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10. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 

 

MNRE No            (1)                            Royal Forest Department 

                   Phaholyothin Road, Bangkok 10900 

 

 This certificate is to certify 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 Royal Forest Department 
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คําขอหนังสือรับรองไม ้ 
 

                  เขียนที่..................................... 

        วัน........เดือน...........พ.ศ........... 

 

  ข้าพเจ้า.............................................................................................................. 

อายุ.........ป ีสัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน.............................................................. 

อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ......................หมู่ที ่.....................ตรอก/ซอย...................  

ถนน................................................ตําบล/แขวง......................................................................... 

อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด........................ .รหัสไปรษณีย์................................ 

หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร...................................................................... 

ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองไม้ แยกตามประเภท ดังนี้ 

       1.1  ไม้สน................................(ระบุชนิดไม้ ช่ือการค้า หรือชื่อพื้นเมือง).............  

                จาํนวน...............ช้ิน/แผ่น/ท่อน/ตัน ปริมาตร .....................ลบ.ม. 

         1.2  ไม้ทีท่ําออกจากสวนป่า ..............(ระบุชนิดไม้ ช่ือการค้า หรือชื่อพื้นเมือง).....  

        จํานวน...............ช้ิน/แผ่น/ท่อน/ตนั ปริมาตร .....................ลบ.ม. 

        (ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบัญชีแนบท้าย) 

ข้อ  2 ไม้ตาม ข้อ 1.1 และ / หรือ 1.2 นี้เปน็ไม้ที่มาจาก   

         2.1    ไม้สน (Pinus spp.) ที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือ 

         รัฐวิสาหกิจจําเปน็ต้องใช้พื้นที่บริเวณนัน้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ 

        2.2    ไม้สน (Pinus spp.)  ที่ตัดออกจากการตดัสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้ 

        2.3    ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล 

         กฎหมายที่ดิน 

         2.4    ไม้ที่ทําออกจากสวนป่า 

ข้อ  3 ไม้ดังกล่าวข้างต้นเกบ็ไว้ ณ อําเภอ................................จังหวัด......................................... 

 และจะส่งออกไปประเทศ..................................................................................................

 Exporter Name and address............................................................................................ 

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

 Consignee Name and Address......................................................................................... 

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

 หมายเลข  INVOICE..................................  ลงวันที่....................................................... 
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ข้อ   4 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องมาพร้อมนี้ คือ 

        4.1  สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE) 

        4.2  ภาพถ่ายสินค้าไม้ 

        4.3  สําเนาบตัรประจําตัวผู้ขอ  

        4.4  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบัมอบอํานาจมาดําเนินการแทน) 

        4.5  กรณีเปน็นิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล 

        4.6  กรณี ไม้ตามข้อ 2.1 และ 2.2 

   เอกสารทีร่บัรองจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 

  กรณี ไม้ตามข้อ 2.3 และ 2.4 

   เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ 

   เอกสารทีแ่สดงการได้มาของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้าม 

   ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ และขอให้

เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย 

 

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

              (......................................) 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามข้อ 4 

 

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

                    ตําแหน่ง......................................... 

           .........../.........../......... 
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คําสั่ง 

 มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง..................................................  

พร้อมด้วย......................................................................................................................................  

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

ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ 

    (ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/ผู้อํานวยการส่วนฯ/หัวหน้าศูนย์ฯ) 

       (............................................................) 

         ตําแหน่ง ...................................................... 

         .........../........../............. 

ความเหน็เจ้าหน้าที ่

 ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว 

  ไม่ถกูต้อง เหน็ควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ 

  ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรบัรองที่แนบมาพร้อมนี้ 

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

            (.................................) 

              ตําแหน่ง................................... 

                        .........../.........../........... 
      

        ความเห็นผู้บังคับบัญชา  
        

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

                        (....................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

                     .........../.........../........... 

คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม ้

  เห็นชอบ  และลงนามแล้ว 

  ไม่เห็นชอบ 

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

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

                        (.....................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

                     .........../.........../........... 
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    คําขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม ้

         

                   เขียนที่ ....................................... 

        วัน........เดือน..............พ.ศ........... 

 

  ข้าพเจ้า ................................................................................................................... 

อายุ.........ป ีสัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ........................หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย........................ 

ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................................................... 

อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................ 

หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร................................................................................ 

ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้ แยกตามประเภท ดังน้ี 

       1.1...........................................................จํานวน ............... หน่วย 

        1.2...........................................................จํานวน ................หน่วย 

           (ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบัญชีแนบท้าย) 

ข้อ  2 ผลิตภัณฑ์ไม้ ตาม ข้อ 1 ทาํข้ึนจากชนิดไม้   

            2.1 .........................   2.2 ..........................              2.3 .................................  

            2.4 .........................   2.5 ..........................              2.6 .................................  

ข้อ  3 ผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว ใช้วตัถุดิบไม้มาจาก 

        3.1   ไม้ภายในประเทศ 

        3.2   ไม้นําเข้าจากต่างประเทศ.....................................................................................  

ข้อ  4 ผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าวข้างต้น เก็บไว้ ณ อําเภอ..............................จังหวัด................................ 

 และจะส่งออกไปประเทศ........................................................................................................ 

 Exporter Name and address.................................................................................................. 

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

 Consignee Name and Address...............................................................................................  

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

 หมายเลข  INVOICE..................................  ลงวันที่................................................................. 
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ข้อ   5 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องมาพร้อมนี้ คือ 

        5.1  ตวัอย่างหรือภาพถ่ายผลิตภณัฑ์ไม้ 

        5.2  สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE) 

        5.3  สําเนาบตัรประจําตัวผู้ขอ  

        5.4  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบัมอบอํานาจมาดําเนินการแทน) 

        5.5  กรณีเปน็นิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล 
 

                  5.6           กรณีไม้ตามข้อ 3.1 ให้แนบเอกสารการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้ โดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

 

                                กรณีไม้ตามข้อ 3.2 ให้ใช้ใบเบิกทางของกรมป่าไม้ หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดง

ถึงการ ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ไม้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ และขอให้

เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย 

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

           (......................................) 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามข้อ 5 

       

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

          ตําแหน่ง.......................................... 

            .........../.........../........... 

คําสั่ง 

 มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง.......................................... 

พร้อมด้วย........................................................................................................................... 

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

ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ 

    (ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/สํานกัรับรองฯ/หัวหน้าศูนย์ฯ) 

       (............................................................) 

      ตําแหน่ง ...................................................... 

             .........../........../............ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

 ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว 

  ไม่ถกูต้อง เหน็ควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ 

  ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรบัรองที่แนบมาพร้อมนี้ 

        

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

            (.................................) 

             ตําแหน่ง................................... 

                        ........./.........../........... 

 

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา  

        

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

  (.................................) 

 ตําแหน่ง................................... 

  .........../.........../........... 

 

 

คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม ้

  เห็นชอบ  และลงนามแล้ว 

  ไม่เห็นชอบ 

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

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

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

 

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

            (.................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

                     .........../.........../.......... 
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    คําขอหนังสือรับรองถ่านไม้  

 

        เขียนที ่....................................... 

        วัน........เดือน..............พ.ศ. .......... 

 

  ข้าพเจ้า.................................................................................................................... 

อายุ.........ป ีสัญชาติ ..................หมายเลขบัตรประชาชน................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่/ภูมิลําเนาสํานักงานใหญ่ ........................หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอ........................ 

ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 

อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร..............................................................................  

ขอยื่นคําขอต่อกรมป่าไม้ มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้ แยกตามประเภท ดังน้ี 

       1.1  ถ่านไม้ ........................................................... จํานวน .................. หน่วย 

          1.2  ผงถ่าน .......................................................... จํานวน ................หน่วย 

          1.3  ถ่านอัด .......................................................... จํานวน ................หน่วย 

          1.4  ถ่านทีไ่ด้จากวัสดุอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่ไม้ ........................ จํานวน ..............หน่วย 

 (ถ้ามีประเภทมากกว่าแบบคําขอ ให้ทําบญัชีแนบท้าย) 

ข้อ  2 ถ่านไม้ ตามข้อ 1  เกบ็ไว้ ณ อําเภอ...............................จังหวัด........................................ 

 และจะส่งออกไปประเทศ................................................................................................... 

 Exporter Name and address............................................................................................. 

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

 Consignee Name and Address..........................................................................................  

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

 หมายเลข  INVOICE..................................  ลงวันที่........................................................... 

ข้อ   3 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องมาพร้อมนี้ คือ 

        3.1  สําเนาใบสั่งสินค้า (INVOICE) 

        3.2  สําเนาบตัรประจําตัวผู้ขอ  

        3.3  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรบัมอบอํานาจมาดําเนินการแทน) 

        3.4  กรณีเปน็นิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล 

        3.5  ตวัอย่างหรือภาพถ่ายถ่านไม้ 

       3.6   เฉพาะกรณี 1.1 ให้แนบเอกสารใบเบิกทางของกรมป่าไม้ ดังนี้ 
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    3.6.1 นําเข้า ให้แนบเอกสารใบเบิกทางของกรมป่าไม้  

   3.6.2 ผลิตในประเทศ ให้แนบเอกสารที่ไม้ข้ึนอยู่ ดังน้ี 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์นที่ดิน หรือ 

เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินของรฐั  

โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 

เอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แนบมาข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ และขอให้

เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ตามสถานที่ดังกล่าวด้วย 

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

           (......................................) 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามข้อ 3 

       

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

            .........../.........../........... 

 

คําสั่ง 

 มอบให้นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง.......................................... 

พร้อมด้วย.............................................................................................................................. 

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

ออกไปดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ 

    (ลายมือชื่อ) (ผู้อํานวยการสํานักฯ/ผู้อํานวยการส่วน/หวัหน้าศนูย์ฯ) 

       (............................................................) 

      ตําแหน่ง ...................................................... 

 

        .........../........../............. 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

 ได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบฯ แล้ว 

  ไม่ถกูต้อง เหน็ควรแจ้งผลให้ยื่นคําขอทราบ 
 

  ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม ในหนังสือรบัรองที่แนบมาพร้อมนี้ 

        

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

            (.................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

                     .........../.........../........... 

 

    ความเห็นผู้บังคับบัญชา  

        

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

                     (.................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

        .........../.........../....... 

 

คําสั่งอธิบดีกรมป่าไม ้

  เห็นชอบ  และลงนามแล้ว 

  ไม่เห็นชอบ 

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

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

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

 

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

                        (.................................) 

           ตําแหน่ง................................... 

                     .........../.........../........... 

 

 



 

 
 
 

 

ตัวอยา่

52
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ตัวอย่างหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม ้
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ตัวอย่างหนังสือรับรองถ่านไม้ 

 

 

 

 

 




