหต้รวจสอบรับรอง 
L1.4.1.2??? (๓) ไมป้ลกูในท่ีมีสิทธิช่ือตรงกบัไมห้วงหา้มรับรองได ้

VL??? หนงัสือรับรองมหาดไทย MOU: S9, S10 
L1.4.1.3 (๕) ไมส้ัก ไมย้าง ตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ 
L1.5 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
L1.5.1 พิธีการศุลกากร Customs Notification No. 38/2543 

VL เอกสารตรวจปล่อย (approved release form 100/1 or 469): S1 
L1.6 พ.ร.บ.ใหใ้ชบ้ทบญัญติับรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์ไดต้รวจชาํระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
L1.6.1 มาตรา ๑๔๕ ไมย้นืตน้เป็นส่วนควบกบัท่ีดินท่ีไมน้ั้นข้ึนอยู ่
L1.6.2 หนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๐๕๐๑/๓๗๔ ลงวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๘ 
L1.6.3 มาตรา ๔๕๓ และ ๔๕๔ สัญญาซ้ือขาย 
L1.6.4 มาตรา ๑๓๓๖ เจา้ของทรัพยสิ์นมีสิทธิใชส้อยและจาํหน่ายทรัพยสิ์นของตน 
L1.7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
L1.7.1 มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
L1.8 พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการนาํเขา้ในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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L1.8.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เ ร่ือง  กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กาํหนดใหไ้มเ้ป็นสินคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต 

L1.8.2 ระเบียบกระทรวงพาณิชย  ์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอก
ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

L1.8.2.1 ขอ้ ๓.๑ กาํหนดไมย้างพาราไม่ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม ้
L1.8.2.2 ขอ้ ๓.๒ และ ๓.๓ กาํหนดไมส้น (Pine) ไมส้นประดิพทัธ์ และไมป้ลกูตอ้งมีใบรับรองจากกรมป่าไมห้รือผูท่ี้

กรมป่าไมม้อบหมาย 
L1.8.2.3 ไมส้ักสวนป่าอนุญาตใหอ้งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นผูส่้งออกและตอ้งมีใบรับรองจากกรมป่าไมห้รือผูท่ี้

กรมป่าไมม้อบหมาย 
L1.9 ประมวลกฎหมายท่ีดิน ๒๔๙๗ 
L1.9.1 มาตรา ๓ บุคคลยอ่มมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณี (๑) ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวนัท่ีประมวล

กฎหมายน้ีใชบ้งัคบัหรือไดม้าซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี (๒) ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพหรือกฎหมายอ่ืน 

VL เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรือสิทธิครองครอง: S6, S7, S8, S9, S10 
L1.10 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๗๘ 
L1.10.1 มาตรา ๑๕๗ ผูใ้ดเป็นพนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้

หน่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี โดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ หน่ึงปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนมากหรือ ทั้งจาํทั้งปรับ 

 
LAW 2 กฎหมายเก่ียวกบัสังคม 

L 2.1 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
L 2.1.1 มาตรา ๒๒ กาํหนดใหค้นงานภาคป่าไมไ้ดรั้บการคุม้ครอง 
L 2.2 ระเบียบกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ว่าดว้ยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
L 2.2.1 ขอ้ ๔ ใหอ้าํนาจหน่วยงานรัฐในการเขา้ตรวจโรงงานเพ่ือคุม้ครองคนงาน 
L 2.3 กฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗  

 
 
L 2.4 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
L 2.4.1 กาํหนดใหเ้ป็นประเภทโรงงานท่ีตอ้งควบคุม 
L 2.4.2 ใหอ้าํนาจเจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจโรงงาน 
L 2.4.3 กาํหนดโทษหากฝ่าฝืน 
L 2.5 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
L 2.5.1 ขอ้ (๓ และ ๔) หา้มตั้งโรงงานในเขตพกัอาศยั และสาธารณสถาน มีบริเวณเหมาะสม 
L 2.5.2 ขอ้ (๕) โรงงานตั้งมีลกัษณะแขง็แรง มีการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัของคนงาน 
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LAW 3 กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

L 3.1 พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
L 3.1.1 มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหป้ระชาชนมีส่วนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
L 3.1.2 การกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1A, ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีตน้นํ้ าลาํธารท่ียงัมีสภาพป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สาํหรับลุ่มนํ้ าปิง 
วงั ยม น่าน ชี มูล และลุ่มนํ้ าภาคใต ้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สําหรับลุ่มนํ้ าภาคตะวนัออก และปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
สาํหรับลุ่มนํ้าตะวนัตก ภาคกลาง ลุ่มนํ้ าป่าสัก ลุ่มนํ้าภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ และส่วนอ่ืนๆ (ลุ่ม
นํ้าชายแดน) 

L 3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
L 3.2.1 มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บาํรุงรักษาและในการคุม้ครอง 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 
VL: Verifier 
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Legality Matrix สําหรับ ทีม่าของไม้/แหล่งปลูก (LMS) ประกอบด้วย ๕ หลกัการ คือ  
Legality Matrix for Timber sources comprise of five principles: 
 
หลกัการที ่๑ การไดรั้บอนุญาต/อาํนาจใหท้าํการไดต้ามกฎหมาย  
Principle 1 Permission/authority to perform by law 

เกณฑท่ี์ ๑.๑ ผูป้ระกอบการ/ผูน้าํเขา้/ผูป้ลกู/ผูรั้บโอนตามกฎหมาย และกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของไม ้
Criterion 1.1 Operator/importer/farmer/owner by law and timber ownership 

ตวัช้ีวดั ๑.๑.๑ กรณีไม ้S1 
Indicator 1.1.1 case Timber source S1 

o จดทะเบียนกบักรมศุลกากร ตาม L1.5, L1.5.1 
ตวัช้ีวดั ๑.๑.๒ กรณีไม ้S2 
Indicator 1.1.2 case Timber source S2 

o ขอใชพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตาม L1.2.2, L1.2.2.1, L1.2.2.2 
o ขอข้ึนทะเบียนสวนป่าตาม L1.3.1, L1.3.5, L1.3.6 

  ตวัช้ีวดั ๑.๑.๓ กรณีไม ้S3, S4, S5 
Indicator 1.1.3 case Timber source S3, S4, S5 

o ขอใชพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตาม L1.2.2, L1.2.2.1, L1.2.2.2 
ตวัช้ีวดั ๑.๑.๔ กรณีไม ้S7 
Indicator 1.1.4 case Timber source S7 

o การตรวจสอบสิทธ์ิในท่ีดินกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายท่ีดิน ตาม L1.9, L1.9.1 
o ขอข้ึนทะเบียนสวนป่าตาม L1.3.1, L1.3.5 

ตวัช้ีวดั ๑.๑.๕ กรณีไม ้S8 
Indicator 1.1.5 case Timber source S8 

o การตรวจสอบสิทธ์ิในท่ีดินกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายท่ี ดาม L1.9, L1.9.1 
ตวัช้ีวดั ๑.๑.๖ กรณีไม ้S9, S10 
Indicator 1.1.6 case Timber source S9, S10 

o การตรวจสอบสิทธ์ิในท่ีดินกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายท่ีดิน ตาม L1.9, L1.9.1 
o ขอหนงัสือรับรองจากมหาดไทย ตาม L1.4.1.2 

หลกัการที ่๒ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ เก่ียวกบัการไดม้า (ไมน้าํเขา้) การเกบ็เก่ียว (การตดัโค่น) จากแหล่งท่ีถกู
กฎหมาย 

Principle 2 compliance with laws and regulation related to obtaining (import) harvesting or logging from 
legitimate sources 

เกณฑท่ี์ ๒.๑ สิทธิในความเป็นเจา้ของไม ้และการควบคุมการทาํไม ้
Criterion 2.1 Timber ownership and harvesting or logging control 

ตวัช้ีวดั ๒.๑.๑ กรณีไม ้S1 
Indicator 2.1.1 case Timber source S1 
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o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการซ้ือและนาํเขา้มา ตาม L1.6, L1.6.1, 
L1.6.2, L1.6.3, L1.6.4 

o พิธีการศุลกากร (การตรวจร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม)้ ตาม L1.5, L1.5.1  
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๒ กรณีไม ้S2 
Indicator 2.1.2 case Timber source S2 

o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการปลกู ตาม L1.6, L1.6.1, L1.6.2, 
L1.6.3, L1.6.4 

o การทาํไม ้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ตาม L1.3.1, L1.3.3, L1.3.4 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๓ กรณีไม ้S3, S4, S5 
Indicator 2.1.3 case Timber source S3, S4, S5 

o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการปลกู ตาม L1.6, L1.6.1, L1.6.2, 
L1.6.3, L1.6.4 

o การทาํไม ้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ตาม L1.1.2 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๔ กรณีไม ้S7 
Indicator 2.1.4 case Timber source S7 

o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการปลกู ตาม L1.6, L1.6.1, L1.6.2, 
L1.6.3, L1.6.4 

o การทาํไม ้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ตาม L1.3.1, L1.3.3, L1.3.4 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๕ กรณีไม ้S8 
Indicator 2.1.5 case Timber source S8 

o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการปลกู ตาม L1.6, L1.6.1, L1.6.2, 
L1.6.3, L1.6.4 

o การทาํไม ้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ตาม L1.1.2 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๖ กรณีไม ้S9, S10 
Indicator 2.1.6 case Timber source S9, S10 

o กรรมสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของไม ้จากการปลกู ตาม L1.6, L1.6.1, L1.6.2, 
L1.6.3, L1.6.4   

o การทาํไม ้ปฏิบติัตาม MOU ตาม L1.4.1 
หลกัการที ่๓ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัการควบคุม การอารักขาสินคา้ไมเ้ม่ือนาํเคล่ือนท่ีหรือยา้ยอกจาก

แหล่งท่ีมา 
Principle 3 compliance with laws and regulation related to timber transportation control from port of import or 

harvesting site 
เกณฑท่ี์ ๓.๑ การควบคุมการนาํเคล่ือนท่ีออกจากคลงัสินคา้ศุลกากรหรือแหล่งปลกู 
Criterion 3.1 controlling timber transportation form port of import or harvesting site 

ตวัช้ีวดั ๓.๑.๑ กรณีไม ้S1 
Indicator 3.1.1 case Timber source S1 

sa
mple



o การออกใบเบิกทาง ตาม L1.1.3 
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๒ กรณีไม ้S2 
Indicator 3.1.2 case Timber source S2 

o การออก สป. ๑๕ ตาม L1.3.3, L1.3.8.1 
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๓ กรณีไม ้S3, S4, S5 
Indicator 3.1.3 case Timber source S3, S4, S5 

o การออกใบเบิกทาง ตาม L1.1.3 
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๔ กรณีไม ้S7 
Indicator 3.1.4 case Timber source S7 

o การออก สป. ๑๕ ตาม L1.3.3, L1.3.8.1 
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๕ กรณีไม ้S8 
Indicator 3.1.5 case Timber source S8 

o การออกใบเบิกทาง ตาม L1.1.3 
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๖ กรณีไม ้S9, S10 
Indicator 3.1.6 case Timber source S9, S10 

o ปฏิบติัตาม MOU ตาม L1.4.1.2  
หลกัการที ่๔ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัสังคม 
Principle 4 compliance with laws and regulation related to social 

เกณฑท่ี์ ๔.๑ คนงาน แรงงานไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
Criterion 4.1 workers, labor shall be protected by laws 

ตวัช้ีวดั ๔.๑.๑ กรณีไม ้S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10 และมีการจา้งแรงงาน 
Indicator 4.1.1 case Timber source S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10 and have employee 

o ปฏิบติัตาม L2.1, L 2.1.1 
หลกัการที ่๕ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Principle 5 compliance with laws and regulation related to environmental 

เกณฑท่ี์ ๕.๑ สถานท่ีปลกูตน้ไมเ้หมาะสม และมีมาตรการการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
Criterion 5.1 suitable planted area and having measures to prevent environmental impact 

ตวัช้ีวดั ๕.๑.๑ กรณีไม ้S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10 
Indicator5.1.1 case Timber source S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10 

o ปฏิบติัตาม L 3.1.1, L 3.2.1, และไม่เป็นพ้ืนท่ีตาม L3.1.2 
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๑. Legality Matrix สําหรับ แหล่งทีม่าของไม้/การนําเข้า/การปลูก/ source of timber 

หลกัการ ๑/principle 1 หลกัการ ๒/principle 2 หลกัการ ๓/principle 3 หลกัการ ๔/principle 4 หลกัการ ๕/principle 5 
เกณฑ ์๑.๑ ตวัชี้วดั ๑.๑.๑   [S1] 

 I1: L1.5, L1.5.1 
เกณฑ ์๒.๑ ตวัชี้วดั ๒.๑.๑  [S1] 

 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 
L1.6.4 

 I2: L1.5, L1.5.1 

เกณฑ ์๓.๑ ตวัชี้วดั ๓.๑.๑  [S1] 
 I1: L1.1.3 

เกณฑ ์๔.๑ ตวัชี้วดั ๔.๑.๑  [S2, S3, S4, S5, 
S7, S8, S9, S10] 
 I1: L2.1, L2.1.1 

เกณฑ ์๕.๑ ตวัชี้วดั ๕.๑.๑  [S2, S3, S4, S5, 
S7, S8, S9, S10] 
 I1: L3.1.1, L3.2.1, 

L3.1.2 

ตวัชี้วดั ๑.๑.๒  [S2] 
 I1: L1.2.2, L1.2.2.1, 

L1.2.2.2 
 I2: L1.3.1, L1.3.5, 

L1.3.6 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๒ [S2] 
 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 

L1.6.4 
 I2: L1.3.1, L1.3.3, L1.3.4 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๒ [S2] 
 I1: L1.3.3, L1.3.8.1 

    

ตวัชี้วดั ๑.๑.๓  [S3, S4, S5] 
 I1: L1.2.2, L1.2.2.1, 

L1.2.2.2 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๓ [S3, S4, S5] 
 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 

L1.6.4 
 I2: L1.1.2 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๓ [S3, S4, S5] 
 I1: L1.1.3 

ตวัชี้วดั ๑.๑.๔  [S7] 
 I1: L1.9, L1.9.1 
 I2: L1.3.1, L1.3.5 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๔ [S7] 
 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 

L1.6.4 
 I2: L1.3.1, L1.3.3, L1.3.4 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๔ [S7] 
 I1: L1.3.3, L1.3.8.1 

ตวัชี้วดั ๑.๑.๕  [S8] 
 I1: L1.9, L1.9.1 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๕ [S8] 
 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 

L1.6.4 
 I2: L1.1.2 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๕ [S8] 
 I1: L1.1.3 

ตวัชี้วดั ๑.๑.๖  [S9,S10] 
 I1: L1.9, L1.9.1 
 I2: L1.4.1.2 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๖ [S9,S10] 
 I1: L1.6, L1.6.1, L1.6.2, L1.6.3, 

L1.6.4 
 I2: L1.4.1 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๖ [S9,S10] 
 I1: L1.4.1.2 

เกณฑ์: Criterion    ตวัชีว้ดั: Indicator 
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Legality Matrix สําหรับ การแปรรูปไม้/โรงงานแปรรูปไม้/โรงค้าไม้ (LMP&T) ประกอบด้วย ๕ หลกัการ คือ  
Legality Matrix for Timber processing, establishing a Processing Unit, establishing a Trading Unit comprise of 
five principles: 
 
หลกัการที ่๑ การไดรั้บอนุญาต/อาํนาจใหด้าํเนินกิจการไดต้ามกฎหมาย 
Principle 1 Permission/authority to perform by law 

เกณฑท่ี์ ๑.๑ ผูป้ระกอบการ/การตั้งโรงงาน/โรงคา้ ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
Criterion 1.1 Operator/establishing a processing /trading unit is permitted by laws 

ตวัช้ีวดั ๑.๑.๑ กรณีโรงงาน/โรงคา้ ประเภท P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, และ T1 
Indicator 1.1.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, and T1 

o ขออนุญาตตั้งโรงงาน ตาม L1.1.7.1 
o ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ตาม L1.1.7.2 

ตวัช้ีวดั ๑.๑.๒ กรณีโรงคา้ ประเภท T2 
Indicator 1.1.2 case Unit type: T1 

o ขออนุญาตตั้งโรงคา้ ตาม L1.1.8.1 
o ใบอนุญาตตั้งโรงคา้ ตาม L1.1.8.2 

หลกัการที ่๒ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ เก่ียวกบัการใช ้การแปรรูป และการคา้ อยา่งถกูกฎหมาย 
Principle 2 compliance with laws and regulations related to legally processing and trading  

เกณฑท่ี์ ๒.๑ การทาํเอกสาร การควบคุมภายในโรงงาน การทาํบญัชี การเกบ็รวบรวมเอกสาร  
Criterion 2.1 documenting, controlling in units, recording, and collecting document 

ตวัช้ีวดั ๒.๑.๑ กรณีโรงงาน ประเภท P1, P2, P3, P4, P5, และ P6 
Indicator 2.1.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, and P6 

o หา้มมิใหน้าํไมท่ี้ผดิกฎหมายเขา้มาในโรงงาน ตาม L1.1.11.1 
o ตอ้งทาํบญัชีไมย้งัไม่แปรรูป และเกบ็ไวเ้พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ตาม 

L1.1.7.3 
o ตอ้งทาํบญัชีไมแ้ปรรูปแสดงการไดม้าและการจาํหน่ายไป  และเกบ็ไวเ้พ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ตาม L1.1.7.4 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๒ กรณีโรงงาน ประเภท P7 
Indicator 2.1.2 case Unit type: P7 

o ตอ้งไม่นาํไมช้นิดอ่ืนเขา้มาในโรงงาน  ตาม L1.1.9.1 
o ตอ้งทาํบญัชีประจาํโรงงานแปรรูปไม ้และตอ้งออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป 

ตาม L1.1.9.3 
ตวัช้ีวดั ๒.๑.๓ กรณีโรงคา้ ประเภท T1 
Indicator 2.1.3 case Unit type: T1 

o ตอ้งทาํบญัชีไมแ้ปรรูปแสดงการไดม้าและการจาํหน่ายไป  และเกบ็ไวเ้พ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ตาม L1.1.7.4 
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ตวัช้ีวดั ๒.๑.๔ กรณีโรงคา้ ประเภท T2 
Indicator 2.1.4 case Unit type: T2 

o ตอ้งทาํบญัชีรับและการจาํหน่าย หรือนาํเคล่ือนท่ีซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือ
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม ท่ีไดน้าํเขา้และจาํหน่ายหรือนาํเคล่ือนท่ี 
และบญัชีสถิติ และตอ้งเกบ็ไวต้รวจสอบอยา่งนอ้ย ๒ ปี ตาม L1.1.8.3 

เกณฑท่ี์ ๒.๒  การยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบและการเขา้ตรวจสอบ 
Criterion 2.2 submission to the authorities to enter a unit and to check the performance   

ตวัช้ีวดั ๒.๒.๑ กรณีโรงงาน/โรงคา้ ประเภท P1, P2, P3, P4, P5, P6, และ T1 
Indicator 2.2.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, P6, and T1 

o ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม L1.1.12.1 
o ตอ้งอาํนวยความสะดวกและตอบคาํถามแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ตาม L1.1.6 

ตวัช้ีวดั ๒.๒.๒ กรณีโรงงาน ประเภท P7 
Indicator 2.2.2 case Unit type: P7 

o ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม L1.1.12.1 
o ตอ้งอาํนวยความสะดวกและตอบคาํถามแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ตาม L1.1.9.2 

หลกัการที ่๓ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัการควบคุม การอารักขาสินคา้ไมเ้ม่ือนาํเคล่ือนท่ีเขา้หรือยา้ยออก
จากโรงงานหรือโรงคา้ 

Principle 3 compliance with laws and regulation related to timber and timber product transportation control 
coming in and out the unit 

เกณฑท่ี์ ๓.๑ จากแหล่งท่ีมาเขา้สู่โรงงาน 
Criterion 3.1 moving in the unit 

ตวัช้ีวดั ๓.๑.๑ กรณีโรงงาน/โรงคา้ ประเภท P1, P2, P3, P4, P5, P6, และ T1 
Indicator 3.1.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, P6, and T1 

o ตอ้งเกบ็รักษาบญัชีไมแ้ละหลกัฐานการกาํกบัไมท่ี้นาํเขา้และจาํหน่ายออกไป ณ 
สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากฝ่าฝืนใหส้ั่งพกัใชใ้บอนุญาต และงดต่ออายุ
ใบอนุญาต ตาม L1.1.11.3 

ตวัช้ีวดั ๓.๑.๒ กรณีโรงงาน ประเภท P7 
Indicator 3.1.2 case Unit type: P7 

o หา้มมิใหน้าํไมช้นิดอ่ืนนอกจากไมย้างพาราเขา้มาในเขตโรงงานโดยเดด็ขาด  
L: 1.1.9.1 

o MOU??? clarify  
ตวัช้ีวดั ๓.๑.๓ กรณีโรงคา้ ประเภท T2 
Indicator 3.1.3 case Unit type: T2 

o ตอ้งทาํบญัชีรับและการจาํหน่าย หรือนาํเคล่ือนท่ีซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือ
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม ท่ีไดน้าํเขา้และจาํหน่ายหรือนาํเคล่ือนท่ี 
และบญัชีสถิติ และตอ้งเกบ็ไวต้รวจสอบอยา่งนอ้ย ๒ ปี ตาม L1.1.8.3 
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เกณฑท่ี์ ๓.๒ การนาํออกจากโรงงาน 
Criterion 3.2 moving out the unit 

ตวัช้ีวดั ๓.๒.๑ กรณีโรงงาน/โรงคา้ ประเภท P1, P2, P3, P4, P5, P6, และ T1 
Indicator 3.2.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, P6, and T1 

o ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจตอ้งออกหนงัสือกาํกบัไมแ้ปรรูป ตาม L1.1.4, L1.1.7.5, 
L1.1.14, L1.1.16 

o ตอ้งเกบ็รักษาบญัชีไมแ้ละหลกัฐานการกาํกบัไมท่ี้นาํเขา้และจาํหน่ายออกไป ณ 
สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากฝ่าฝืนใหส้ั่งพกัใชใ้บอนุญาต และงดต่ออายุ
ใบอนุญาต ตาม L1.1.11.3 

ตวัช้ีวดั ๓.๒.๒ กรณีโรงงาน ประเภท P7 
Indicator 3.2.2 case Unit type: P7 

o ผูอ้นุญาตตอ้งทาํบญัชีและตอ้งออกหนงัสือกาํกบัไมย้างพาราแปรรูปใหถ้กูตอ้ง
ตามความเป็นจริงทุกคร้ัง ตาม L1.1.9.3  

ตวัช้ีวดั ๓.๒.๓ กรณีโรงคา้ ประเภท T2 
Indicator 3.2.3 case Unit type: T2 

o ผูรั้บอนุญาตตอ้งออกหนงัสือกาํกบัส่ิงประดิษฐ ์ตาม L1.1.8.4, L1.1.15 
หลกัการที ่๔ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัสังคม 
Principle 4 compliance with laws and regulation related to social 

เกณฑท่ี์ ๔.๑ กาํหนดประเภทโรงงานท่ีตอ้งควบคุมตามกฎหมาย 
Criterion 4.1 determining the type of unit that must be controlled by law 

ตวัช้ีวดั ๔.๑.๑ กรณีโรงงาน ประเภท P4, P5, P6, และ P7 
Indicator 4.1.1 case Unit type: P1, P2, P3, P4, P5, P6, and T1 

o กาํหนดประเภทโรงงานท่ีตอ้งควบคุม: L2.4.1 
o ตอ้งขออนุญาตตั้งโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕: L2.4.1 

เกณฑท่ี์ ๔.๒ คนงาน แรงงานไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
Criterion 4.2 workers, labor shall be protected by laws 

ตวัช้ีวดั ๔.๒.๑ กรณีโรงงาน ประเภท P4, P5, P6, และ P7 
Indicator 4.2.1 case Unit type: P4, P5, P6, and P7 

o การจา้งแรงงาน สวสัดิการคนงาน ตาม L2.1, L2.3 
เกณฑท่ี์ ๔.๓ สถานประกอบการเหมะสม ปลอดภยัต่อการทาํงาน และสังคมรอบดา้น 
Criterion 4.3 the unit is suitable and safety for working and social nearby 

ตวัช้ีวดั ๔.๓.๑ กรณีโรงงาน ประเภท P4, P5, P6, และ P7 
Indicator 4.3.1 case Unit type: P4, P5, P6, and P7 

o สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความปลอดภยัในโรงงาน อาชีวอนามยัใน
โรงงาน ตอ้งไดรั้บการดูแลจากนายจา้ง ตาม L2.5.2 

เกณฑท่ี์ ๔.๔ การยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบและการเขา้ตรวจสอบ 
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Criterion 4.4 submission to the authorities to enter a unit and to check the performance  
ตวัช้ีวดั ๔.๔.๑ กรณีโรงงาน ประเภท P4, P5, P6, และ P7 
Indicator 4.4.1 case Unit type: P4, P5, P6, and P7 

o หน่วยงานรัฐมีอาํนาจเขา้ตรวจโรงงานเพ่ือคุม้ครองแรงงาน ตาม L2.2.1 
หลกัการที ่๕ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Principle 5 compliance with laws and regulation related to environmental 

เกณฑท่ี์ ๕.๑ สถานท่ีตั้งโรงงาน/โรงคา้เหมาะสม มีมาตรการการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
Criterion 5.1 suitable unit area and having measures to prevent environmental impact 

ตวัช้ีวดั ๕.๑.๑ กรณีโรงงาน/โรงคา้ ประเภท P4, P5, P6, และ P7 
Indicator 5.1.1 case Unit type: P4, P5, P6, and P7 

o โรงงานตั้งไม่ตั้งอยูใ่นท่ีพกัอาศยั และสาธารณสถาน ตาม L2.5.1 
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๒. Legality Matrix สําหรับ โรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้า/ for Processing/ Trading Unit 

หลกัการ ๑/principle 1 หลกัการ ๒/principle 2 หลกัการ ๓/principle 3 หลกัการ ๔/principle 4 หลกัการ ๕/principle 5 
เกณฑ ์๑.๑ ตวัชี้วดั ๑.๑.๑   [P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, และT1] 
 I1: L1.1.7.1 
 I2: L1.1.7.2 

เกณฑ ์๒.๑ ตวัชี้วดั ๒.๑.๑  [P1, P2, P3, P4, P5 และ P6 
 I1: L1.1.11.1 
 I2: L1.1.7.3 
 I3: L1.1.7.4 

เกณฑ ์๓.๑ ตวัชี้วดั ๓.๑.๑  [P1,P2, P3, P4, P5, P6 
และ T1] 

 I1: L1.1.11.3 

เกณฑ ์๔.๑ ตวัชี้วดั ๔.๑.๑  [P4, P5, P6, P7] 
 I1: L2.4.1 
 I2: L2.4.1 

เกณฑ ์๕.๑ ตวัชี้วดั ๕.๑.๑  [P4, P5, P6, P7] 
 I1: L2.5.1 

ตวัชี้วดั ๑.๑.๒  [T2] 
 I1: L1.1.8.1 
 I2: L1.1.8.2 

ตวัชี้วดั ๒.๑.๒ [P7] 
 I1: L1.1.9.1 
 I2: L1.1.9.3 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๒ [P7] 
 I1: L1.1.11.3 
 I2: MOU L1.4.1 

    

  ตวัชี้วดั ๒.๑.๓ [T1] 
 I1: L1.1.7.4 

ตวัชี้วดั ๓.๑.๓ [T2] 
 I1: L1.1.8.3 

    

  ตวัชี้วดั ๒.๑.๔ [T2] 
 I1: L1.1.8.3 

      

  เกณฑ ์๒.๒ ตวัชี้วดั ๒.๒.๑ [P1,P2, P3, P4, P5, P6, และ 
T1] 

 I1: L1.1.12.1 
 I2: L1.1.6 

เกณฑ ์๓.๒ ตวัชี้วดั ๓.๒.๑ [P1,P2, P3, P4, P5, 
P6, และ T1] 

 I1: L1.1.4, L1.1.7.5, 
L1.1.14, L1.1.16 

 I2: L1.1.11.3 

เกณฑ ์๔.๒ ตวัชี้วดั ๔.๒.๑  [P4, P5, P6, P7] 
 I1: L2.1, L2.3 

  

  ตวัชี้วดั ๒.๒.๒ [P7] 
 I1: L1.1.12.1 
 I2: L1.1.9.2 

ตวัชี้วดั ๓.๒.๒ [P7] 
 I1: L1.1.9.3 

    

    ตวัชี้วดั ๓.๒.๓ [T2] 
 I1: L1.1.8.4 
 I1: L1.1.15 

    

      เกณฑ ์๔.๓ ตวัชี้วดั ๔.๓.๑  [P4, P5, P6, P7] 
 I1: L2.5.2 

  

      เกณฑ ์๔.๔ ตวัชี้วดั ๔.๔.๑  [P4, P5, P6, P7] 
 I1: L2.2.1 

  

เกณฑ์: Criterion    ตวัชีว้ดั: Indicato 
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สินค้าไม้ทีถู่กต้องตามกฎหมายของไทย/ legitimate timber and timber products of Thailand 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสนับสนุนการคา้ไมท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นเวลานาน จากการท่ีประเทศไทยมี
กฎหมายหลกัเก่ียวกบัการป่าไม ้คือ พ.ร.บ.ป่าไม  ้พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นเคร่ืองพิสูจน์ ดงันั้น ไมท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมายของ
ประเทศไทยจึงครอบคลุมทุก HS code นั้นหมายถึงท่ีจะครอบคลุมทุกสินคา้ไมท่ี้จะส่งไปสหภาพยโุรป ตามตาราง HS code 

HS code Details 
4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or 

particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, 
pellets or similar forms 

4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly, squared 
4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood 
4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sand or end-jointed, 

of a thickness exceeding 6 mm 
4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for other similar 

laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, 
sanded, spliced or end-jointed, of a thickness no t exceeding 6 mm 

4409 Wood (including strips and friezes for parquet ooring, not assembled) continuously, shaped 
(tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along 
any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed 

4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of 
wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or organic binding 
substances 

4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other 
organic substances 

4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 
4413 00 00 Densied wood, in blocks, plates, strips or prole shapes 
4414 00 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 
4415 Packing cases, boxes. Crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; 

pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood 
(Not packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another 
product placed on the market.) 

4416 00 00 Casks, barrels, vats, tubs and other coppers’ products and parts thereof, of wood, including 
staves 

4418 Builders, joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled ooring 
panels, shingles and shakes 

 Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of 
bamboo-based and recovered (waste and scrap) products 

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
and 9403 90 30 

Wooden furniture 

9406 00 20 Prefabricated buildings 
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ระบบการรับรองสนิค้าไม้เพ่ือการส่งออก 

 ประเทศไทยมีหน่วยงานหลกัในการควบคมุการในเข้าและส่งออก คือ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานท่ี

กําหนดว่าสินค้าใดบ้างท่ีต้องควบคมุ เน่ืองจากสินค้าบางอย่างอาจมีผลต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และส่งแวดล้อม ซึ่งในกรณี

สินค้าไม้ก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งท่ีควบคมุ ตามประกาศประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าท่ีต้องขอ

อนญุาตในการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร (L1.8.1) ออกตาม พ.ร.บ. การสง่ออกไปนอกและการนําเข้าในราชอาณาจกัร

ซึง่สินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ (L.1.8) ซึง่กําหนดของสินค้าไม้บางรายการต้องขออนญุาตสง่ออกจากกรมการค้าต่างประเทศ โดย

มีหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือผู้ ท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการสง่ไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับไม้ปลกู (L1.8.2.2 และ L1.8.2.3) สว่นไม้

ยางพาราท่อน และแปรรูปสามารถส่งออกได้โดยมิต้องมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ ท่ีกรมป่าไม้มอบหมาย 

(L1.8.2.1) และสนิค้าไม้ท่ีเป็นผลติภณัฑ์แล้วไมต้่องขอหนงัสือรับรอง ตาม (L1.8.1)  

 หนังสือรับรองของกรมป่าไม้ดงักล่าว คือ หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๒ (L1.1.17) ซึง่จะรับรองภายใต้นิยามความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ แต่จะรับรองผลิตภณัฑ์

ตามคําร้องขอโดยสมคัรใจ (L1.1.17.2) ระบบการรับรองดงักลา่วมีขัน้ตอนตรวจความถกูต้องตามกฎหมายตาม L1.1.17 

มี Legality matrix สําหรับการตรวจพิสจูน์ ดงันี ้
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Legality Matrix สําหรับ การตรวจรับรอง/for Verification 

Source of timber Transportation Control (from S) Processing Unit/Trading Unit Transportation Control (from P)   Verify and Certification 
S1: VL-L1.5.1 TP: VL-L1.1.3 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 

P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 
STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

NA 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S2: VL-L1.2.2 + VL-L1.1.14 TP13: VL-L1.3.7 + TP15:VL-
L1.3.8.1 

P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S3: VL-L1.2.2 + VL-L1.1.2 TP: VL-L1.1.3 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S4: VL-L1.2.2 + VL-L1.1.2 TP: VL-L1.1.3 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S5: VL-L1.2.2 + VL-L1.1.2 TP: VL-L1.1.3 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S7: VL-L1.9.1 + VL-L1.1.14 TP13: VL-L1.3.7 + TP15:VL-
L1.3.8.1 

P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

 Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S8: VL-L1.9.1 + VL-L1.1.2 TP: VL-L1.1.3 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S9: VL-L1.9.1 + MOU: 
VL1.5.1 หรือ  
ตรวจสอบโดย RFD: L1.1.17 

ตรวจสอบโดย RFD: L1.1.17 P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P3, P5, P6: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S10: VL-L1.9.1 +  MOU: 
VL1.5.1 หรือ  
ตรวจสอบโดย RFD: L1.1.17 

ตรวจสอบโดย RFD: L1.1.17 P7: VL-L1.1.7.2 STC-yellow: VL-L1.1.16 Certificate; VL-L1.1.17.2 

ไม่เข้าโรงงาน (กรณีส่งออกไม้ท่อน) no entry to unit for in case of 
round logs 

Certificate; VL-L1.1.17.2 

P7: VL-L1.1.7.2 STC-yellow: VL-L1.1.16 P3: VL-L1.1.7.2 MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 P5: VL-L1.1.7.2 MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
P7: VL-L1.1.7.2 

STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
STC-yellow: VL-L1.1.16 

P6: VL-L1.1.7.2 MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 

S1: VL-L1.5.1 
S2: VL-L1.2.2 + VL-L1.1.14 
S7: VL-L1.9.1 + VL-L1.1.14 
P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2 
T1: VL-L1.1.7.2 

TP: VL-L1.1.3 
TP13: VL-L1.3.7 + TP15:VL-
L1.3.8.1 
TP13: VL-L1.3.7 + TP15:VL-
L1.3.8.1 
STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 

T1: VL-L1.1.7.2 STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 Certificate; VL-L1.1.17.2 
Except S1: NA 

P5, P6: VL-L1.1.7.2 
T2: VL-L1.1.8.2 

MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 

T2: VL-L1.1.8.2 MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 Voluntary Certificate; VL-
L1.1.17.2 
 

P5: ผลิตไม้แปรรูป และส่ิงประดิษฐ์/ can be produced sawn timber or manufacture, VL: Verifier ตามเลขกฎหมายอ้างอิง  
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การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ และระบบสืบย้อนกลบั 
Controlling the supply chain: Timber-tracking system 

ระบบสืบยอ้นกลบัสินคา้ไม ้เป็นองค์ประกอบหน่ึงใน ๕ ของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้

Legality assurance system (LAS) สาํหรับประเทศไทยโดยกรมป่าไมไ้ดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือรองรับระบบ Single window ของ

อาเซียน เพ่ือการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ไมไ้ปนอกราชอาณาจกัรภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมศุลกากร เพ่ือรองรับการเขา้

สู่ความเป็นประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN ECONOMIC COMMMITY (AEC) 

Timber-tracking system is one of the Legality Assurance System elements, for Thailand the NSW that being 

developed under customs department’s supervision is designed for digital licensing for supporting the AEC and can be 

used as Timber-tracking system. 

การพฒันา NSW ของไทยไดค้าํนึงถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไมต้ั้งแต่เร่ิมตน้พฒันาแลว้จึงสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นระบบสืบยอ้นกลบัไมไ้ด ้โดย Timber-tracking system มีความเช่ือมโยงกบั Legality Definition ตามแผนภาพ 
NSW ในฐานะ Timber-tracking system โดยระบบจะเกบ็ Verifier ต่าง ๆ ตาม Legality Matrix สาํหรับการตรวจรับรอง ไว้
ในระบบ (แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกสินคา้ไม)้ 

 
Developing NSW of Thailand is taken into account the control of supply chain since the beginning thus, the 

Timber-tracking system can be linked with the Legality Definition accordingly by the Verifier will kept in NSW database 
and can be retrieved when checking for verification and licensing  

 
ตามตวัอยา่ง แผนภาพ NSW ในฐานะ Timber-tracking system เช่ือมโยงกบั LAS 
Example: figure NSW as Timber-tracking system linked with LAS 

หมายเลข 0 หมายถึง: / no. 0 means  S1: VL-L1.5.1  
 หมายเลข 1 หมายถึง: / no. 1 means  TP: VL-L1.1.3 

  หมายเลข 4 หมายถึง: / no. 4 means TP: P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2,  
P3, P5, and P6: VL-L1.1.7.2 แลว้แต่กรณี/case may be 

  หมายเลข 5 หมายถึง: / no. 5 means STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 แลว้แต่กรณี/case may be 
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NSW ในฐานะ ระบบสืบย้อนแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อมูลการตรวจควบคุมตลอดสายการผลิต เพื่อสนับสนุนระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าไม้
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ผู้มอบอํานาจ

รับมอบอาํนาจ

สําเนา 
สป.๑๓

การปลูกป่าเศรษฐกิจ
(CCP 1)

ตรวจ และ
ออก สป.๑๓

สป.๑๓ การออก สป.๑๕

ตรวจ และ
ออก สป.๓

สป.๓

ตัด โค่น

แจ้งตัดขอขึน้ทะเบียน
สป.๑

สป.๑๕

การออกใบเบิกทาง

การสาํแดงสินค้า

ไม้นําเข้า
(CCP 1)

การปล่อยสินค้า
(ผ่านพิธีการแล้ว

สามารถนําเคลื่อนที่ได้)

รายละเอียดสินค้าไม้
และการตรวจ

ใบเบิก
ทาง

รายละเอียดสินค้าไม้
(ตรวจลักษณะ
ทางการภาพ)

การตรวจร่วม
สินค้า

พิธีการศุลกากร

ขอใบเบิกทาง

รายละเอียดสินค้าไม้
และการตรวจ

การขนส่ง/นําเคลื่อนที่

การขนส่ง/ การนําเคลื่อนที่

ใบเบิก
ทาง

2
3

1

4

(6)
สําเนา หน.
สิ่งประดิษฐ์

(5)
สําเนา หน.
ไม้แปรรูป

(2)
บญัชีไม้แปรรูป

(1)
บญัชีไม้ท่อน

(3)
บญัชีรับจําหน่ายไม้แปรรูป

(4)
บญัชีรับจําหน่าย
สิ่งประดิษฐ์

การแปรรูปและการผลิต

การทาํเอกสารและการจัดเก็บรวบรวม

การจาํหน่าย

การออกหนงัสือกํากบั
ไม้แปรรูป/ สิ่งประดิษฐ์

(6)
หน.สป.

การขนส่ง/นําเคลื่อนที่5

นําเข้าข้อมลู

0

1
2

3
4 5

เรียกดู
แสดงผล

5

การตรวจ 
และการควบคุม

ขอใบรับรองสินค้าไม้
เพื่อการส่งออก

การตรวจพสิูจน์ยืนยันเอกสารความถูกต้องตามกฎหมาย

4 3 2 1

เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

+
ลักษณะทางกายภาพของสินค้า

การออกหนังสือกํากับ
สิ่งประดษิฐ์

6
หน.
สป.

การสง่ออก

NSW 
database

NSW 
database

CCP 1→2

CCP 1→2 CCP2.3.4 CCP4→5

CCP5

นําเข้าข้อมลู

ไป NSW

NSW

ไป NSW

ไป NSW ไป NSW

ไป NSW

ข้อกําหนดศลุกากร
(License per invoice message)

การนําเข้า

อนัเดียวกนั อนัเดียวกนั

ไม้สวนป่าตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ไม้นําเข้าหรือไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

การรับรองเพื่อการส่งออก

การอุตสาหกรรมไม้

sa
mple



 
ระบบการรับรองและการออกใบรับรอง / Verification and Licensing system 
 ระบบการตรวจพิสูจน์ และระบบการออกใบรับรอง ก็เป็นสองใน ๕ องค์ประกอบท่ีตอ้งเช่ือมโยงกบั Legality 
Definition ก็จะใชร้ะบบ NSW ในการตรวจพิสูจน์แต่ละ Shipment ท่ีมีความเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่หรือไม่ เช่น หาก
ตรวจสอบแลว้ ไม่พบแหล่งท่ีมาหรือเอกสาร (กรณีเร่ิมตน้ใชง้านอาจไม่มีขอ้มูลในระบบได ้ใหใ้ชเ้อกสารกระดาษแทนไป
ก่อน) กถื็อวา่ห่วงโซ่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถออกใบรับรองได ้ถา้ออกถึงวา่ผิดขอ้ตกลงเพราะตอ้งมี Independent Audit คอย
ตรวจสอบอยูแ่ลว้ เป็นตน้ ระบบการับรองแสดงในแผนภาพการตรวจสอบและการออกใบรับรอง 
  

Verification and licensing system are two of the Legality Definition elements which much be linked with the 
Legality Definition. The concept is that every verifier presented in the Legality Matrix for verification much be shown in 
complete chain that means the final product much be known its origin. In conclusion, only complete chain can be 
supported for licensing. 
  

ตามตวัอยา่ง แผนภาพการตรวจสอบและการออกใบรับรอง 
 For example: figure shown verification and licensing 
  ตอ้งตรวจสอบห่วงโซ่ วา่ครบถว้นตาม 
  Considering the chain below:  

หมายเลข 0 หมายถึง: / no. 0 means  S1: VL-L1.5.1  
  หมายเลข 1 หมายถึง: / no. 1 means  TP: VL-L1.1.3 

   หมายเลข 4 หมายถึง: / no. 4 means TP: P1, P2, P4, P5: VL-L1.1.7.2,  
P3, P5, and P6: VL-L1.1.7.2 แลว้แต่กรณี/case may 
be 

   หมายเลข 5 หมายถึง: / no. 5 means  STC: VL-L1.1.3, VL-L1.1.14 
MFC: VL-L1.1.8.4, VL-L1.1.15 แลว้แต่กรณี/ case 
may be 

  จึงจะสามารถออกใบรับรองได ้ตาม 
  Complete chain presented above can be licensed  

หมายเลข 6 หมายถึง: / no. 6 means  Voluntary Certificate; VL-L1.1.17.2 
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การตรวจสอบ และการออกใบรับรองเพื่อการส่งออก
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C requirements
(License per invoice message)

CCP5

ใบรับรอง
สินค้าไม้

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การออกใบรับรองสินค้าไม้
เพื่อการส่งออก

การสง่ออก

NSW 
database

ตรวจสภาพทางกายภาพ
ของสินค้า

2

นําเข้า

53

NSW 
database

แสดงผล

4

3

การตรวจยืนยันหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดสายการผลิต

6

+

1

1
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5 4

2

ขอหนงัสือรับรองสนิค้าไม้
เพีอการสง่ออก

นําเข้า

0

การหีบห่อ5
(6)
PCการสั่งซือ้

ใบรับรอง
สินค้าไม้

6

ข่าวสารตามที่ศุลกากรกาํหนด สาํหรับการส่งออก
(MOU กรมป่าไม้และกรมศุลกากร)

+

ใบรับรอง
สนิค้าไม้

6

พธิีการศุลกากร

หนงัสือ
รับรอง

6
เรียกดู NSW

แสดงผล
6 5 4 3 2 1

อยากรู้ไม้มาจากไหน?
ข้อมูลการอนุญาตต่าง ๆ ตลอดสายการผลิต
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ศ

ต้องผ่าน 
กคต.

ไม่ต้องผ่าน 
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เอกสารอ้างองิ 
Guideline for the preparation of the Legality Definition of timber in FLEGT VPA processes, 2012 
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