
บทบาท ภารกจิหน้าที่บทบาท ภารกจิหน้าที่บทบาท ภารกจิหน้าที่บทบาท ภารกจิหน้าทีข่องสํานกัรบัรองการป่าไม้ของสํานกัรบัรองการป่าไม้ของสํานกัรบัรองการป่าไม้ของสํานกัรบัรองการป่าไม้
กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้

สํานกัสํานกัสํานกัสํานกัรบัรองการรบัรองการรบัรองการรบัรองการป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้
(Forest Certification Office)

กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้

นายบรรจง  วงศ์ศรสีนุทรนายบรรจง  วงศ์ศรสีนุทรนายบรรจง  วงศ์ศรสีนุทรนายบรรจง  วงศ์ศรสีนุทร
ผู้อาํนวยการสํานกัรบัรองการป่าไม้ผู้อาํนวยการสํานกัรบัรองการป่าไม้ผู้อาํนวยการสํานกัรบัรองการป่าไม้ผู้อาํนวยการสํานกัรบัรองการป่าไม้
สํานกัรบัรองการป่าไม้  กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้  กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้  กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้  กรมป่าไม้
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สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้
(Forest Certification Office)

วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน ์(Vision)
““““สร้างความเชือ่มัน่ดา้นการรบัรองการป่าไม้และสร้างความเชือ่มัน่ดา้นการรบัรองการป่าไม้และสร้างความเชือ่มัน่ดา้นการรบัรองการป่าไม้และสร้างความเชือ่มัน่ดา้นการรบัรองการป่าไม้และ

การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัใน
มาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล””””

การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนืให้เป็นทีย่อมรบัใน
มาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล””””

(Build confidence in the certification of 
forest and sustainable forest 

management. To be accepted in the 
international standard.)
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หวัขอ้การบรรยายหวัขอ้การบรรยายหวัขอ้การบรรยายหวัขอ้การบรรยาย

• การบรรยาย แบง่ออกเป็น การบรรยาย แบง่ออกเป็น การบรรยาย แบง่ออกเป็น การบรรยาย แบง่ออกเป็น ๓ ๓ ๓ ๓ ส่วนส่วนส่วนส่วน
ส่วนที ่ ๑ โครงสรา้งสํานกัรบัรองการป่าไม้
ส่วนที ่ ๒ งานทีด่าํเนินการในปจัจุบนั
ส่วนที ่ ๓ ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการออก
ส่วนที ่ ๒ งานทีด่าํเนินการในปจัจุบนั
ส่วนที ่ ๓ ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการออก

        หนงัสือรบัรอง
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ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ ๑ ๑ ๑ ๑ โครงสร้างสํานกัรบัรองโครงสร้างสํานกัรบัรองโครงสร้างสํานกัรบัรองโครงสร้างสํานกัรบัรอง
การป่าไม้การป่าไม้การป่าไม้การป่าไม้

โครงสรา้งสํานกัรบัรองการป่าไมป้จัจุบนัโครงสรา้งสํานกัรบัรองการป่าไมป้จัจุบนัโครงสรา้งสํานกัรบัรองการป่าไมป้จัจุบนัโครงสรา้งสํานกัรบัรองการป่าไมป้จัจุบนั
• สํานกัรบัรองการป่าไม ้ (สรม.) 

ประกอบดว้ย ๓ ส่วน คอื
๑. ส่วนอาํนวยการ
ประกอบดว้ย ๓ ส่วน คอื
๑. ส่วนอาํนวยการ
๒. ส่วนการรบัรองไม้
๓. ส่วนขอ้มลูและประสานงาน
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โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

• สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้
๑. กาํหนดมาตรฐาน วธิกีาร ปรบัปรุงระเบยีบการดาํเนินการเกีย่วกบั

การตรวจสอบรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัร เพือ่การบรกิารประชาชนทีม่ปีระสิทธภิาพและ
เป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยการป่าไม้และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

๒. ดาํเนินการเกีย่วกบัการออกหนงัสือรบัรองไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรแกป่ระชาชน หรอืผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม

๒. ดาํเนินการเกีย่วกบัการออกหนงัสือรบัรองไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรแกป่ระชาชน หรอืผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

๓. ดาํเนินการและสนบัสนุนการใช้ การจดัทาํ และการพฒันาระบบ 
National Single Window (NSW) เพือ่รองรบัการเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และแสดงความถกูต้องตามกฎหมายของ
ไม้ ในการรองรบัการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และ
การค้า จากสหภาพยุโรป (EU-FLEGT)
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โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

๔. ประสานงานกบัองคก์ารตา่งๆ ทัง้ในและ
 ตา่งประเทศ ในเรือ่งของความรว่มมอื การ

ปฏบิตัติามระเบยีบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการส่งสินค้าไม้ออกไปจาํหน่ายยงั
ปฏบิตัติามระเบยีบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการส่งสินค้าไม้ออกไปจาํหน่ายยงั
ตา่งประเทศ

๕.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมาย
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โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

                ๑๑๑๑. . . . ส่วนอาํนวยการ  ส่วนอาํนวยการ  ส่วนอาํนวยการ  ส่วนอาํนวยการ  มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ดงันี้

๑. ปฏบิตังิานสารบรรณ พสัด ุ และการเงนิ
๒. จดัทาํแผนปฏบิตังิานและการใช้จา่ย๒. จดัทาํแผนปฏบิตังิานและการใช้จา่ย
๓. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมลู และรายงานผล

การปฏบิตังิาน
๔. ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิาน

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมาย
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โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

                ๒๒๒๒. . . . ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ มหีน้าทีร่บัผดิชอบดงันี้
๑. ให้คาํปรกึษา แนะนําเกีย่วกบัการส่งออกไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ 

และถา่นไม้ แกผู่้ประกอบการดา้นการส่งออก และประชาชน
ทัว่ไป

๒. ตรวจสอบชนิด ถิน่กาํเนิด และความถกูต้องตามกฎหมาย
ของสินค้า ประเภทไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ ทีข่อ
ตรวจสอบชนิด ถิน่กาํเนิด และความถกูต้องตามกฎหมาย
ของสินค้า ประเภทไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ ทีข่อ
อนุญาตส่งออกไปยงัตา่งประเทศ

๓. ออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการส่งออก

๔. ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วข้อง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๕.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
อืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 8



โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

     ๓. . . . ส่วนข้อมลูและประสานงาน ส่วนข้อมลูและประสานงาน ส่วนข้อมลูและประสานงาน ส่วนข้อมลูและประสานงาน  มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ดงันี้

๑. จดัทาํฐานข้อมลูสถติดิา้นการตรวจสอบและออกหนงัสือ
รบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร

๒. ดาํเนินการตรวจสอบ ให้คาํปรกึษาในข้อกฎหมายและ
ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้นการตรวจสอบและออก

๒. ดาํเนินการตรวจสอบ ให้คาํปรกึษาในข้อกฎหมายและ
ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้นการตรวจสอบและออก
หนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้และถา่นไม้ เพือ่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัร

๓. ตดิตอ่ประสานงานกบับุคคล องคก์าร หรอืผู้ทีม่สี่วน
เกีย่วข้องทัง้ภายในและตา่งประเทศ

๔. ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้โครงสร้างสํานกัรบัรองการป่าไม้
ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ปจัจุบนั ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

อตัรากาํลงัอตัรากาํลงัอตัรากาํลงัอตัรากาํลงั ประกอบดว้ย
       - ข้าราชการ จาํนวน ๘ คน
       - พนกังานราชการ ๓ คน       - พนกังานราชการ ๓ คน
         รวม ๑๑ คน
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โครงสร้าง สรมโครงสร้าง สรมโครงสร้าง สรมโครงสร้าง สรม. . . . ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่

สํานกัรบัรองการป่าไม้ สํานกัรบัรองการป่าไม้ สํานกัรบัรองการป่าไม้ สํานกัรบัรองการป่าไม้ ประกอบดว้ย ๔ ส่วน 
ดงันี้
(๑)  ส่วนอาํนวยการ(๑)  ส่วนอาํนวยการ
(๒)  ส่วนการรบัรองไม้
(๓)  ส่วนมาตรฐานการรบัรอง
(๔)  ส่วนข้อมลูและประสานงาน
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โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

 สํานกัรบัรองการป่าไม ้สํานกัรบัรองการป่าไม ้สํานกัรบัรองการป่าไม ้สํานกัรบัรองการป่าไม ้ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
๑) กาํหนดมาตรฐาน วธิกีาร ปรบัปรงุระเบยีบการดาํเนินการเกีย่วกบั

การตรวจสอบรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัร เพือ่การบรกิารประชาชนทีม่ปีระสิทธภิาพและ
เป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยการป่าไม้และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

๒) ดาํเนินการเกีย่วกบัการออกหนงัสือรบัรองไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
เป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยการป่าไม้และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

๒) ดาํเนินการเกีย่วกบัการออกหนงัสือรบัรองไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรแกป่ระชาชน หรอืผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

๓) ดาํเนินการและสนบัสนุนการใช้ การจดัทาํ และการพฒันาระบบ 
National Single Window (NSW) เพือ่รองรบัการเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) รองรบัการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้     
ธรรมาภบิาล และการค้า จากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ EU-FLEGT 
เป็นต้น

12



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

๔) ประสานงานกบัองคก์ารตา่งๆ ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ในเรือ่งของความรว่มมอืการปฏบิตัิ
ตามระเบยีบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ง
สินค้าไม้ออกไปจาํหน่ายยงัตา่งประเทศ

๕) ศึกษาวเิคราะหร์ะบบงานดา้นการรบัรองการป่าไม้ 
สินค้าไม้ออกไปจาํหน่ายยงัตา่งประเทศ

๕) ศึกษาวเิคราะหร์ะบบงานดา้นการรบัรองการป่าไม้ 
การบรหิารจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนื กฎหมาย 
สนธสิัญญา และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการป่า
ไม้และการค้าระหวา่งประเทศ

๖) ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

13



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

    ๑๑๑๑.  .  .  .  ส่วนอาํนวยการ ส่วนอาํนวยการ ส่วนอาํนวยการ ส่วนอาํนวยการ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
(๑) ปฏบิตังิานสารบรรณ พสัด ุ และการเงนิ
(๒) จดัทาํแผนปฏบิตังิานและการใช้จา่ย
(๓) ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ

ปฏบิตังิาน
(๓) ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ

ปฏบิตังิาน
(๔) ดาํเนินการเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร การ

เสรมิสร้างวนิยั และรกัษาคุณธรรมของสํานกั
รบัรองการป่าไม้

(๕) ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

14



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

                    ๒๒๒๒. . . . ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ ส่วนการรบัรองไม้ มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
(๑) ดาํเนินการตรวจสอบ ให้คาํปรกึษาในข้อกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบังานดา้นการตรวจสอบและออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ 
เพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรแกผู่้ประกอบการดา้นการส่งออก และประชาชน
ทัว่ไป

(๒) ตรวจสอบชนิด ถิน่กาํเนิด และความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้า ประเภท
ไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ ทีข่ออนุญาตส่งออกไปยงัตา่งประเทศ

(๓) ออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน
ไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ ทีข่ออนุญาตส่งออกไปยงัตา่งประเทศ

(๓) ออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร

(๔) ดาํเนินการและสนบัสนุนการใช้ การจดัทาํและการพฒันาระบบ National 
Single Window (NSW) เพือ่รองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภบิาล และการค้า จากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่
EU-FLEGT เป็นต้น

(๕) ดาํเนินการตรวจสอบ ให้คาํปรกึษาในข้อกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
กบังานดา้นการตรวจสอบและออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้และถา่นไม้ 
เพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร

๖) ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง หรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 15



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

                        ๓๓๓๓.  .  .  .  ส่วนมาตรฐานการรบัรอง ส่วนมาตรฐานการรบัรอง ส่วนมาตรฐานการรบัรอง ส่วนมาตรฐานการรบัรอง มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
(๑)  จดัทาํระบบมาตรฐานดา้นการรบัรองสินค้าไม้ เพือ่การค้าระหวา่ง

ประเทศ
(๒)  กาํหนดมาตรฐานและรปูแบบสินค้าไม้ ให้สอดคล้องกบั HS Code 

ของกรมศลุกากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
(๓)  ศึกษามาตรการการบรหิารจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนื ตามเกณฑแ์ละ

ตวัชีว้ดัของแนวทางASEAN และองคก์ารระหวา่งประเทศ
(๓)  ศึกษามาตรการการบรหิารจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยนื ตามเกณฑแ์ละ

ตวัชีว้ดัของแนวทางASEAN และองคก์ารระหวา่งประเทศ
(๔)ศึกษาและวเิคราะหก์ฎหมายสนธสิัญญา ข้อจาํกดั และการกดีกนั ที่

เกีย่วกบัการจดัการป่าไม้ และการค้าระหวา่งประเทศ
(๕) รว่มมอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ เพือ่จดัทาํมาตรฐานการรบัรองไม้ 

ให้มมีาตรฐานสากล
(๖) ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

16



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

     ๔๔๔๔. . . . ส่วนขอ้มลูและประสานงาน ส่วนขอ้มลูและประสานงาน ส่วนขอ้มลูและประสานงาน ส่วนขอ้มลูและประสานงาน มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
(๑) จดัทาํฐานข้อมลูสถติดิา้นการตรวจสอบและออกหนงัสือ

รบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร

(๒) จดัทาํฐานข้อมลูระบบสารสนเทศอนิทราเน็ต โดยศึกษา
วเิคราะหอ์อกแบบงานดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้น
รบัรองการป่าไม้

จดัทาํฐานข้อมลูระบบสารสนเทศอนิทราเน็ต โดยศึกษา
วเิคราะหอ์อกแบบงานดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้น
รบัรองการป่าไม้

(๓) ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพรข่้อมลูกจิกรรมความรู้ 
ความก้าวหน้า และผลงานของสํานกัรบัรองการป่าไม้

(๔) ตดิตอ่ประสานงานกบับุคคล องคก์าร หรอืผู้ทีม่สี่วน
เกีย่วข้องทัง้ภายในและตา่งประเทศ

(๕) ปฏบิตังิานรว่ม หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

17



โครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรมโครงสรา้ง สรม. . . . ใหม ่ใหม ่ใหม ่ใหม ่ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

อตัรากาํลงัอตัรากาํลงัอตัรากาํลงัอตัรากาํลงั ประกอบดว้ย
       - ข้าราชการ จาํนวน ๑๖ คน
       - พนกังานราชการ ๒๑ คน       - พนกังานราชการ ๒๑ คน
         รวม ๓๗ คน
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ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ ๒ ๒ ๒ ๒ งานทีด่าํเนินการในงานทีด่าํเนินการในงานทีด่าํเนินการในงานทีด่าํเนินการใน
ปจัจุบนัปจัจุบนัปจัจุบนัปจัจุบนั

• การรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ 
 เพือ่ส่งออกไปตา่งประเทศ
• EU FLEGT
• AEC
• ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ

AEC
• ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ
• การจดัทาํมาตรฐานการรบัรอง
• การปรบัปรุงระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
• การยกรา่งกฎหมายใหม่
• ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการ

ปรบัปรุงระเบยีบตา่งๆ

19



ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ ๓ ๓ ๓ ๓ ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินระเบยีบและวธิปีฏบิตัใิน
การออกหนงัสือรบัรองการออกหนงัสือรบัรองการออกหนงัสือรบัรองการออกหนงัสือรบัรอง

• ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
๑. คณะรฐัมนตรวีนัองัคารที ่ ๑๑ เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  เรือ่ง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจาํหน่ายตา่งประเทศ 
  และการขอยกเว้นพกิดัอตัราอากรขาออก
๒. ประกาศกรมป่าไม้ เรือ่ง การอนุมตัใิห้องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
     (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจาํหน่ายตา่งประเทศ     (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจาํหน่ายตา่งประเทศ
๓. ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอกราชอาณาจกัร

พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การส่งถา่นไม้ออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย ์ วา่ดว้ยเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการ
  ขออนุญาตส่งถา่นไม้ออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ระเบยีบกระทรวงพาณชิย ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการส่งไม้และไม้แปรรปู

ออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๔๙
๗๗๗๗. . . . ระเบยีบกรมป่าไม้ วา่ดว้ยการออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ระเบยีบกรมป่าไม้ วา่ดว้ยการออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ระเบยีบกรมป่าไม้ วา่ดว้ยการออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ระเบยีบกรมป่าไม้ วา่ดว้ยการออกหนงัสือรบัรองไม้ ผลติภณัฑไ์ม้ และถา่นไม้ เพือ่และถา่นไม้ เพือ่และถา่นไม้ เพือ่และถา่นไม้ เพือ่

ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๒๒๕๕๒๒๕๕๒๒๕๕๒ 20



ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ ๓ ๓ ๓ ๓ ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการ
ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

• สาระสําคญัของหนงัสือรบัรองสาระสําคญัของหนงัสือรบัรองสาระสําคญัของหนงัสือรบัรองสาระสําคญัของหนงัสือรบัรอง
- รปูแบบหนงัสือรบัรอง
- คาํขอหนงัสือรบัรองไม้
- คาํขอหนงัสือรบัรองผลติภณัฑไ์ม้- คาํขอหนงัสือรบัรองผลติภณัฑไ์ม้
- คาํขอหนงัสือรบัรองถา่นไม้
- ตวัอยา่งหนงัสือรบัรองไม้ 
- ตวัอยา่งหนงัสือรบัรองผลติภณัฑไ์ม้
- ตวัอยา่งหนงัสือรบัรองถา่นไม้
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ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ส่วนที ่ ๓ ๓ ๓ ๓ ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการ
ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ออกหนงัสือรบัรอง ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

• ขัน้ตอนการขอหนงัสือรบัรองขัน้ตอนการขอหนงัสือรบัรองขัน้ตอนการขอหนงัสือรบัรองขัน้ตอนการขอหนงัสือรบัรอง
๑. กรณ ี สินค้าอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร

- ยืน่คาํขอทีส่ํานกัรบัรองการป่าไม้
๒. กรณ ี สินค้าอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร

ยืน่คาํขอทีส่ํานกัรบัรองการป่าไม้
๒. กรณ ี สินค้าอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร

๒.๑ ยืน่คาํขอทีศ่นูยป์ระสานงานป่าไม้
๒.๒ ยืน่คาํขอทีส่ํานกัจดัการทรพัยากรป่าไม้
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ถาม ถาม ถาม ถาม ----    ตอบตอบตอบตอบถาม ถาม ถาม ถาม ----    ตอบตอบตอบตอบ
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ขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบั

สํานกัรบัรองการป่าไม้ กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้ กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้ กรมป่าไม้สํานกัรบัรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
0000----2561256125612561----4292 4292 4292 4292 ตอ่ ตอ่ ตอ่ ตอ่ 5248524852485248, , , , 5249524952495249

Email: rfdcertification@gmail.comEmail: rfdcertification@gmail.comEmail: rfdcertification@gmail.comEmail: rfdcertification@gmail.com
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