
19 
 

 
 

10. เอกสารอ้างอิง 

  1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เร่ือง การขออนุญาตส่งไม้สักสวน

ป่าออกจําหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก 

 2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่า

ออกจําหน่ายต่างประเทศ 

 3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

 5) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป

ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

 6) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้

ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

 7) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 

           8) คําส่ังกรมป่าไม้ที่ 3564/2555 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่องมอบหมายให้

อํานวยการสํานักการอนุญาต เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย

การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

          9) คําส่ังกรมป่าไม้ที่ 3565/2555 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่องมอบหมายให้

อํานวยการสํานักการอนุญาต เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้           

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

         10) คําส่ังกรมป่าไม้ที่ 4021/2555 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เรื่อง การจัดตั้งสํานัก

รับรองการป่าไม้ 

        11) คําส่ังกรมป่าไม้ที่ 4060/2555 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง มอบหมายให้

ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้ เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้    

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
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มติคณะรัฐมนตรี 

วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 

เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่ายต่างประเทศ 

และการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่าย

ต่างประเทศได้  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการอนุญาต

ให้ส่งออกไม้สวนป่า  และหลักเกณฑ์วิธีการป้องกันการตัดไม้สวมรอย พร้อมกับพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ อ.อ.ป.  รับความเห็น

ของคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจและสํานักงบประมาณ (เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการ

ตัดไม้ออกจากสวนป่าและควบคุมยอดการส่งออกไม้สวนป่าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้

ความสําคัญกับตลาดในประเทศมากข้ึนโดยทําแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์การแปรรูปไม้ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน) ไปพิจารณาดําเนินการด้วย    

 

สําหรับการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออกและการทบทวนราคาประเมินของไม้สักสวนป่าจาก

ร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 20 เป็นเวลา 3 ปี แล้วปรับข้ึนเป็นร้อยละ 40 ตามเดิม ส่วนราคาประเมิน

เฉล่ียควรเป็นราคาที่ซ้ือขายจริง  กับอนุมัติให้ อ.อ.ป. ขอขยายระยะเวลาการกู้เงินรวม 3 รายการ  ตาม

ข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ อ.อ.ป. พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไข

ปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างจริงจัง  ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และการปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อไปโดยด่วน  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

        

      

         ประกาศกรมป่าไม้ 

    เรื่อง การอนมุัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)   

      ส่งไม้สักสวนป่าออกจําหน่ายต่างประเทศ 

 

  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่11 มกราคม 2543 อนุมตัิให้ อ.อ.ป. ส่งไม้สัก 

สวนป่าออกจาํหน่ายต่างประเทศได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนด 

หลักเกณฑ์วิธีการในการอนญุาตให้ส่งออกไม้สวนป่า และหลักเกณฑ์วิธีการป้องกันการตัดไม้สวม 

รอยพร้อมกับพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่า ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ได้ออกคําส่ังกระทรวงพาณิชย์ ที ่133/2543 ลงวันที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2543          

มอบอํานาจให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอํานาจลงนาม ในใบอนุญาตให้ส่งไม้สวนป่าทุกชนิดออกไป 

นอกราชอาณาจักร 

  เพื่อให้การอนญุาตส่งออกไม้สักสวนป่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อธิบดีกรมป่าไม้ 

จึงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตและการป้องกันการตัดไม้สวมรอยไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องเปน็ไม้สักทีท่ําออกจากสวนป่าของ อ.อ.ป. ทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป โดยมีหลักฐาน 

ดังนี้ 

  (1) สําเนาหนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.3) ตาม 

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

  (2) สําเนาหนงัสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ทีไ่ด้มาจากการทํา 

สวนป่าที่พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัรองถูกต้อง (สป.13) ตามพระราชบญัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

  (3) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ทีไ่ด้มาจากการทําสวนป่า(สป 15) 

ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

 2. ต้องมีหนังสือรับรองไม้สักที่ทํา ออกจากสวนป่าของ อ.อ.ป. ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยกรมป่าไม้ 

 3. ให้ อ.อ.ป. ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ณ กองการอนุญาต 

กรมป่าไม้ พร้อมหลักฐานเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้ใช้แบบคําร้องขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2523) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาํเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

แล้วแต่กรณีโดยให้ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจาก อ.อ.ป. เปน็ผู้ลงนามในคาํขอ 

  (2) หลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 

  (3) ใบส่ังซื้อสินค้า 
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4. อธิบดีกรมป่าไม้หรือผูที้อ่ธิบดีมอบหมายจะพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 

  (1) อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาตรทีร่ะบุในหนังสือรบัรองไม้สักทีท่ําออกจากสวนป่า

ของ อ.อ.ป. ออกไปจําหน่ายต่างประเทศตามข้อ 2 

  (2) ใบอนุญาตส่งไม้ออกให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2523) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 

2522 แล้วแต่กรณี 

  (3) กําหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 30 วัน ให้ต่ออายใุบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียว โดยมี

อายุใบอนุญาตไม่เกิน 30 วัน และจะต้องยื่นคําขอตามข้อ 3 (1) ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอาย ุ

 

 

   ประกาศ ณ วันที ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

 

 

        (ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี 

     (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 

      อธิบดีกรมป่าไม ้
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หน้า ๓๐  

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๓ ง ราชกิจจานเุบกษา                        ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนญุาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

       พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ของรฐัในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สมควรปรบัปรุงมาตรการส่งไม้ออกไปนอกราชอาณาจกัรให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกบัถานการณ์

ส่งออกในปัจจุบัน 

          อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ     

การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปน็กฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ

ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนมุัติ

ของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้อง 

ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

        “ไม้” หมายความว่า ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึงหวาย 

ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร ์พันธุ์ไม้ ข้ีเลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือ 

ติดรวมกนัเปน็ท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเปน็ของ

สําเร็จรูปซ่ึงไม่เหมาะสมทีจ่ะนําไปแปรรปูเปน็อย่างอืน่ 

 ข้อ ๔ ให้ไม้เปน็สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีทีน่ําออกไปใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่นาํออกไป 

เพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าทีจ่ําเป็น 

ประกาศ ณ วันที ่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หน้า ๑๒ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง       ราชกิจจานุเบกษา                          ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า      

โค กระบือ ม้า ลา ล่อ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ปะการัง เมล็ดปอทุกชนิด ปุ๋ยที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และหวาย    

ซ่ึงกําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไป

นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ แต่ยังคงมีสินค้าข้าว 

ช้างและไม้ที่จําเป็นต้องควบคุมการส่งออกต่อไป เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อการอนุรักษ์ช้าง

และทรัพยากรป่าไม้ ประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ

การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติรองรับบรรดาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่

ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงและรวมมาตรการควบคุมการส่งออกไม้สน 

ไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐและเอกชน และไม้ยางพารา ไว้ในประกาศฉบับเดียวกันกับไม้

ชนิดอื่นด้วย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การผ่อนผันอนุญาตให้ส่งไม้สนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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หน้า ๑๓ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง                     ราชกิจจานุเบกษา                   ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

 

(๒) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการผ่อนผันอนุญาตให้ ส่งไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูก

ข้ึนทั้งของรัฐและเอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งไม้ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 

๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อ ๔ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๑) ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง 

และรํา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวทุกชนิด 

(๒) ช้างชนิดพันธุ์ Elephas maximus และให้รวมถึงงาช้าง น้ําเชื้อ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา 

ขนาย เล็บ กระดูก เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่างๆ ที่ ได้จากช้างทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้วตลอดจน

ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากช้างดังกล่าวด้วย 

(๓) ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่ และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม 

รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ข้ีเลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต 

หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําเป็นของสําเร็จรูป ซ่ึงไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูป

เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นําออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณี

ที่นําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 

ข้อ ๖ เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงบรรดาสินค้า

ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการ

นําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังต่อไปน้ี เป็นอันยกเลิกโดยผลของ

มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๒) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๒๐) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๐๗ ลงวันที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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หน้า ๑๓ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง                     ราชกิจจานุเบกษา                   ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๓๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๓๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๔๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉบับที ่๔๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ข้อ ๗ บรรดาประกาศและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต    

และการอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินค้าข้าว ช้าง และไม้ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ี

ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะได้มีประกาศหรือ

ระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการส่งออก

ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หน้า ๑๗ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง                    ราชกิจจานุเบกษา                         ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร     

เพื่อประโยชน์ในการสงวนและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไปนอก

ราชอาณาจักร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๔ ให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ ผงถ่าน 

ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านเปลือกผลไม้ เป็นต้น 

ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นําออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่ นําออกไป 

เพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 

                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย 
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หน้า ๒๔ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง                   ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 

ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต 

ส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 

๒๕๔๙ กําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงสมควร

กําหนดเอกสาร หรือหลักฐานประกอบคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพื่อให้การส่งออกถ่านไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๓) และ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 

๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ

ขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ การขออนุญาตส่งออกถ่านไม้ ให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก

ราชอาณาจักร พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่

แสดงรายละเอียดการซ้ือขายสินค้าดังกล่าว 

(๒) เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ พร้อมสําเนา ๑ ชุด 

 (ก) ใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

 (ข) หนังสือรับรองถ่านไม้จากการเผาไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ครอบครอง 

(นอกจากไม้สักและไม้ยาง) จากกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงกรมป่าไม้มอบหมาย 
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 หน้า ๒๔ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง                   ราชกิจจานุเบกษา                    ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

 (ค)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการกําหนดให้ใช้ในการควบคุมการนําถ่านไม

เคล่ือนที่ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

             สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หน้า ๒๖ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที ่๔๐ ง             ราชกิจจานุเบกษา                       ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรปู 

ออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้ไม้และไม้แปรรูป ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุก

ชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้  ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ข้ีเลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน 

ก้อน เพลเลต (Pellets) หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทําจนเป็นของสําเร็จรูป ซ่ึง

ไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้      

(อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกไปจําหน่าย ต่างประเทศได้ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข  การส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา  

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และความในข้อ ๔ (๓) และ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข   

การส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  จะอนุญาตให้ส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

     ๓.๑  ไม้ยางพารา 
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หน้า ๒๖ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนที ่๔๐ ง             ราชกิจจานุเบกษา                       ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

 

อนุญาตให้ส่งออกไม่จํากัดปริมาณ โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอก

ราชอาณาจักร พร้อมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทาง

การค้าอ่ืนใดที่แสดงรายละเอียดการซ้ือขายสินค้าดังกล่าว 

               ๓.๒  ไม้สน 

             อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงกรม

ป่าไม้มอบหมาย โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดง

สําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าลวงหน้าหรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดง

รายละเอียดการซ้ือขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงกรมป่าไม้มอบหมาย 

ว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

                       (๑) ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ป่าในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ 

    (๒) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้ 

    (๓) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

     ๓.๓  ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า 

            อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงกรม

ป่าไม้มอบหมายโดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดง

สําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดง

รายละเอียดการซ้ือขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงกรมป่าไม้มอบหมาย 

ว่าเป็นไม้ที่ทําออกจากสวนป่าที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐและเอกชน 

สําหรับการส่งออกไม้สกัสวนป่าจะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

                                            รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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      หน้า  ๓ 

เล่ม  ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา                     ๘  เมษายน ๒๕๕๒ 

ระเบียบกรมป่าไม้ 

 ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ 

ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  และประกาศกระทรวง

พาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อีกทั้งได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป 

ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวง

พาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 

๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว

กําหนดให้ผู้ส่งออกต้องมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ นั้น 

 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  อธิบดีกรมป่าไม้จึงกําหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 

และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.๒๕๔๓ 

     (๒) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.๒๕๔๖ 

     (๓) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐ และเอกชน

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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หน้า  4 

เล่ม  ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา                     ๘  เมษายน ๒๕๕๒ 

 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

“ไม้”   หมายความว่า ไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมถึงไม้สวนป่า ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ

สิทธิครอบครอง 

“ไม้สวนป่า” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และให้หมายรวมถึงไม้ที่ปลูก

ข้ึนเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย ในสวนป่าทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน 

“ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง” หมายความว่า ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินของเอกชนหรือ

ที่ดินของรัฐที่ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

“ผลิตภัณฑ์ไม้” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ หรือมีไม้เป็นส่วนประกอบ ที่ได้จัดทําเป็น

ของสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปซ่ึงไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นอย่างอื่น 

“ถ่านไม้” หมายความว่า ถ่านไม้ที่ได้จากการเผาไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ

ครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) รวมถึงผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอ่ืน ที่ไม่ใช่ไม้ 

 ข้อ  ๕  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบน้ีและให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 

ไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

 ข้อ  ๖  ชนิดไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้ต้องเป็นไม้ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ไม้สน  (Pinus spp.)  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑.๑) เป็นไม้ที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ 

(๑.๒) เป็นไม้ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้ 

 (๒)  ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 

(๓)  ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า ที่ปลูกข้ึนทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ยกเว้น ไม้สัก อนุญาตให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก 
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หน้า  5 

เล่ม  ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๕๑  ง ราชกิจจานุเบกษา                     ๘  เมษายน ๒๕๕๒ 

            ข้อ  ๗  ชนิดผลิตภัณฑ์ไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดน้ีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้  

ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ  ๘  ถ่านไม้ที่จะออกหนังสือรับรองตามหมวดน้ีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 

   ๘.๑  มีหลักฐานใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

   ๘.๒  ได้จากการเผาไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้

สักและไม้ยาง) 

   ๘.๓  ผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่าน

เปลือกผลไม้ เป็นต้น และมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่กรมป่าไม้รับรอง 

หมวด  ๒ 

การยืน่คําขอและการตรวจสอบ 

ไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 ข้อ  ๙  ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามหมวดนี้ให้ยื่นคําขอตามแนบท้ายระเบียบนี้ 

๙.๑ สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ 

๙.๒ สําหรบัท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

หรือศูนย์ประสานจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่นั้น แล้วแต่กรณี 

   ข้อ ๑๐  เมื่อได้รับคําขอตามข้อ ๙ และ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตามลําดับก่อนหลังแล้ว

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน 

   ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ 

ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําขอ 

   สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้เสนอคําขอต่อผู้อํานวยการกองการอนุญาต สําหรับท้องที่

จังหวัดอ่ืน ให้คําขอต่อผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือหัวหน้าศูนย์ประสานจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่นั้นเป็นผู้พิจารณาส่ังเจ้าหน้าที่ซ่ึงดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้หรือนักวิชาการ

ป่าไม้ไม่ต่ํากว่าปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ ออกไปดําเนินการตรวจสอบ 
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หน้า  ๖ 

เล่ม  ๑๒๖ ตอนพิเศษ  ๕๑  ง        ราชกิจจานุเบกษา                    ๘  เมษายน ๒๕๕๒  

  ข้อ ๑๑  การตรวจสอบให้ตรวจสอบชนิด ลักษณะ และเอกสารการได้ มาของไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 

และถ่านไม้ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างตรวจสอบไม้น้อยกว่าร้อยละ ๒ 

  ข้อ ๑๒  เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น 

 สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการกองการอนุญาต สําหรับ

ท้องที่จังหวัดอื่นให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่นั้น 

หมวด ๓ 

การออกหนังสือรับรอง 

ไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 

  ข้อ ๑๒  เมื่อผู้อํานวยการกองการอนุญาตหรือผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วให้พิจารณาว่าสมควรออกหนังสือรับรองให้หรือไม่อย่างไร แล้วรายงาน

ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายพิจารณาลงนาม 

  ข้อ ๑๓  หนังสือรับรอง ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี โดยให้กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 

และให้จัดทําสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  ข้อ ๑๔  การระบุชนิดไม้ในหนังสือรับรอง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

  (๑) ชนิดไม้ให้ใช้ชื่อทางการค้า และหรือชื่อท้องถิ่น พร้อมช่ือพฤกษศาสตร์ ระบุช่ือสกุล และ

ชนิด กํากับไว้ 

  (๒) แหล่งที่มาของไม้ (ให้ระบุประเทศ) 

  (๓) รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองท้ายระเบียบนี้ 

 

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

        สมชัย เพียรสถาพร 

         อธิบดีกรมป่าไม้  
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