คานา
การประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ ทุกประเภท เป็ นงานที่กรมป่ าไม้ ให้ บริ การแก่ประชาชน
และผู้ประกอบธุรกิจทั่วทั้งประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้ อกาหนด
นโยบายของกรมป่ าไม้ ประกาศกรมป่ าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง สาหรั บควบคุม กากับ และตรวจสอบ
การดาเนินงานของผู้ขออนุญาตให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของสานักการอนุญาต
ให้ ถูกต้ อง
เพื่อให้ ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านกฎหมาย
และข้ อปฏิบัติต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง กรมป่ าไม้ โดยสานักการอนุญาต จึงได้ จัดทาหนังสือแนวทางปฏิบัติ
ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ซึ่งได้ อธิบายถึงการจัดทาบัญชีไม้ แปรรูป และบัญชี แสดงสถิติ
ประจาโรงค้ าไม้ แปรรูป พร้ อมทั้งรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งที่ผู้ รั บ อนุ ญาตต้ อ งปฏิบัติ
รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งจะช่ วยให้ ผ้ ูประกอบกิจการด้ านนี้ได้ ศึกษาและใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการนั่นเอง
กรมป่ าไม้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ จะได้ รับประโยชน์จากหนังสือ
แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้ตามสมควร
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แนวทางปฏิบตั ิของผูร้ บั อนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
โรงค้ า ไม้ แปรรูป หมายความว่ า สถานที่ท่คี ้ า ไม้ แปรรูป หรื อที่มี ไม้ แปรรูปไว้ เ พื่ อ การค้ า
รวมถึงบริเวณสถานที่น้นั ๆ ด้ วย
มี ไ ม้ แ ปรรู ป ไว้ ใ นครอบครอง หมายความว่ า การมี ไ ม้ สัก แปรรู ป ไม่ ว่ า จานวนเท่า ใด
ไว้ ในครอบครอง หรือมีไม้ แปรรูปหวงห้ ามชนิดอื่นเป็ นจานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ ในครอบครอง
1. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1.1 ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต (มาตรา 48 แก้ ไขโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19)
1.2 จะมีไม้ ไว้ ในครอบครองในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตของตนได้ แต่เฉพาะไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ไม้ ท่ไี ด้ ชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่ าเสร็จสิ้นแล้ ว หรื อถ้ าเป็ นไม้ ท่ไี ด้ รับอนุญาต
ให้ ทาการแปรรูปได้ ก่อนชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่ า โดยมีหนังสืออนุญ าตของอธิบ ดีก รมป่ าไม้
และมีรอยตราอนุญาตประทับไว้ แล้ ว
(2) ไม้ ท่ไี ด้ รับอนุญาตให้ ทาได้ โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ได้ ประทับตราแสดงว่าเป็ นไม้ ท่ที าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้ แล้ ว
(3) ไม้ ที่ไ ด้ รั บ ซื้ อ จากทางราชการป่ าไม้ ซึ่ ง พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ ป ระทับ ตรา
รัฐบาลขายไว้ แล้ ว
(4) ไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาต (ตามความในหมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484) และมีหนังสือกากับไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาต หรื อใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่กากับไว้ เป็ นหลักฐาน
(5) ไม้ ท่ีนาเข้ า มาในราชอาณาจัก ร และมีใ บเบิ กทางตามมาตรา 38(3) ก ากั บ
(มาตรา 51 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 20)
1.3 ต้ องอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาต ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ หี รือไม่ (มาตรา 53)
1.4 ต้ องจัดให้ คนงานหรือผู้รับจ้ างซึ่งทาการตามที่ได้ รับอนุญาต มีใบคู่มือแสดงฐานะเช่ นนั้น
ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57)
1.5 เมื่อได้ มีคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ พักใช้ ใบอนุญาตแล้ ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิ
ตามใบอนุญ าตนั้น นับ แต่วั นทราบคาสั่งของพนัก งานเจ้ าหน้ า ที่ จนก ว่าจะครบก าหนดเวลาการพั กใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ ส่งั ให้ เพิกถอนคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาต (มาตรา 60)
1.6 รั บ ทราบหนั ง สื อ แจ้ งค าสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ส่งั พักใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุญาต (มาตรา 61 ทวิ บัญญัติข้ ึนโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 25)

1.7 อุทธรณ์คาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่สี ่งั ไม่อนุญาตตามคาขอของบุ คคลใดตามความใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรือสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 ต่อรัฐมนตรีได้ ภายในกาหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคาสั่ง (มาตรา 62)
2. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
2.1 ต้ องทาบัญชีไม้ แปรรูปแสดงการได้ มาและการจาหน่ายไม้ ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้
กาหนด บัญชี น้ ีใ ห้ รักษาไว้ ณ โรงค้ าไม้ แปรรูป เพื่ อ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาต
ต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ (ข้ อ 7)
2.2 เมื่อจาหน่ายหรือนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงค้ าไม้ แปรรูป ผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
ต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด มอบให้ แก่ผ้ รู ับโอนหรือผู้นาเคลื่อนที่
ซึ่งไม้ น้นั ทุกคราวไป และให้ ผ้ รู ับอนุญาตนั้นมีสาเนาหรือคู่ฉีกหนังสือกากับไม้ แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงค้ าไม้ แปรรูป
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ (ข้ อ 8)
3. ตามข้อ ก าหนดฉบับ ที ่ 18 (พ.ศ. 2532) ข้อ กาหนดฉบับ ที ่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
3.1 ต้ อ งควบคุม ดู แลการด าเนิ น กิจ การของโรงค้ าไม้ แปรรู ปให้ ถู ก ต้ องตามเงื่อ นไข
แห่ งบทบัญ ญัติของกฎหมายว่ าด้ วยการป่ าไม้ หากปรากฏว่ามีไม้ ไม่ช อบด้ ว ยกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้
อยู่ในบริเวณโรงค้ าไม้ แปรรูป ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอน (ข้ อ 6)
3.2 เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรงค้ าไม้ แปรรูป ได้ มีคาสั่งให้ หยุ ดขนหรื อเคลื่อนย้ ายไม้
ให้ กระทาหรือให้ ละเว้ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับอนุญาต ผู้รับมอบอานาจ คนงาน หรือผู้รับจ้ าง
ต้ อ งปฏิบัติต ามคาสั่ง นั้ น ทัน ที หากไม่ป ฏิบัติต ามให้ สั่ง พั ก ใช้ ใ บอนุญ าตและงดต่อ อายุ ใ บอนุญ าต
มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี (ข้ อ 7)
3.3 ต้ องจัดทาบัญชีไม้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริง ของแต่ละวัน
หากฝ่ าฝื นหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต (ข้ อ 8)
3.4 ต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริงทุกครั้งที่มีการนาไม้ แปรรูป
ออกจากโรงค้ าไม้ แปรรูป หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้ าปี (ข้ อ 9)
3.5 ต้ องเก็บรักษาบัญชีไม้ และหลักฐานกากับไม้ ท่นี าเข้ าและจาหน่ายออกไว้ ณ สถานที่
ที่ได้ รับอนุ ญาต และต้ องเก็บรั กษาไว้ ไม่ น้อยกว่าสองปี นับแต่ วันที่จาหน่ ายไม้ หมดจานวนตามหลักฐาน
ควบคุมไม้ แต่ละฉบับ หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาต และงดต่ ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสองปี (ข้ อ 10)
3.6 ต้ องอยู่ดูแลกิจการโรงค้ าไม้ แปรรูปด้ วยตนเอง หากไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้ วยตนเองได้
ต้ องจัดให้ มีตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด เพื่ ออานวยความสะดวก
และตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้ องปิ ดหนังสือการตั้งตัวแทนไว้ ณ ที่เปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ า หน้ าที่ผ้ ูออกใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันตั้งตัวแทน หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต (ข้ อ 14)

4. ตามประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง กาหนดแบบบัญชี ประจ าโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้
แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523
กรมป่ าไม้ ได้ กาหนดแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้ าไม้ แปรรูปให้ ผ้ รู ับอนุญาต
ปฏิบัติตามแบบบัญชีท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ
5. ประกาศกรมป่ าไม้ เรือ่ ง การให้ผรู ้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 และประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ผูร้ บั อนุ ญาต
ตั้งโรงงานแปรรูป ไม้หรื อโรงค้าไม้แ ปรรูป ออกหนังสื อกากับไม้แปรรูป (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
5.1 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามแบบแนบท้ าย
ประกาศนี้ เพื่อให้ บุคคลนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตได้ และหนังสือกากับไม้ แปรรูปนี้
ให้ ถือเสมือนหนึ่งเป็ นใบเบิกทางของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา 39 โดยให้ มีอายุ การใช้ ได้ ไม่เกิน 24 ชั่ วโมง
นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปเป็ นต้ นไป (ข้ อ 2)
5.2 หนังสือกากับไม้ แปรรูปตามข้ อ 5.1 ใช้ ได้ เฉพาะในเขตท้ องที่จังหวัดที่ได้ รับอนุญาต
ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ของตนเองเท่านั้น เว้ นแต่ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปซึ่งได้ รับอนุญาตตั้งภายใน
เขตท้ องที่จังหวัดสิงห์ บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา จังหวัดนนทบุ รี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
ให้ ใช้ ภายในเขตท้องที่ท้งั 10 จังหวัด นั้นได้ (ข้ อ 3)
5.3 หนังสือกากับไม้ แปรรูปดังกล่าวในข้ อ 5.1 และข้ อ 5.2 ให้ จัดพิ มพ์ เ ป็ นเล่ม จานวน
เล่มละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้ กากับไม้ แปรรูปที่นาเคลื่อนที่หรือขนย้ ายไป ตอนกลาง
ให้ รวบรวมส่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูออกใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรื อผู้รับมอบอานาจแล้ วแต่กรณี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้ นขั้วให้ ผ้ ูรับอนุญาตเก็บไว้ ในที่ปลอดภั ยในบริ เ วณ
โรงค้ าไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อพ้ นกาหนดแล้ ว จะทาลายเสียก็ได้ (ข้ อ 4)
5.4 หนังสือกากับไม้ แปรรูปแต่ละเล่ ม จะใช้ ได้ ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
ได้ นาไปให้ จังหวัดท้องที่ หรือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต แล้ วแต่กรณี ประทับตราประจาต่อ
ซึ่งเป็ นเครื่องหมายกรมป่ าไม้ ทุกฉบับ และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับตราประจาต่อซึ่งเป็ นเครื่ องหมายกรมป่ าไม้
ที่หน้ าปกหนังสือกากับไม้ แปรรูปทุกเล่ม ทั้งให้ ระบุ เ ล่มที่ของหนังสือกากับไม้ แปรรูป เล่มนั้น และฉบับที่
วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ พร้ อมกับระบุ ข้อความว่า “ให้ ใช้ ได้ ” แล้ วให้ ผ้ ูอนุญาต
หรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตาแหน่งไว้ เป็ นหลักฐานที่หน้ าปกด้ วย
สาหรับหนังสือกากับไม้ แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ ผ้ ูนาเคลื่อนที่ใช้ กากับ
ไม้ แปรรูป ให้ จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ ดังนี้
5.4.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้ อ 5.2 ให้ กาหนดแบบตราอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ได้
โดยไม่ ต้ องแจ้ งผ่า นด่ านป่ าไม้ และให้ น าผ่ านด่ านป่ าไม้ ไ ด้ ทุก เวลาภายในอายุ หนัง สือ กากั บไม้ แปรรู ป
หากนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ต้ องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่ งท้ องที่
หรือด่านป่ าไม้ แห่งแรกที่ต้ังอยู่ในเส้นทางที่จะนาไม้ ออกนอกเขต 10 จังหวัดนั้นเสียก่อน

5.4.2 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้ อ 5.4.1 ให้ กาหนดแบบตราอนุญาต
ให้ นาเคลื่อนที่ได้ ทุกเวลาภายในอายุ หนังสือกากับไม้ แปรรูป และนาผ่านด่านป่ าไม้ ในเขตจังหวัดนั้นได้
(เว้ นด่านป่ าไม้ ประเภทที่ 1) หากนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้ องขอรั บใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
แห่งท้องที่หรือด่านป่ าไม้ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน (ข้ อ 5)
5.5 การกรอกข้ อความในแบบฟอร์ มหนังสือกากับไม้ แปรรูปตามข้ อ 5.3 ให้ พับตอนปลาย
ด้ านหน้ าแบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้ วให้
เขียนครั้งเดียวโดยใช้ กระดาษคาร์ บอนสอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้ วกลับด้ านหลังเขียนรายการ
ไม้ แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้ านหน้ า
สาหรับผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิ มพ์ รายการไม้ แปรรูปแทนการเขียน ก็ให้ ทาได้
โดยพิมพ์รายการไม้ แปรรูปให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้ วแนบกับหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ครบทั้ง 3 ตอน
ตามที่ระบุ ไว้ ใ นข้ อ 4 โดยให้ ใ ช้ แบบรายการ ไม้ แปรรูปตามแบบแนบท้ ายประกาศนี้ (ข้ อ 6 แก้ ไขโดย
ประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรู ป ออกหนังสือกากับ
ไม้ แปรรูป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547)
6. การต่ออายุใบอนุ ญาต
6.1 การขออนุญาตให้ ย่นื เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
6.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้ วยการแปรรูปไม้
และมีไม้ แปรรูป
6.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
6.1.3 สมุดบัญชีไม้ ท่เี กี่ยวข้ องในรอบปี ที่ผ่านมา
6.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
6.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
6.2 ให้ ย่นื คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณีย่ืนคาขอล่าช้ าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่เ กิน 1 ปี ให้ ช้ ี แจงเหตุผล
ความจาเป็ นประกอบการพิจารณาด้ วย และในปี ต่อไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้ าอีก ให้ งดต่ออายุ
ใบอนุญาต
ถ้ าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการต่อไป

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป
ข้ อ 2 ผู้ใดประสงค์จะทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรือมีไม้ แปรรูป
ไว้ ในครอบครอง ให้ ย่นื คาขอตามแบบคาขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ ย่นื ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ณ กรมป่ าไม้
(2) สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ ย่นื ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้องที่อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ
ที่ประสงค์จะขออนุญาตทาการนั้น
ข้ อ 3 เมื่อได้ รับคาขอตามข้ อ 2 แล้ ว สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ อธิบดีกรมป่ าไม้
หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ซ่ึ ง อธิ บ ดี ก รมป่ าไม้ ม อบหมายเป็ นผู้ พิ จ ารณาสั่ง สาหรั บ ท้ อ งที่ จั ง หวั ด อื่ น
ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็ นผู้พิจารณาสั่ง เว้ นแต่กรณีการขอรั บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้
เครื่องจักร ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดส่งเรื่องราวคาขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่ าไม้ เป็ นผู้ พิจารณาสั่ง
ข้ อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ไม้
โดยใช้ แ รงคน ใบอนุ ญาตทาการแปรรูป ไม้ เ พื่ อการค้ า ใบอนุญ าตทาการแปรรู ปไม้ มิ ใช่ เ พื่ อการค้ า
ใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป และใบอนุญ าตมีไ ม้ แ ปรรูป ไว้ ใ นครอบครอง ให้ ใ ช้ แ บบอ นุญ าต 1
แบบอนุญาต 2 แบบอนุญาต 3 แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ ายกฎกระทรวงนี้
แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 5 ผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ หรือได้ รับอนุญาตให้ ทาการแปรรูปไม้ เพื่อการค้ า
ถ้ าผู้น้นั ทาการค้ าไม้ แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ทาการแปรรูปไม้
เพื่อการค้ า ไม่ต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปอีก
ข้ อ 6 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อ ผู้ รั บ อนุญ าตทาการแปรรูป ไม้ เ พื่ อ การค้ า
ต้ องทาบัญชีไม้ ท่ยี ังมิได้ แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด บัญชีน้ ี ให้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้
หรือที่ทาการแปรรูปไม้ แล้ วแต่กรณี เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการ
ให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ
ข้ อ 7 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ เพื่อการค้ า หรื อผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ต้ องทาบัญชี ไม้ แปรรูปแสดงการได้ มาและการจาหน่ายไม้ ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้
กาหนด บัญชี น้ ีใ ห้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ ท่ที าการแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูปแล้ วแต่กรณี
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งอยู่เสมอ

ข้ อ 8 เมื่อจาหน่ายหรือนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูป
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรู ป
ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด
มอบให้ แก่ผ้ ูรับโอนหรื อผู้นาเคลื่อนที่ซ่ึงไม้ น้ันทุกคราวไป และให้ ผ้ ูรับอนุญาตนั้นมีสาเนา
หรื อคู่ฉีก หนัง สือ กากับ ไม้ แ ปรรูป นั้ น ไว้ ณ โรงงานแปรรูป ไม้ หรื อ โรงค้ า ไม้ แ ปรรูป แล้ ว แต่ก รณี
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้

ให้ ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
อ. จันทรสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

โดยที่เ ป็ นการสมควรแก้ ไ ขข้ อ กาหนด ว่ าด้ ว ยการควบคุ มการแปรรูปไม้ ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปั จจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ ไขเพิ่ มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญ าตทาการแปรรูปไม้ เ พื่ อการค้ า และผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อกาหนดนี้ให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
เป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกข้ อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) ข้ อกาหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้
(2) ข้ อกาหนด ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้
(3) ข้ อกาหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ เพื่อประดิษฐกรรม
ข้ อ 3 ผู้รับอนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้ มีดังนี้
(1) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
(2) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
(3) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
(4) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
(5) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(6) ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ เพื่ อการค้ าโดยใช้ เครื่องจักร
(7) ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ เพื่อการค้ าโดยใช้ แรงคน
(8) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
หมวด 1
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักร (โรงเลือ่ ยจักร)
ข้ อ 4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ อ งจัก รขึ้ น ใหม่ ต้ อ งก่อ สร้ า งโรงงาน
และติดตั้งเครื่องจักรให้ ดาเนินการแปรรูปไม้ ได้ ภายในกาหนดสองปี นับแต่วันที่ได้ รับใบอนุญาต เว้ นแต่
จะมีเ หตุสุดวิสัย หรื อมีเ หตุจาเป็ นซึ่งผู้รับอนุญาตร้ องขอเป็ นหนังสือต่อพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่แ ห่ ง ท้ อ งที่

ก่อนระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง อธิบดีกรมป่ าไม้ จะอนุญาตให้ ยืดเวลาต่อไปอีกได้ ไม่เกินสองปี หากไม่สามารถ
ดาเนินการแปรรูปไม้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ความในวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ บังคับแก่ผ้ ูรับอนุญาตให้ ย้ายสถานที่ต้ังโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้ เครื่องจักร หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรด้ วย
ความในสองวรรคก่อน มิให้ ใช้ บังคับในกรณีท่ผี ้ รู ับอนุญาตแจ้ งเป็ นหนังสือขอเลิกดาเนินการ
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
ข้ อ 5 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตขยายโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้
การขยายโรงงาน หมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่ องเลื่อย หรื อเครื่ องใช้ สาหรั บ แปรรูป ไม้ ใ ห้ มี
ขนาดเพิ่มขึ้น หรือ
(3) การเพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งจั ก รที่ใช้ เป็ นต้ นก าลัง ส าหรั บฉุ ด โต๊ะ เลื่ อ ย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ เพื่อให้ มีกาลังเพิ่มขึ้น โดยไม่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พั ก ใช้ ใ บอนุญ าตและงดต่อ อายุ ใ บอนุญ าต มีกาหนดตั้ ง แต่
หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 6 ผู้รับอนุญาตต้ องควบคุมดูแ ลการดาเนิน กิจ การของโรงงานแปรรูป ไม้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้ หากปรากฏว่ามีไม้ ไม่ช อบด้ วยกฎหมายว่าด้ วย
การป่ าไม้ อยู่ในบริเวณโรงงาน ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอน
ข้ อ 7 เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรงงานแปรรูปไม้ ได้ มีคาสั่งให้ หยุ ดทาการแปรรูป ไม้
ให้ หยุดขนหรือเคลื่อนย้ ายไม้ ให้ กระทาหรือให้ ละเว้ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับอนุญาต ผู้รับมอบอานาจ
คนงาน หรือผู้รับจ้ าง ต้ องปฏิบัติตามคาสั่งนั้นทันที หากไม่ปฏิบัติตามให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาตและงดต่ออายุ
ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 8 ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาบัญชีไม้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
ของแต่ละวัน หากฝ่ าฝื นหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
ข้ อ 9 ผู้รับอนุญาตต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ทุก ครั้ ง
ที่มีการนาไม้ แปรรูปออกจากโรงงาน หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 10 ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาบัญชี ไม้ และหลักฐานกากับไม้ ที่นาเข้ าและจาหน่ายออกไว้
ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องเก็บรั กษาไว้ ไม่น้อยกว่าสองปี นับ แต่วัน ที่จาหน่า ยไม้ ห มดจานวน
ตามหลักฐานควบคุมไม้ แต่ละฉบับ หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสองปี
ข้ อ 11 ในกรณีท่มี ีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนด ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 13 ข้ อ 16 ข้ อ 18 ข้ อ 19 หรื อข้ อ 20 ไม่ว่าผู้รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงานหรื อไม่ก็ตาม
ผู้รับอนุญาตจะอ้ างว่าเป็ นการกระทาของคนงานหรือบุคคลอื่นไม่ได้ และไม่เป็ นเหตุบรรเทาความผิดแต่ อย่างใด
ข้ อ 12 ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุ ในใบอนุญาต
เว้ นแต่บริเวณโรงงานมีร้ัวล้ อมหรือมีฝาผนังกั้น

ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่องจักรต้ นกาลัง โต๊ะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรู ปไม้ ให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบัน พร้ อมทั้งลงนาม
เป็ นหลักฐาน แผนผังนี้ให้ แสดงไว้ ณ ที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่ายในโรงงานที่ได้ รับอนุญาตนั้น
ผู้รับอนุญาตต้ องเปิ ดประตูทางเข้ าออกโรงงานไว้ ตลอดเวลาที่ทาการแปรรูปไม้
หากฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ ส่ังพักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่
หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 13 ถ้ าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ ซ่งึ ตนเป็ นผู้รับอนุญาตทาออกเอง หรื อรั บโอน
มาจากผู้อ่นื ไว้ นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้ อ 12 ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ออกใบอนุญาตให้ ใช้ สถานที่น้นั เป็ นที่รวมหมอนไม้ ก่อน
ผู้รับอนุญาตต้ องจัด ทาหลัก เขตและแผ่น ป้ ายแสดงชื่ อ ผู้ รั บ อนุญ าต ณ สถานที่
รวมหมอนไม้ ดังกล่าว
ผู้รับอนุญาตต้ องรั บผิดชอบดูแลมิให้ มีไม้ ท่ไี ม่ช อบด้ วยกฎหมาย ว่าด้ ว ยการป่ าไม้
อยู่ในเขตที่รวมหมอนไม้ ดังกล่าว
หากฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 14 ผู้รับอนุญาตต้ องอยู่ดูแลกิจการแปรรูปไม้ ด้วยตนเอง หากไม่อ าจอยู ่ดูแ ลกิจ การ
ด้ วยตนเองได้ ต้ องจัดให้ มีตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด เพื่ ออานวย
ความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้ องปิ ดหนังสือการตั้งตัวแทนไว้ ณ ที่เ ปิ ดเผยและ
เห็นได้ ง่ายในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูออกใบอนุญาตทราบภายใน 7
วัน นับแต่วันตั้งตัวแทน
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
ข้ อ 15 ถ้ าผู้รับอนุญาตฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อ 8 ข้ อ 10 ข้ อ 12 วรรคหนึ่ง หรื อ
วรรคสอง ข้ อ 13 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง หรื อข้ อ 14 แห่ งข้ อกาหนดนี้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ออกใบอนุญาตสั่งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูรับอนุญาตปฏิบัติหรื อแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่
ต้ องไม่เกินสิบห้ าวันและไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ ทราบคาสั่ง
หมวด 2
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลือ่ ยมือ)
ข้ อ 16 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตติดตั้ง หรือใช้ เครื่องจักรกลใด ๆ ทาการแปรรูปไม้ หากฝ่ าฝื น
ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 17 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 และข้ อ 15 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม

หมวด 3
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
ข้ อ 18 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตขยายโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้
การขยายโรงงาน หมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ ให้ มีขนาด
เพิ่มขึ้นหรือ
(3) การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ เป็ นต้ นกาลังหรื อฉุดโต๊ะเลื่อย เครื่ องเลื่อย
หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ เพื่ อให้ มีกาลังเพิ่มขึ้น
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาต และงดต่อ อายุ ใ บอนุญ าต มีกาหนดตั้ ง แต่
หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 19 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อผลิตสิ่งสาเร็จรูป จะจาหน่าย จ่าย โอน หรื อ
นาออกจากโรงงานได้ เ ฉพาะสิ่งที่สาเร็จรูปตามที่ระบุ ไว้ ในใบอนุญาตหรื อในหลักฐานการอนุญาตเท่านั้น
ห้ ามมิให้ จาหน่าย จ่าย โอน หรือนาไม้ แปรรูปออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ท่ไี ด้ รับอนุญาตให้ ไสกบ เซาะร่ อง รางลิ้น ซอยไม้
หรือกระทาด้ วยประการอื่น ๆ ในทานองเดียวกันนี้ จะจาหน่าย จ่าย โอน หรื อนาออกจากโรงงานได้
เฉพาะไม้ ท่ไี ด้ ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเท่านั้น ห้ ามมิให้ จาหน่าย
จ่าย โอน หรือนาไม้ แปรรูปที่ยังมิได้ ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต หรื อในหลักฐานการอนุญาต
ออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 20 ห้ ามมิใ ห้ ผ้ ูรับอนุญาตผลิตผลิตภั ณฑ์จาพวก ถ้ วย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน
ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้ อ อ่าง ถ้ วยแก้ ว เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น
ซึ่งทาจากไม้ หวงห้ ามที่เ ป็ นไม้ ส ัก พยุ ง ชิ ง ชั น ประดู่ มะค่า โมง ขะเจ๊า ะ มะเกลือ หรื อ ชนิด ไม้
ที่รัฐมนตรีกาหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ว่าจะเป็ น
ไม้ ช้ ินเดียวหรือหลายชิ้นที่ไม่ได้ อัดหรือประสานจากไม้ ช้ ินเล็กหลายชิ้นรวมเป็ นไม้ ช้ ิ นเดียว
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 21 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 และข้ อ 15 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 4
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรลัก ษณะอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
ข้ อ 22 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 18 ข้ อ 19 และข้ อ 20 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม

หมวด 5
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
ข้ อ 23 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 16 ข้ อ 19 และข้ อ 20 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 6
ผูร้ บั อนุ ญาตทาการแปรรูปไม้เพือ่ การค้าโดยใช้เครือ่ งจักร
ข้ อ 24 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 และข้ อ 15 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 7
ผูร้ บั อนุ ญาตทาการแปรรูปไม้เพือ่ การค้าโดยใช้แรงคน
ข้ อ 25 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 และข้ อ 16 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 8
ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ข้ อ 26 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ข้ อ 14 และข้ อ 15 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม

ให้ ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532
(ลงนาม)

สนั่น ขจรประศาสน์
(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ราชกิจจาฯ เล่ม 107 ตอนที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2533)

(สาเนา)
ข้อกาหนด
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

โดยที่ข้อกาหนดว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนี้ มีบางข้ อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่ง
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ออกข้ อกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อกาหนดนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 15 แห่ งข้ อกาหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 17 ข้ อ 21 ข้ อ 22 ข้ อ 23 ข้ อ 24 ข้ อ 25 และข้ อ 26
แห่ งข้ อกาหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 17 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 และข้ อ 14 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้ อ 21 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 และข้ อ 14 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้ อ 22 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 18 ข้ อ 19 และข้ อ 20 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้ อ 23 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 16 ข้ อ 19 และข้ อ 20 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้ อ 24 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8
ข้ อ 9 ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 และข้ อ 14 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้ อ 25 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 และข้ อ 16 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”

“ข้ อ 26 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติและรั บผิดชอบตามข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9
ข้ อ 10 และข้ อ 14 แห่งข้ อกาหนดนี้โดยอนุโลม”

ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2539
(ลงนาม)

สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาสังเรื
่ อ่ งขอทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า
หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

โดยที่เ ป็ นการสมควรปรั บปรุงเรื่ อง การมอบหมายให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิ จ ารณาสั่ง เรื่ อ ง
ขอทาการแปรรูปไม้ เ พื่ อการค้ า หรื อตั้ง โรงค้ า ไม้ แ ปรรูป หรื อ ตั้ ง โรงงานแปรรูป ไม้ เ สีย ใหม่ใ ห้ เ ป็ น
การเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยความตามข้ อ 3 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2519
อธิบดีกรมป่ าไม้ ออกประกาศเป็ นคาสั่งทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง มอบหมายให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณาสั่งเรื่ อง
การขอทาการแปรรูปไม้ เพื่อการค้ า หรือตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง มอบหมายให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณาสั่งเรื่ อง
การขอทาการแปรรูปไม้ เพื่อการค้ าหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2502
เว้ นแต่การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ ทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรื อมีไม้ แปรรูป
ไว้ ใ นครอบครองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พิจารณาสั่งอนุญาตไปแล้ ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 25 19
ซึ่งเป็ นวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ เป็ นต้ นมา
และก่อนประกาศกรมป่ าไม้ ฉบับนี้ใช้ บังคับ ให้ ถือว่าเป็ นการดาเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ซึ่งใช้ บังคับในขณะนั้น
ข้ อ 2 เมื่อได้ รับคาขอตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรื อคาขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
ให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่ งท้ องที่น้ัน ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณา
แล้ วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจั งหวัดแล้ ว
จึงให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 3 เมื่อได้ รับคาขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน หรือคาขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เ ป็ นหั วหน้ าประจากิ่งอาเภ อแห่ งท้ องที่นั้ น ๆ
แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาสั่ง
เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เ ป็ นหั วหน้ าประจากิ่งอาเภอนั้น
ดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 4 เมื่อได้ รับคาขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ กาลังเครื่ องจักรกล (เครื่ องจักรไอน้า
เครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องมอเตอร์ ไฟฟ้ า) ไม่ว่าจะมีปริ มาณแรงม้ าเท่าใด ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอ
ผู้เ ป็ นหั วหน้ า ประจากิ่ งอ าเภอแห่ งท้ องที่น้ัน ๆ แล้ ว แต่ก รณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ อ งและ
ความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่ าไม้ เมื่อได้ รับอนุมัติจาก
กรมป่ าไม้ แล้ ว จึงให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดดาเนินการออกใบอนุญาตได้

ข้ อ 5 เมื่อได้ รั บคาขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ กาลั งเครื่ อ งจักรกล
(เครื่องจักรไอนา้ เครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ า) ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็ นหั วหน้ าประจา
กิ่งอาเภอแห่งท้องที่น้นั ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้ วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ นผู้พิจารณาสั่ง
ข้ อ 6 เมื่อได้ รับคาขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนเพื่อการค้ าชั่ วคราว ให้ นายอาเภอหรื อ
ปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่น้นั ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ อง
และความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ ว
จึงให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 7 เมื่อได้ รับคาขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรกล (เครื่ องจักรไอน้า เครื่ องยนต์
หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ า) ชั่ วคราว ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็ นหั วหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่ งท้ องที่
นั้นแล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ อพิ จารณา
และเสนอความเห็นต่ออธิ บดีกรมป่ าไม้ เมื่อได้ รับ อนุมัติจากกรมป่ าไม้ แล้ ว จึงให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวั ด
ดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 8 การขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนหรื อเครื่ องจักรกลตามความในข้ อ 6 และ 7
ถือว่าเป็ นการขอทาการแปรรูปไม้ ช่ัวคราว เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ วไม่ให้ ต่ออายุใบอนุญาตอีก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพั นธ์ 2522
(ลงนาม)

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่ าไม้

(ราชกิจจาฯ เล่ม 96 ตอนที่ 25 วันที่ 27 กุมภาพั นธ์ 2522)

ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง กาหนดแบบบัญชี ประจาโรงงานแปรรูปไม้
และโรงค้าไม้แปรรูป
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

ด้ วยกรมป่ าไม้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรแก้ ไขแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้ าไม้ แปรรูป
เสียใหม่ เนื่องจากแบบบัญชีท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุ บันได้ กาหนดขึ้นใช้ เป็ นเวลานานแล้ ว ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปั จจุบัน และมักจะมีปัญหายุ่งยากในการปฏิบัติท้งั ผู้รับอนุญาตและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ เนื่องจากมีแบบบัญชี
หลายแบบ และมีข้นั ตอนการลงบัญชียุ่งยากสลับซับซ้ อน จึงได้ พิจารณากาหนดแบบบัญชีข้ ึนใหม่ เพื่ อให้
เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป ข้ อ 6 และข้ อ 7 อธิบดีก รมป่ าไม้ จึงกาหนด
แบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้ าไม้ แปรรูปให้ ผ้ รู ับอนุญาตปฏิบัติตามแบบบัญชี ท้ายประกาศนี้
บรรดาแบบบัญชีท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุบันให้ ใช้ ได้ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 และให้ เริ่มใช้ แบบบัญชี
ที่กาหนดขึ้นตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2524 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2523
(ลงนาม)

ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี )
อธิบดีกรมป่ าไม้

(ราชกิจจาฯ เล่ม 97 ตอนที่ 202 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2523)

คาแนะนา
การทาบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1. ลาดับที่

หมายถึง เลขลาดับที่ท่วั ไปในการรับ ให้ ลงตามลาดับที่ต้ังแต่ 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมื่อขึ้นเดือนใหม่ให้ เริ่มเลขลาดับใหม่

2. วัน เดือน ปี

หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ได้ รับไม้ แปรรูปเข้ าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูป
หรือวันที่ได้ รับไม้ แปรรูปจากไม้ ทอ่ นที่ทาการแปรรูปได้

3. ไม้แปรรูปที่รบั ให้ ระบุชนิดไม้ ท่นี าเข้ า พร้ อมทั้งจานวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐานการได้ มา
ก็ให้ ระบุ ช่ื อผู้ออกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความเป็ นจริ ง
กรณีท่เี ป็ นไม้ แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ ทอ่ นของโรงงานแปรรูปไม้ ของผู้รับอนุญาต
ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ ระบุ ในช่ องผู้ออกหลักฐานว่า “รั บจากการแปรรูป” แล้ วให้
ระบุไว้ ในช่องหมายเหตุ (ช่องที่ 4) ว่าได้ มาจากการแปรรูปไม้ ท่อนตามบัญชี ไม้ ท่อน
เลขลาดับที่เท่าใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. หมายเหตุ

ถ้ ามีส่งิ ใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไม้ แปรรูปให้ ระบุไว้ ในช่องนี้

5. ลาดับที่

หมายถึง เลขลาดับที่ท่วั ไปในการจาหน่าย ให้ ลงตามลาดับที่ต้ังแต่ 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมื่อขึ้นเดือนใหม่ให้ เริ่มเลขลาดับใหม่

6. วัน เดือน ปี

หมายถึง วัน เดือน ปี ที่จาหน่ายไม้ แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ า
ไม้ แปรรูป

7. ไม้แปรรูปที่จาหน่าย ให้ ระบุชนิดไม้ ท่จี าหน่าย พร้ อมทั้งจานวนและปริ มาตรไม้ ตลอดจนหลักฐาน
การจาหน่าย หนังสือกากับไม้ แปรรูป ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
กากับไม้ แปรรูป
8. หมายเหตุ

ถ้ ามีส่งิ ใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาหน่ายไม้ แปรรูป ให้ ระบุไว้ ในช่องนี้

ข้อปฏิบตั ิ
1. สาหรับโรงงานแปรรูปไม้ ให้ ลงรายการรั บหรื อจาหน่ายเศษไม้ ขี้เ ลื่อย ไว้ เ ป็ นหลักฐานในช่ อง
ชนิดไม้ และปริมาตรไม้
2. เมื่อถึงสิ้ นเดือน ให้ ขีด เส้ นยาวตลอดหน้ า เป็ นช่ อ งรวมจานวนไม้ และปริ ม าตรไม้ ท่รี ั บเข้ าและ
จาหน่าย
3. หลักฐานการได้มาและหลัก ฐานการจ าหน่าย ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรั กษาไว้ เ ป็ นหลักฐานประจา
โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูป
4. บัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรั กษาไว้ ณ สถานที่
ที่ได้ รับอนุญาตเพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ค รบถ้ ว น
ตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ
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คาแนะนา
การทาบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1. ลาดับที่ หมายถึง เลขลาดับไม้ ทุกชนิด ทั้งไม้ ทอ่ นและไม้ แปรรูป
2. ชนิดไม้ ให้ ระบุชนิดไม้ ทุกชนิดที่นาเข้ าหรือจาหน่าย
3. ยอดยกมาจากเดือนก่อน ให้ แสดงยอดสถิติของเดือนที่แล้ วมา โดยลงยอดจานวนและปริมาตร
4. รับในเดือนนี้
ให้ แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ ท่รี ับในเดือนนี้
5. จาหน่ายในเดือนนี้ ให้ แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ ท่จี าหน่ายในเดือนนี้
6. ยอดยกไปเดือนหน้า ให้ แสดงยอดสถิติของไม้ ท่คี งเหลือ
7. หมายเหตุ ถ้ ามีข้อความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ ระบุไว้ ในช่องนี้

ข้อปฏิบตั ิ
1. เมือ่ ถึงวันสิ้ นเดือน ให้ ขีดเส้นยาวตลอดหน้ า เป็ นช่องรวมจานวนไม้ ปริมาตรไม้ ท่คี งเหลือยกมา
จากเดือนก่อน รับในเดือนนี้ จาหน่ายในเดือนนี้ และยอดยกไปเดือนหน้ า
2. บัญชี ประจาโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต เพื่อให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ

บัญชีแ สดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป………..ประจาเดือน…………พ.ศ. ………
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(สาเนา)
ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง การให้ผรู ้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงประกาศกาหนดให้
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ไม้ ห รื อ ผู้ รั บ อนุญ าตตั้ ง โรงค้ า ไม้ แ ปรรูป ออกหนัง สื อ กากับ ไม้ แ ปรรูป
เพื่อให้ บุคคลนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ ยกเลิกประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ ผ้ รู ั บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
2. ให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้ง โรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรู ป
ตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลนาไม้ แ ปรรู ป เคลื่ อ นที่ จ ากสถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตได้
และหนังสือกากับไม้ แปรรูปนี้ ให้ ถือเสมือนหนึ่งเป็ นใบเบิกทางของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา 39
โดยให้ มีอายุการใช้ ได้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปเป็ นต้ นไป
3. หนังสือกากับไม้ แปรรูปตามข้ อ 2 ใช้ ได้ เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้ รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูปของตนเองเท่านั้น เว้ นแต่ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ซึ่งได้ รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้ องที่ จังหวัดสิงห์ บุรี , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดปทุมธานี,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดนนทบุรี , กรุงเทพมหานคร , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม,
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ให้ ใช้ ภายในเขตท้องที่ท้งั 10 จังหวัด นั้นได้
4. หนังสือกากับไม้ แปรรูปดังกล่าวในข้ อ 2. และข้ อ 3. ให้ จัดพิมพ์เป็ นเล่ม จานวนเล่มละ
50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้ กากับไม้ แปรรูปที่นาเคลื่อนที่หรือขนย้ ายไป ตอนกลางให้ รวบรวม
ส่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรื อผู้รับมอบอานาจ
แล้ วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้ นขั้วให้ ผ้ ูรับอนุญาตเก็บไว้ ในที่ปลอดภั ย
ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อพ้ นกาหนดแล้ ว
จะทาลายเสียก็ได้
5. หนังสือกากับไม้ แปรรูปแต่ละเล่ม จะใช้ ไ ด้ ต่อ เมื่ อ ผู้ รั บ อนุญ าตตั้ ง โรงงานแปรรูป ไม้
หรือโรงค้ าไม้ แปรรูป ได้ นาไปให้ จังหวัดท้องที่หรือฝ่ ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต แล้ วแต่กรณี
ประทับตราประจาต่อ ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายกรมป่ าไม้ ทุกฉบับ และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับตราประจาต่อ
ซึ่งเป็ นเครื่องหมายกรมป่ าไม้ ท่หี น้ าปกหนังสือกากับไม้ แปรรูปทุกเล่ม ทั้งให้ ระบุ เ ล่มที่ของหนังสือกากับ
ไม้ แปรรูปเล่มนั้น และฉบับที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
พร้ อมกับระบุข้อความว่า “ให้ ใช้ ได้ ” แล้ วให้ ผ้ อู นุญาตหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตาแหน่งไว้ เ ป็ นหลักฐาน
ที่หน้ าปกด้ วย
สาหรับหนังสือกากับไม้ แปรรูปตอนปลายทุกฉบับที่มอบให้ ผ้ ูนาเคลื่อนที่ใช้ กากับไม้ แปรรูป
ให้ จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ ดังนี้

5.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้ อ 3 ให้ กาหนดแบบตราอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ได้
โดยไม่ต้องแจ้ งผ่านด่านป่ าไม้ และให้ นาผ่านด่านป่ าไม้ ได้ ทุกเวลาภายในอายุ ห นัง สือ กากับ ไม้ แ ปรรูป
หากนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ต้ องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่ งท้ องที่
หรือด่านป่ าไม้ แห่งแรกที่ต้ังอยู่ในเส้นทางที่จะนาไม้ ออกนอกเขต 10 จังหวัดนั้นเสียก่อน
5.2 จังหวัดอื่น ๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้ อ 5.1 ให้ กาหนดแบบตราอนุญ าต
ให้ นาเคลื่อนที่ได้ ทุกเวลาภายในอายุ หนังสือกากับไม้ แปรรูป และนาผ่านด่านป่ าไม้ ในเขตจังหวัดนั้นได้
(เว้ นด่านป่ าไม้ ประเภทที่ 1) หากนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้ องขอรั บใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
แห่งท้องที่หรือด่านป่ าไม้ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน
6. การกรอกข้ อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามข้ อ 4. ให้ พับตอนปลาย
ด้ านหน้ าแบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบนให้ แ บบหนัง สือ กากับ ไม้ แ ปรรูป ทั้ง 3 ตอนตรงกัน
แล้ วให้ เขียนครั้งเดียวโดยใช้ กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้ วกลับด้ านหลัง
เขียนรายการไม้ แปรรูปโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้ านหน้ า
ทั้งนี้ ให้ ใช้ บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
(ลงนาม)

วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพั นธุ์ ศรีบุญลือ )
อธิบดีกรมป่ าไม้

หนังสือกากับไม้แปรรูป
เล่มที่……………..……….ฉบับที่…………………..……ชื่อในทางการพาณิชย์…………………………………………………………….……
วันที่…………..…(เวลา…………………น.) เดือน….…………..….……… พ.ศ. ……………..…
ข้ า พเจ้ า…………………………..…………..…….ผู้ รั บ อนุ ญ าตตั้ ง ………………….……………..……………………….
โดยใช้ ……………………….………..ปริมาณกาลัง……………………….…….แรงม้ า ณ ที่……………………..……………………………
ตาบล……………………..….………….…....อาเภอ…………..……..……………..………..จังหวัด …………….……........………………..
ตามใบอนุญาตที่ทาการ………………………………………………….เล่มที่…………………..……………เลขที่…………………..…………
ลงวันที่…………..…….เดือน……………….………พ.ศ. ………………….ได้ จาหน่ายไม้ ………………………………………………………
จานวน…………..….…………..แผ่น ปริมาตร…………………....………….……..ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ ายหนังสือ
กากับไม้ แปรรูปนี้ให้ แก่………………….…………………………………………………...นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้ หรื อ
โรงค้ าไม้ แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่………………………..…………………………..….………ตาบล………..……………………………………..
อาเภอ…………………….……………จังหวัด………………………………………….โดยทาง……………………………….……..………………..
ในความควบคุมของ……………………………………………………………………….……………………………………………..….
ไม้ แปรรูปจานวนนี้ได้ มาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกากับไม้ แปรรู ปดังต่อไปนี้
(1) ใบเบิกทางที่ทาการ…………..………….…เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่….…...เดือน……..…….พ.ศ. .…....
(2) ใบเบิกทางที่ทาการ…………..………….…เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่….......เดือน………..….พ.ศ. .…….
(3) ใบเบิกทางที่ทาการ…………..……….……เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่…….....เดือน……..…….พ.ศ. .…….
(4) หนังสือกากับไม้ แปรรูปของ……….....เล่มที่……… ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
(5) หนังสือกากับไม้ แปรรูปของ…………..เล่มที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
(6) หนังสือกากับไม้ แปรรูปของ…………..เล่มที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่…….....เดือน…..……….พ.ศ. .…….
หนังสือกากับไม้ แปรรูปฉบับนี้ใช้ กากับไม้ แปรรูประหว่างนาเคลื่อนที่ได้ ไม่เกิน 24 ชั่ วโมง นับ
ตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปนี้ จนถึงวันที่.…..(เวลา……….น.) เดือน...….….พ.ศ……...
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าไม้ แปรรูปรายนี้ เป็ นไม้ ท่ไี ด้ มาโดยชอบด้ วยพระราชบัญญัติป่าไม้ ทั้งได้
ลงบัญชีไม้ แปรรูปที่รับและบัญชีไม้ แปรรูปที่จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่เป็ นการถูกต้ องตามบัญชี จาหน่ายหรื อ
นาเคลื่อนที่ หน้ า ………………………..………..…………..เลขลาดับที่……………………..………………………………………………..…
และได้ ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผู้โอนหรือผู้รับมอบอานาจ
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผู้รับโอนหรือผู้แทน
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผู้ควบคุมหรือนาไม้ เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่ …………….ฉบับที่…………….
ลงวันที่……………เดือน………………………………..พ.ศ. ………………

ลาดับที่

ชนิดไม้ แปรรูป

รวมทั้งสิ้ น

จานวน

ขนาด (ซม.)
โตหรือ
ยาว กว้ าง
หนา

ปริมาตร
คิดเป็ นลูก
บาศก์เมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ทีใ่ ช้ ประทับ

หมายเหตุ

(สาเนา)
ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง การให้ผรู ้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2)

ด้ วยกรมป่ าไม้ เห็นสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศกรมป่ าไม้ เรื่ อง การให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูป ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 เพื่ อความเหมาะสม
และให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงให้ ยกเลิกความในข้ อ 6
ของประกาศกรมป่ าไม้ เรื่ อง การให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูป ออกหนังสือ
กากับไม้ แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“6. การกรอกข้ อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้ แปรรูปตามข้ อ 4. ให้ พับตอนปลายด้ านหน้ า
แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้ วให้ เขียนครั้ งเดียว
โดยใช้ กระดาษคาร์ บอนสอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้ วกลับด้ านหลังเขียนรายการไม้ แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้ านหน้ า
สาหรั บผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์ รายการไม้ แปรรูปแทนการเขียน ก็ให้ ทาได้ โดยพิ ม พ์
รายการไม้ แปรรูปให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้ วแนบกับหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ครบทั้ง 3 ตอน
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 โดยให้ ใช้ แบบรายการไม้ แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ”
ทั้งนี้ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
(ลงนาม)

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่ าไม้

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการขออนุ ญาต

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้ วน)

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทึกเสนอ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนามอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )

ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ

1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ทีผ่ ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้ ทเี่ กี่ยวข้องในรอบปี ทีผ่ ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผ้ ขู อไม่ได้ มาติดต่อ
ด้ วยตนเอง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนการขออนุ ญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ

ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้ น
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้ งผู้ขอทราบภายใน15วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้ งผู้ขอทราบภายใน15วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต
ส่งกรมป่ าไม้ ทราบ ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมด
แจ้ งให้ สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ท้องที่

1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ทีผ่ ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้ ทเี่ กี่ยวข้องในรอบปี ทีผ่ ่านมา
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผ้ ขู อไม่ได้ มาติดต่อ
ด้ วยตนเอง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เกีย่ วกับกิจการอุตสาหกรรมไม้

บทบัญญัติในกฎหมาย
เหตุแห่งความผิด
1. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้
ห้ าม
1.1 มิให้ ผ้ใู ดทาการแปรรูปไม้ 1.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
เว้ นแต่กรณีทไี่ ด้รับยกเว้ น
ตามมาตรา 45
ตามมาตรา 50
1.2 ได้รับอนุญาต แต่ไม่ปฏิบัตติ าม
1.2 ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
1.3 ตั้งโรงค้าไม้ แปรรูป
หรือข้อกาหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
1.4 มีไม้ สกั แปรรูป ไม่ว่าจานวน 1.3 มีไม้ ท่อนซุงทีม่ ิชอบด้วยกฎหมาย
เท่าใด อยู่ในครอบครอง
จมอยู่ในนา้ ลาคลองภายในรัศมี
1.5 มีไม้ แปรรูปชนิดอื่นอยู่ใน
ห้ าสิบเมตร ให้ สนั นิษฐานว่าอยู่ใน
ครอบครองเกิน 0.20
ความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตที่
ลูกบาศก์เมตร (มาตรา 48
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ อยู่ในบริเวณนั้น
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 19
ทั้งนี้ ให้ รวมถึงไม้ ทนี่ าเข้ามาใน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518)
ราชอาณาจักรด้วย
1.4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ต้องรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การแปรรูปไม้ ทตี่ นได้รับอนุญาต
(มาตรา 49 ทวิ)

บทลงโทษ

1.1 มาตรา 73 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
จาคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าเป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับไม้ สกั ไม้ ยาง หรือไม้ หวงห้ าม
ประเภท ข. หรือไม้ อื่น เป็ นต้น เป็ นท่อน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินสีล่ ูกบาศก์เมตร หรือเป็ นไม้ แปรรูป ปริมาตรรวมเกิน
สองลูกบาศก์เมตร จาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงยี่สบิ ปี และปรับตั้งแต่
ห้ าพันบาทถึงสองแสนบาท
1.2 มาตรา 73 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522
ทาผิดข้อกาหนด กฎกระทรวง ทีร่ ัฐให้ ปฏิบัตเิ พิ่มเติม ตามมาตรา 58
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้ าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้ าหมื่นบาท
1.3 มาตรา 74 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
ไม้ ทไี่ ด้มาหรือมีไว้ ในครอบครองเนื่องจากการกระทาผิด ให้ ริบเสีย
ทั้งสิ้น
1.4 มาตรา 74 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 18 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ ในการกระทาผิดหรือใช้ เป็ นอุปกรณ์
ให้ ได้รับผลในการทา ตามมาตรา 48 ให้ ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมี
ผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
1.5 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2515) เมื่อตรวจพบการกระทาผิดในกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ ตามทีไ่ ด้รับอนุญาต พนักงานเจ้ าหน้ าทีม่ ีอานาจ
สั่งพักใช้ ใบอนุญาต มีกาหนดไม่เกิน 120 วัน หรือถ้ ามีการฟ้ องร้ อง
ต่อศาล จะสั่งพักใช้ ใบอนุญาตจนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ก็ได้

บทบัญญัติในกฎหมาย
2. ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
จะมีไม้ ไว้ ในครอบครองในสถานที่
ทีไ่ ด้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ไม้ ทไี่ ด้ชาระค่าภาคหลวงและ
ค่าบารุงป่ า โดยมีหนังสือ
อนุญาตของอธิบดีกรมป่ าไม้
และมีรอยตราอนุญาตประทับ
ไว้ แล้ ว
2.2 ไม้ ทไี่ ด้รับอนุญาตให้ ทาได้
โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง
และพนักงานเจ้ าหน้ าทีไ่ ด้
ประทับตราแสดงว่าเป็ นไม้
ทีท่ าได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงแล้ ว
2.3 ไม้ ทไี่ ด้รับซื้อจากทางราชการ
ป่ าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ได้ประทับตรารัฐบาลขาย
ไว้ แล้ ว
2.4 ไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาต
ตามความในหมวดนี้ และมี
มีหนังสือกากับไม้ แปรรูปของ
ผู้รับอนุญาต หรือใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้ าหน้ าทีก่ ากับไว้
เป็ นหลักฐาน
2.5 ไม้ ทนี่ าเข้ามาในราชอาณาจักร
และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3)
กากับ (มาตรา 51 แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 20 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518)

เหตุแห่งความผิด
ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
การควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้ อยู่ใน
ครอบครองนอกเหนือจากไม้ ทกี่ าหนด
ตามมาตรา 51

บทลงโทษ

3. ห้ ามมิให้ ผ้รู ับอนุญาตทาการแปรรูปไม้
ในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
ถึงพระอาทิตย์ข้นึ (มาตรา 52)

ทาการแปรรูปไม้ระหว่างพระอาทิตย์ตก 3.1 มาตรา 72 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 (ฉบับที่ 6)
ถึงพระอาทิตย์ข้นึ โดยมิได้รับอนุญาต
พ.ศ.2522 จาคุกไม่เกินห้ าปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ ป็ นหนังสือ
หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
3.2 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 พ.ศ. 2515 (รายละเอียด
ตามข้อ 1.5)

2.1 มาตรา 72 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 จาคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าเป็ นไม้ สกั ไม้ ยาง หรือไม้ หวงห้ ามประเภท ข. หรือ
ไม้ อนื่ เป็ นต้น เป็ นท่อน อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินห้ าต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ ทคี่ รอบครองเกิน
หนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือไม้แปรรูปแล้ วรวมปริมาตรไม้
เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร มีโทษจาคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบห้ าปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
2.2 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ
(ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515 รายละเอียดตามข้อ 1.4
2.3 มาตรา 74 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
(รายละเอียดตามข้อ 1.3)
2.4 ตามมาตรา 74 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.4) แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

บทบัญญัติในกฎหมาย
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีม่ อี านาจ
ตรวจสอบการแปรรูปไม้ และ
กิจการของผู้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาต
ต้องอานวยความสะดวก และตอบ
ข้อซักถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(มาตรา 53)

เหตุแห่งความผิด
ผู้รับอนุญาตไม่ยนิ ยอมให้ เจ้าหน้าที่
เข้าทาการตรวจสอบการแปรรูปไม้ หรือ
ไม่ยอมตอบข้อซักถามใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
กิจการ

บทลงโทษ
4.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 จาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4.2 มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5)

5. ในเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ฯ ห้ ามมิให้ 5.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
5.1 มาตรา 73 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8
ผู้ใดค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้า 5.2 ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 (รายละเอียด
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
ผิดกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2518)
ตามข้อ 1.2)
บรรดาทีท่ าด้วยไม้ หวงห้ าม เกินกว่า
หรือข้อกาหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) 5.2 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งประกาศ
ขนาดหรือปริมาณทีร่ ัฐมนตรีฯ กาหนด
มาตรา 53 ตรี มาตรา 53 จัตวา
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 21 (ฉบับที่ 5)
(รายละเอียดตามข้อ 1.4)
พ.ศ. 2518
5.3 มาตรา 74 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 สิ่งประดิษฐ์ฯ ทีไ่ ด้มาโดยกระทาผิด
ให้ ริบเสียทั้งสิ้น
5.4 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515
6. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ผู้รับอนุญาตฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัตติ าม
วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรือ่ งที่
รัฐมนตรีฯ ได้กาหนดให้ ผ้รู ับอนุญาต
ปฏิบัตเิ พิ่มเติม (มาตรา 58)

6.1 มาตรา 73 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.2)
6.2 มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5)

7. มีไม้ หวงห้ ามทีย่ ังมิได้ แปรรูปอยู่ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
(มาตรา 69 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 3 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525)

7.1 มาตรา 69 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 จาคุกไม่เกินห้ าปี
หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าเป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับไม้ สกั ไม้ ยาง
ไม้ หวงห้ ามประเภท ข. หรือไม้ อื่น เป็ นต้น
เป็ นท่อน อย่างเดียวหรือสองอย่างรวมกันเกิน
ยี่สบิ ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกิน
สีล่ ูกบาศก์เมตร จาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงยี่สบิ ปี
และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ าไม้ น้นั อยู่ในโรงงาน ต้องพักใช้ ใบอนุญาต
ตามมาตรา 59 ด้วย

มีไม้ หวงห้ ามยังมิได้แปรรูปทีย่ ัง
ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในครอบครอง

8. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้ แปรรูป ต้องออก
หรือตั้งโรงค้าไม้ แปรรูป ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติ
หนังสือกากับไม้ แปรรูปนาเคลื่อนที่
ตามเงือ่ นไข
และต้อ งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด (มาตรา 39 ทวิ)
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2503

8.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 (รายละเอียดตามข้อ 4.1)
8.2 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515
(รายละเอียดตามข้อ 1.5)

