คานา
การประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ ทุกประเภท เป็ นงานที่กรมป่ าไม้ ให้ บริ การแก่ประชาชน
และผู้ประกอบธุรกิจทั่วทั้งประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้ อกาหนด
นโยบายของกรมป่ าไม้ ประกาศกรมป่ าไม้ และระเบี ยบต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ อง ส าหรั บควบคุ ม ก ากั บ และ
ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขออนุญาตให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของสานัก
การอนุญาตให้ ถูกต้ อง
เพื่อให้ ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านกฎหมาย
และข้ อปฏิบัติต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง กรมป่ าไม้ โดยสานักการอนุญาต จึงได้ จัดทาหนังสือแนวทางปฏิบัติ
ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งได้ อธิบายถึงการจัดทาบัญชี ไม้ ท่อน ไม้ แปรรูป และ
บัญชีแสดงสถิติประจาโรงงานฯ พร้ อมทั้งรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูรับอนุ ญาตต้ องปฏิบัติ
รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูประกอบกิจการด้ านนี้ได้ ศึกษาและใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการนั่นเอง
กรมป่ าไม้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ จะได้ รับประโยชน์จากหนังสือ
แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้ตามสมควร

สานักการอนุญาต กรมป่ าไม้
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แนวทางปฏิบตั ิของผูร้ บั อนุญาต
- ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักร (โรงเลื่อยจักร)
- ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรเพื่อประดิษฐกรรม
- ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
- ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
- ทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้เครือ่ งจักร
- ทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้แรงคน

โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร (โรงเลื่อยจักร) หมายความว่า โรงงานที่ใช้ เ ครื่ องจักร
เป็ นต้ นกาลังในการแปรรูปไม้ ท่มี ีวัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้ เป็ นไม้ แปรรูปจาหน่าย
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หมายความว่า โรงงานที่ใช้
เครื่องจักรเป็ นต้ นกาลังในการแปรรูปไม้ ที่มีวัตถุ ประสงค์ทาการแปรรูปไม้ ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้ วยไม้ ใ ห้ เป็ นผลิตภั ณ ฑ์ท่สี าเร็จรู ป หรื อกึ่งส าเร็จรูป ร่ วมในกิจการเดียวกั น
จาหน่าย
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม หมายความว่า โรงงานที่ใช้ เ ครื่ องจักร
เป็ นต้ นกาลังในการแปรรูปไม้ ท่มี ีวัตถุประสงค์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้
ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน (โรงเลื่อยมือ) หมายความว่า โรงงานที่ใช้ คนทาการแปรรูปไม้
และมีวัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้ เป็ นไม้ แปรรูปจาหน่าย
โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม หมายความว่า โรงงานที่ใช้ คนทาการแปรรูปไม้
ที่มีวัตถุ ประสงค์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ใ ห้ เ ป็ นผลิต ภั ณ ฑ์สาเร็จ รูป
หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
การแปรรูปไม้ ช่ั วคราว หมายความว่า ทาการแปรรูปไม้ เ พื่ อการค้ า หรื อ มิใ ช่ เ พื่ อ การค้ า
เป็ นครั้ งคราว ซึ่งไม่เ ข้ าลัก ษณะเป็ นการตั้ ง โรงงานแปรรูป ไม้ โดยมีจานวนไม้ ท ่อ นหรื อ ไม้ แ ปรรูป
ที่จะนามาแปรรูปในแต่ละคราวแน่นอน และการกระทาดังกล่าวต้ องไม่เป็ นอาจิณ
1. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1.1 ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต (มาตรา 48 แก้ ไขโดย
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19)
1.2 ต้ องรั บผิ ดชอบในการด าเนิน กิ จการเกี่ ย วกั บแปรรู ปไม้ ต ามที่ตนได้ รั บอนุญ าต
(มาตรา 49 ทวิ บัญญัติข้ นึ โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 พ.ศ.2515 ข้ อ 5)

1.3 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 โดยมีหนัง สือ อนุญ 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 ท่นี าเข้ ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) กากับ
(มาตรา 51 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 20)
1.4 ห้ ามทาการแปรรูปไม้ ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึน เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นหนังสือ (มาตรา 52)
1.5 ต้ องอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาต ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามพระราชบัญญั ติน้ หี รือไม่ (มาตรา 53)
1.6 ต้ องจัดให้ คนงานหรือผู้รับจ้ างซึ่งทาการตามที่ได้ รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะเช่ นนั้น
ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57)
1.7 เมื่อได้ มีคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ พักใช้ ใบอนุญาตแล้ ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิ
ตามใบอนุ ญาตนั้น นับแต่วัน ทราบคาสั่งของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จนกว่ าจะครบกาหนดเวลาการพั กใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ ส่งั ให้ เพิกถอนคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาต (มาตรา 60)
1.8 รั บ ทราบหนั ง สือ แจ้ ง คาสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตหรื อ คาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ส่งั พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 61 ทวิ บัญญัติข้ ึนโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 25)
1.9 อุท ธรณ์คาสั่ง ของพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ที่สั่ง ไม่อ นุญ าตตามคาขอของบุ ค คลใด
ตามความในพระราชบัญญัติน้ ี หรือสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 ต่อรั ฐมนตรี ได้ ภายในกาหนด
สามสิบวัน นับแต่วันทราบคาสั่ง (มาตรา 62)
2. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
2.1 ต้ องทาบัญ ชี ไ ม้ ที่ยัง มิไ ด้ แ ปรรูป ตามแบบที่อ ธิบ ดีก รมป่ าไม้ กาหนด บัญ ชี น้ ี
ให้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการ
ให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ (ข้ อ 6)

2.2 ต้ องทาบัญชีไม้ แปรรูปแสดงการได้ มาและการจาหน่ายไม้ ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้
กาหนด บัญชีน้ ใี ห้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ ท่ที าการแปรรูปไม้ เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้
และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ (ข้ อ 7)
2.3 เมื่อจาหน่ายหรื อ นาไม้ แ ปรรูป เคลื่ อ นที่ไ ปจากโรงงานแปรรูป ไม้ ผู้ รั บ อนุญ าต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามแบบที่อธิ บดีกรมป่ าไม้ กาหนด มอบให้ แ ก่
ผู้รับโอนหรื อผู้นาเคลื่อนที่ซ่ึงไม้ น้ันทุกคราวไป และให้ ผ้ ูรับอนุญาตนั้นมีสาเนาหรื อคู่ฉีกหนังสือ กากับ
ไม้ แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ (ข้ อ 8)
3. ตามข้อกาหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ข้อกาหนด ฉบับ ที ่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
3.1 ห้ ามขยายโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้
การขยายโรงงานหมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะ เลื่ อ ย เครื่ อ งเลื่ อ ย หรื อ เครื่ อ งใช้ สาหรั บ แปรรูป ไม้
ให้ มีขนาดเพิ่มขึ้น หรือ
(3) การเพิ่ ม หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจัก รที่ใช้ เ ป็ นต้ น กาลังสาหรั บ ฉุดโต๊ะเลื่อ ย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ เพื่อให้ มีกาลังเพิ่มขึ้น โดยไม่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
หากฝ่ าฝื นให้ ส่ังพั กใช้ ใบอนุญ าตและงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่
หนึ่งปี ถึงห้ าปี (ข้ อ 5)
3.2 ต้ องควบคุ มดูแลการดาเนิ นกิจ การของโรงงานแปรรูป ไม้ ให้ ถู กต้ องตามเงื่ อนไข
แห่ งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้ หากปรากฏว่ามีไม้ ไม่ช อบด้ วยกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้
อยู่ในบริเวณโรงงาน ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอน (ข้ อ 6)
3.3 เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรงงานแปรรูปไม้ ได้ มีคาสั่งให้ หยุ ดทาการแปรรูปไม้
ให้ ห ยุ ด ขนหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยไม้ ให้ ก ระทาหรื อ ให้ ล ะเว้ น การกระท าอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ผู้ รั บ อนุญ าต
ผู้รับ มอบอานาจ คนงาน หรื อผู้รั บจ้ า ง ต้ องปฏิ บัติต ามค าสั่งนั้น ทันที หากไม่ป ฏิบัติ ตามให้ สั่งพั กใช้
ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี (ข้ อ 7)
3.4 ต้ องจัดทาบัญชีไม้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งของแต่ละวัน
หากฝ่ าฝื นหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต (ข้ อ 8)
3.5 ต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งทุกครั้ งที่มีการนาไม้ แปรรูป
ออกจากโรงงาน หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พั กใช้ ใ บอนุญาตและงดต่ออายุ ใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
(ข้ อ 9)
3.6 ต้ องเก็บรักษาบัญชีไม้ และหลักฐานกากับไม้ ท่นี าเข้ าและจาหน่ายออกไว้ ณ สถานที่
ที่ได้ รับอนุญาต และต้ องเก็บรั กษาไว้ ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่จาหน่ายไม้ หมดจานวนตามหลักฐาน
ควบคุมไม้ แต่ละฉบับ หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึง
สองปี (ข้ อ 10)

3.7 ต้ องจัดทาหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุ ในใบอนุญาต เว้ นแต่
บริเวณโรงงานมีร้ัวล้ อมหรือมีฝาผนังกั้น
ต้ องจัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่องจักรต้ นกาลัง โต๊ะเลื่อย เครื่ องเลื่อย
หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ ให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบัน พร้ อมทั้งลงนามเป็ นหลักฐาน
แผนผังนี้ให้ แสดงไว้ ณ ที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่ายในโรงงานที่ได้ รับอนุญาตนั้น
ต้ องเปิ ดประตูทางเข้ าออกโรงงานไว้ ตลอดเวลาที่ทาการแปรรูปไม้
หากฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี (ข้ อ 12)
3.8 ถ้ ามีสถานที่รวมหมอนไม้ ซ่ึงตนเป็ นผู้รับอนุญาตทาออกเอง หรื อรั บโอนมาจากผู้อ่ื น
ไว้ น อกบริ เ วณอาณาเขตโรงงานตามข้ อ 12 ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ นหนั ง สือ จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ออกใบอนุญาตให้ ใช้ สถานที่น้นั เป็ นที่รวมหมอนไม้ ก่อน
ต้ องจัดทาหลักเขตและแผ่นป้ ายแสดงชื่ อผู้รับอนุญาต ณ สถานที่รวมหมอนไม้
ดังกล่าว
ต้ องรั บผิดชอบดูแลมิให้ มีไม้ ท่ไี ม่ ช อบด้ วยกฎหมาย ว่าด้ วยการป่ าไม้ อยู่ในเขต
ที่รวมหมอนไม้ ดังกล่าว
หากฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต (ข้ อ 13)
3.9 ต้ องอยู่ดูแลกิจการแปรรูปไม้ ด้วยตนเอง หากไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้ วยตนเองได้
ต้ องจัดให้ มีตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด เพื่ ออานวยความสะดวก
และตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้ องปิ ดหนังสือการตั้งตัวแทนไว้ ณ ที่เ ปิ ดเผย
และเห็นได้ ง่ายในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูออกใบอนุญาตทราบภายใน
7 วัน นับแต่วัน ตั้งตัวแทน หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต (ข้ อ 14)
3.10 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 ไม่ว่าผู้รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงานหรือไม่กต็ าม ผู้รับอนุญาตจะอ้ างว่าเป็ นการกระทา
ของคนงานหรือบุคคลอื่นไม่ได้ และไม่เป็ นเหตุบรรเทาความผิดแต่อย่างใด (ข้ อ 11)
3.11 ผู้รับอนุญ าตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ เ พื่ อผลิ ตสิ่งสาเร็จรูป จะจาหน่ าย จ่า ย โอน
หรือนาออกจากโรงงานได้ เฉพาะสิ่งที่สาเร็จรูปตามที่ระบุ ไว้ ในใบอนุญาตหรื อในหลักฐานการอนุญาตเท่านั้น
ห้ ามมิให้ จาหน่าย จ่าย โอน หรือนาไม้ แปรรูปออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ท่ไี ด้ รับอนุญาตให้ ไสกบ เซาะร่อง รางลิ้น ซอยไม้
หรือกระทาด้ วยประการอื่น ๆ ในทานองเดียวกันนี้ จะจาหน่าย จ่าย โอน หรื อนาออกจากโรงงานได้
เฉพาะไม้ ท่ีได้ ผ่ านกรรมวิธี ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ในใบอนุ ญาตหรื อในหลั ก ฐานการอนุ ญาตเท่า นั้น ห้ ามมิ ใ ห้
จาหน่าย จ่าย โอน หรือนาไม้ แปรรูปที่ยังมิได้ ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุ ไว้ ในใบอนุญาต หรื อในหลักฐาน
การอนุญาตออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุ ใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสามปี (ข้ อ 19)

3.12 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จาพวก ถ้ วย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน
ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้ อ อ่าง ถ้ วยแก้ ว เขียง หรื อผลิตภั ณฑ์ดังกล่าวที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น
ซึ่งทาจากไม้ หวงห้ ามที่เป็ นไม้ สัก พยุ ง ชิ งชั น ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ มะเกลือ หรื อชนิดไม้ ท่รี ั ฐมนตรี
กาหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ว่าจะเป็ นไม้ ช้ ิ นเดียว
หรือหลายชิ้นที่ไม่ได้ อัดหรือประสานจากไม้ ช้ ินเล็กหลายชิ้ นรวมเป็ นไม้ ช้ ิ นเดียว
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้ าปี (ข้ อ 20)
3.13 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 ไม่ว่าผู้รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงาน
หรื อไม่ก็ตาม ผู้ รับอนุญาตจะอ้ างว่า เป็ นการกระทาของคนงานหรื อ บุ คคลอื่นไม่ ได้ และไม่เ ป็ นเหตุ
บรรเทาความผิดแต่อย่างใด (ข้ อ 11)
4. ประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนัง สื อ ก ากับ ไม้แ ปรรู ป ลงวัน ที ่ 10 มกราคม พ.ศ.2546 และประกาศกรมป่ าไม้
เรื่อง การให้ผูร้ ับอนุ ญ าตตั้งโรงงานแปรรูป ไม้หรื อโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสื อกากับไม้แ ปรรู ป
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
4.1 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป
ตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลนาไม้ แ ปรรูป เคลื่ อ นที่จ ากสถานที่ที่ไ ด้ รั บ อนุญ าตได้
และหนังสือกากับไม้ แปรรูปนี้ ให้ ถือเสมือนหนึ่งเป็ นใบเบิ กทางของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา 39
โดยให้ มีอายุการใช้ ได้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปเป็ นต้ นไป
(ข้ อ 2)
4.2 หนังสือกากับไม้ แปรรูปตามข้ อ 4.1 ใช้ ได้ เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้ รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ของตนเองเท่านั้น เว้ นแต่ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่ง ได้ 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)
4.3 หนังสือกากับไม้ แปรรูปดังกล่าวในข้ อ 4.1 และข้ อ 4.2 ให้ จัดพิ มพ์ เ ป็ นเล่ม จานวน
เล่ ม ละ 50 ฉบั บ แต่ ล ะฉบั บมี ส ามตอน ตอนปลายใช้ ก ากับ ไม้ แ ปรรู ป ที่น าเคลื่ อ นที่ห รื อ ขนย้ า ยไป
ตอนกลางให้ รวบรวมส่งพนักงานเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 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 (ข้ อ 4)
4.4 หนังสือกากับไม้ แปรรูปแต่ละเล่ม จะใช้ ได้ ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ได้ น าไปให้ จั ง หวั ด ท้ อ งที่ ห รื อ ส่ว นอนุ ญ าตอุ ต สาหกรรมไม้ สานั ก การอนุ ญ าต แล้ ว แต่ ก รณี
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 พร้ อมกับระบุ ข้อความว่า
“ให้ ใช้ ได้ ” แล้ วให้ ผ้ อู นุญาตหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตาแหน่งไว้ เป็ นหลักฐานที่หน้ าปกด้ วย
สาหรั บหนังสือกากับไม้ แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ ผ้ ูนาเคลื่อนที่ใช้ กากับ
ไม้ แปรรูป ให้ จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ ดังนี้
4.4.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้ อ 4.2 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
4.4.2 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้ อ 4.4.1 ให้ กาหนดแบบตราอนุญาต
ให้ นาเคลื่อนที่ได้ ทุกเวลาภายในอายุ หนังสือกากับไม้ แปรรูป และนาผ่ านด่านป่ าไม้ ในเขตจังหวัดนั้นได้
(เว้ นด่านป่ าไม้ ประเภทที่ 1) หากนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้ องขอรั บใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
แห่งท้องที่หรือด่านป่ าไม้ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน (ข้ อ 5)
4.5 การกรอกข้ อ ความในแบบฟอร์ ม หนัง สือ กากับ ไม้ แ ปรรูป ตามข้ อ 4.3 ให้ พั บ
ตอนปลายด้ านหน้ าแบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน
แล้ วให้ เขียนครั้งเดียวโดยใช้ กระดาษคาร์ บอนสอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้ วกลับด้ านหลัง
เขียนรายการไม้ แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้ านหน้ า
สาหรับผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิ มพ์ รายการไม้ แปรรูป แทนการเขียน ก็ให้ ทาได้
โดยพิมพ์รายการไม้ แปรรูปให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้ วแนบกับหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ครบ
ทั้ง 3 ตอน ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 4 โดยให้ ใ ช้ แ บบรายการ ไม้ แ ปรรูป ตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้
(ข้ อ 6 แก้ ไขโดยประกาศกรมป่ าไม้ เรื่ อง การให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้ งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547)
5. ตามหนังสือกรมป่ าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11834 ลงวันที่ 26 พฤศจิ ก ายน
2547 เรือ่ ง กาหนดเงือ่ นไขให้ผรู ้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่อ งจัก รที่ใช้ไม้จากสวนป่ า
เป็ นวัตถุดิบเข้าโรงงาน ปฏิบตั ิ รวม 3 ข้อ ดังนี้
(1) ก่อนผู้รับอนุญาตจะนาไม้ จากสวนป่ าเข้ าโรงงาน ต้ องแจ้ งให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่
แห่งท้องที่ต้ังโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนทุกครั้ง
(2) การจัดทาบัญชีไม้ ประจาโรงงาน ให้ ผ้ ูรับอนุญาตจัดทาบัญชี ไม้ จากสวนป่ าแยกชุ ด
กับไม้ ชนิดอื่น และเก็บรักษาไม้ จากสวนป่ าอย่าให้ ปะปนกับไม้ ช นิดอื่นที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ
(3) ให้ ผ้ รู ับอนุญาตลงบัญชีรับไม้ จากสวนป่ าในบัญชีรับไม้ ประจาโรงงานตามปกติด้วย
6. ตามประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง กาหนดแบบบัญชี ประจาโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้า
ไม้แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523
กรมป่ าไม้ ได้ กาหนดแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้ าไม้ แปรรูปให้ ผ้ ูรับอนุญาต
ปฏิบัติตามแบบบัญชีท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ

7. การต่ออายุใบอนุ ญาต
7.1 การขออนุญาตให้ ย่นื เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
7.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ า ยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่า ด้ ว ย
การแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป
7.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
7.1.3 สมุดบัญชีไม้ ท่เี กี่ยวข้ องในรอบปี ที่ผ่านมา
7.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
7.2 ให้ ย่นื คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณีย่นื คาขอล่าช้ าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ ช้ ีแจงเหตุผลความจาเป็ น
ประกอบการพิจารณาด้ วย และในปี ต่อไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้ าอีก ให้ งดต่ออายุใบอนุญาต
ถ้ าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการต่อไป

แนวทางปฏิบตั ิของผูร้ บั อนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้ นไม้สบั
จากไม้ยางพารา และไม้ทปี่ ลูกขึ้ นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล
สนปฏิพทั ธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว
มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล

1. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
(มาตรา 48 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19)
ต้ องรับผิดชอบในการดาเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ ตามที่ตนได้ รับอนุญาต
(มาตรา 49 ทวิ บัญญัติข้ ึนโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 พ.ศ.2515 ข้ อ 5)
1.3 จะมีไม้ ไว้ ใ นครอบครองในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตของตนได้ แต่เ ฉพาะไม้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม้ ท่ไี ด้ ชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่ าเสร็จสิ้นแล้ ว หรือถ้ าเป็ นไม้ ท่ไี ด้ รับอนุญาต
ให้ ทาการแปรรูปได้ ก่อนชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่ า โดยมีหนัง สือ อนุญ 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 ท่ไี ด้ รับซื้อจากทางราชการป่ าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ ประทับตรารั ฐบาล
ขายไว้ แล้ ว
(4) ไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาต(ตามความในหมวด4 การควบคุมการแปรรูปไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484) และมีหนังสือกากับไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาต หรื อใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่กากับไว้ เป็ นหลักฐาน
(5) ไม้ ท่นี าเข้ ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) กากับ
(มาตรา 51 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 20)
1.4 ห้ ามทาการแปรรูปไม้ ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึน เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นหนังสือ (มาตรา 52)
1.5 ต้ องอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาต ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ หี รือไม่ (มาตรา 53)
1.6 ต้ องจัดให้ คนงานหรื อผู้รับจ้ างซึ่งทาการตามที่ได้ รับอนุญาต มีใบคู่มือแสดงฐานะ
เช่นนั้น ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57)
1.7 เมื่อได้ มีคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ พักใช้ ใบอนุญาตแล้ ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิ
ตามใบอนุ ญาตนั้น นับแต่วัน ทราบคาสั่งของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จนกว่ าจะครบกาหนดเวลาการพั กใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ ส่งั ให้ เพิกถอนคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาต (มาตรา 60)

1.8 รั บ ทราบหนั ง สือ แจ้ ง คาสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตหรื อ คาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ส่งั พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(มาตรา 61 ทวิ บั ญญัติข้ ึน โดยพระราชบั ญญัติป่าไม้ (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2518
มาตรา 25)
1.9 อุท ธรณ์คาสั่ง ของพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ที่สั่ง ไม่อ นุญ าตตามคาขอของบุ ค คลใด
ตามความในพระราชบัญญัติน้ ี หรือสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 ต่อรั ฐมนตรี ได้ ภายในกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง (มาตรา 62)
2. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
2.1 ต้ องทาบัญชีไม้ ท่ยี ังมิได้ แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด บัญชี น้ ีให้ รักษาไว้
ณ โรงงานแปรรูปไม้ เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ า ที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วน
ตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ (ข้ อ 6)
2.2 ต้ องทาบัญชีไม้ แปรรูปแสดงการได้ มาและการจาหน่ายไม้ ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้
กาหนด บัญชีน้ ใี ห้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ ท่ที าการแปรรูปไม้ เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรว จดูได้
และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ (ข้ อ 7)
2.3 เมื่อจาหน่ายหรื อนาไม้ แปรรูปเคลื่ อ นที่ไ ปจากโรงงานแปรรูป ไม้ ผู้ รั บ อนุญ าต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด มอบให้ แก่ผ้ ูรับโอน
หรือผู้นาเคลื่อนที่ซ่งึ ไม้ น้นั ทุกคราวไป และให้ ผ้ รู ับอนุญาตนั้นมีสาเนาหรื อคู่ฉีกหนังสือกากับไม้ แปรรูปนั้นไว้
ณ โรงงานแปรรูปไม้ เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ (ข้ อ 8)
3. ตามข้อกาหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรเพือ่ ทาการแปรรูปไม้ยางพารา
3.1 ต้ องใช้
(1) เลื่อยวงเดือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยไม่เกิน 48 นิ้ว หรือ
(2) เลื่อยสายพานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมูเล่ (วงเหวี่ยง) ไม่เกิน 4 ฟุต หรือ
(3) เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น
(4) เครื่องจักรกลต้ นกาลังให้ ใช้ ได้ ไม่เกินตามกาลังแรงม้ าที่ได้ ระบุไว้ ในใบอนุญาตเท่านั้น
(ข้ อ 3)
3.2 ต้ องนาไม้ ยางพาราและไม้ ท่ปี ลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยู คาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล
สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้ าว มะขาม มะไฟบ้ าน มะปรางบ้ าน จามจุ รี
และไม้ ตาล (ตามเงื่อนไขการอนุญาตเท่านั้น) เข้ ามาทาการแปรรูปในโรงงานหรือตัวอาคารโรงงาน (ข้ อ 4)
3.3 ไม่นาไม้ แปรรูปหรือไม้ ซุงท่อนชนิดอื่นที่มิใช่ไม้ ยางพาราและไม้ ท่ปี ลูกขึ้นโดยเฉพาะ
คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้ าว
มะขาม มะไฟบ้ าน มะปรางบ้ าน จามจุ รี และไม้ ต าล เข้ า มาในเขตโรงงานหรื อ ตัว อาคารโรงงาน
เพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เสียก่อน (ข้ อ 5)

3.4 ไม่เพิ่มจานวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่ มหรื อเปลี่ยนแปลง
เครื่ องใช้ สาหรั บ ไม้ แปรรู ป หรื อ เปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรกลต้ นกาลั งให้ มีกาลังแรงม้ าสูงขึ้นผิ ดไปจาก
หลักฐานในการอนุญาต หรื อติดตั้งเครื่ องจักรกลต้ น กาลัง ขึ้ น ใหม่ แทนเครื่ อ งจัก รกลต้ น กาลัง เดิม
หรือติดตั้งเครื่องจักรกลต้ นกาลังเพิ่มขึ้นใหม่ และใช้ ฉุดเครื่องใช้ เ ลื่อยหรื อฉุดเครื่ องใช้ สาหรั บแปรรูปไม้
โดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เสียก่อน (ข้ อ 6)
3.5 ต้ องทาหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ต้ังโรงงานตามที่ระบุ ในใบอนุญาตให้ ชั ดเจน
และปิ ดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ต้ังโรงงานไว้ เป็ นหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ได้ รับอนุญาต (ข้ อ 7)
3.6 ต้ อ งควบคุม ดูแ ลการดาเนิน กิจ การโรงงานแปรรูป ไม้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไข
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ หากผู้รับอนุญาตไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้ วยตนเองได้ ต้องจัดให้ มีผ้ แู ทน
เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ สามารถอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ (ข้ อ 8)
3.7 ต้ องทาบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ถูกต้ อง
ตรงความเป็ นจริงทุกครั้งที่มีการนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน (ข้ อ 9)
4. ประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ผูร้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจัก ร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2546
4.1 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ ยางพารา
หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่ อนาไม้ แปรรูป
เคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตได้ โดยให้ มีอายุการใช้ ได้ ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือ
กากับไม้ แปรรูป และให้ ใช้ ได้ ท่วั ราชอาณาจักร (ข้ อ 2)
4.2 หนังสือกากับไม้ แปรรูป ให้ จัดพิ มพ์ เ ป็ นเล่ม ๆ ละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับให้ ใช้
กระดาษสีเหลืองมีสองตอน ตอนปลายใช้ กากับไม้ แปรรูปที่นาเคลื่อนที่ หรื อขนย้ ายไป ตอนต้ นขั้วให้ ผ้ ู รั บอนุญาต
เก็บไว้ ในที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
เมื่อพ้ นกาหนดแล้ วจะทาลายเสียก็ได้ (ข้ อ 3)
4.3 หนังสือกากับไม้ แปรรูปแต่ละเล่มจะใช้ ได้ เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
หรือตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปได้ นาไปให้ จังหวัดท้องที่ หรือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่ าไม้
แล้ วแต่กรณี ประทับตรากรมป่ าไม้ ทุกฉบับ และประทับตรากรมป่ าไม้ ท่หี น้ าปกหนังสือกากับไม้ แปรรูปทุกเล่ม
ระบุเล่มที่ของหนังสือกากับไม้ แปรรูป และเลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
หรื อตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป พร้ อมระบุ ข้อความว่า “ให้ ใ ช้ ไ ด้ ” แล้ ว ให้ ผู้ อ นุญ าตหรื อ ผู้ รั บ มอบอานาจ
ลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง ไว้ เป็ นหลักฐานที่หน้ าปกด้ วย
ส าหรั บ หนั ง สื อ ก ากั บ ไม้ แปรรู ป ตอนปลายทุ ก ฉบั บ ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ได้ ท่วั ราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุ หนังสือกากับ
ไม้ แปรรูป โดยไม่ต้องแจ้ งผ่านด่านป่ าไม้ (ข้ อ 4)
4.4 การกรอกข้ อ ความในแบบฟอร์ ม หนัง สือ กากับ ไม้ แ ปรรูป ตามข้ อ 4. ให้ พั บ
ตอนปลายด้ านหน้ าแบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 2 ตอนตรงกัน
แล้ วเขียนครั้ งเดียวโดยใช้ กระดาษก๊อปปี้ สอดแทรกให้ ข้อความตรงกัน ทั้ง 2 ตอน แล้ ว กลับ ด้ า นหลัง
เขียนรายการไม้ แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้ านหน้ า (ข้ อ 5)

5. หนัง สือกรมป่ าไม้ ด่ วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546
เรือ่ ง ประกาศกรมป่ าไม้ เรือ่ ง การให้ผรู ้ บั อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรเพื่อทาการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจัก รเพื่ อ ทาการแปรรูป ไม้ หรื อ โรงค้ า
ไม้ แปรรูป จากไม้ ท่ปี ลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 ได้ แก่ ไม้ ยูคาลิปตัส
ไม้ สะเดาเทียม ไม้ สนทะเล ไม้ สนปฏิพัทธ์ ไม้ กระถินณรงค์ ไม้ กระถินเทพา ไม้ กระถินยักษ์ ไม้ มะพร้ าว
ไม้ มะขาม ไม้ มะไฟบ้ าน ไม้ มะปรางบ้ าน ไม้ จามจุ รี และไม้ ตาล ให้ ถือปฏิบัติในเรื่ องการออกหนังสือกากับ
ไม้ แปรรูปเช่นเดียวกันกับผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูปจากไม้ ยางพาราโดยอนุโลม
6. ตามประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง กาหนดแบบบัญชี ประจาโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้า
ไม้แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523
กรมป่ าไม้ ได้ กาหนดแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และโรงค้ าไม้ แปรรูปให้ ผ้ ูรับอนุญาต
ปฏิบัติตามแบบบัญชีท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ
7. การต่ออายุใบอนุ ญาต
7.1 การขออนุญาตให้ ย่นื เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
7.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ า ยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่า ด้ ว ย
การแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป
7.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
7.1.3 สมุดบัญชีไม้ ท่เี กี่ยวข้ องในรอบปี ที่ผ่านมา
7.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
7.2 ให้ ย่นื คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณีย่นื คาขอล่าช้ าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่เ กิน 1 ปี ให้ ช้ ี แจงเหตุผล
ความจาเป็ นประกอบการพิ จารณาด้ วย และในปี ต่อไปหากมายื่นขอต่ออายุ ใ บอนุญ าตล่า ช้ า อีก ให้ ง ด
ต่ออายุใบอนุญาต
ถ้ าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการต่อไป

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

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่ าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ 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 พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ซึ่ ง อธิบ ดีก รมป่ าไม้ ม อบหมายเป็ นผู้ พิ จ ารณาสั่ง สาหรั บ ท้ อ งที่จ ัง หวัด อื่ น
ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็ นผู้พิจารณาสั่ง เว้ นแต่กรณีการขอรั บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้
เครื่องจักร ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดส่งเรื่องราวคาขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่ าไม้ เป็ นผู้พิจารณาสั่ง
ข้ อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ไม้
โดยใช้ แรงคน ใบอนุ ญาตทาการแปรรู ปไม้ เ พื่ อ การค้ า ใบอนุญ าตทาการแปรรู ปไม้ มิ ใช่ เ พื่ อ การค้ า
ใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป และใบอนุญาตมีไม้ แปรรูปไว้ ในครอบครอง ให้ ใช้ แบบอนุญาต 1 แบบอนุญาต 2
แบบอนุญาต 3 แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 5 ผู้ใ ดได้ รับอนุญาตให้ ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ หรื อ ได้ รับอนุญ าตให้ ทาการแปรรูป ไม้
เพื่อการค้ า ถ้ าผู้น้นั ทาการค้ าไม้ แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริ เวณเดียวกันกับ
ที่ทาการแปรรูปไม้ 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 บัญชี น้ ีให้ รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้
หรือที่ทาการแปรรูปไม้ แล้ วแต่กรณี เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการ
ให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ
ข้ อ 7 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ เพื่ อการค้ 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 แปรรูป
ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด
มอบให้ แก่ผ้ ูรับโอนหรื อผู้นาเคลื่อนที่ซ่ึงไม้ น้ันทุกคราวไป และให้ ผู้ รั บ อนุญ าตนั้ น
มีสาเนาหรือคู่ฉีกหนังสือกากับไม้ แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ า ไม้ แปรรูปแล้ วแต่กรณี
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้

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

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา

โดยที่ปั จ จุ บั น ทางราชการได้ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ โ ดยใช้ เครื่ อ งจั ก ร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ ยางพารา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกข้ อกาหนดให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งจัก รเพื่ อ ทาการแปรรูป ไม้ ย างพารา
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อกาหนดนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ผู้รับอนุญาตต้ องก่อสร้ างโรงงานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้ รับอนุญาต และต้ อง
ก่อสร้ างโรงงานพร้ อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรกลให้ แล้ วเสร็จ และดาเนินการแปรรูปไม้ ได้ ภายในกาหนดสองปี
นับแต่วันที่รับอนุญาต เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอธิบดีกรมป่ าไม้ เห็นสมควรให้ ยืดเวลาต่อไปอีกได้ แต่ไม่เกิน
หนึ่งร้ อยแปดสิบวัน หากก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็จให้ งดต่ออายุใบอนุญาต
ในกรณีโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ท่เี คยเปิ ดดาเนินการแล้ ว ผู้รับโอนต้ อง
ดาเนินการแปรรูปไม้ ภายในกาหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ผ้ ูรับโอนได้ รับอนุญาต เว้ นแต่จะมีเ หตุสุดวิสัย
ซึ่งอธิบดีกรมป่ าไม้ เห็นสมควรอนุญาตให้ ยืดเวลาต่อไปอีกได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน หากยังไม่ทาการแปรรูปไม้
ให้ งดต่ออายุใบอนุญาต
ข้ อ 3 ผู้รับอนุญาตต้ องใช้
(1) เลื่อยวงเดือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยไม่เกิน 48 นิ้ว หรือ
(2) เลื่อยสายพานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมูเล่ (วงเหวี่ยง) ไม่เกิน 4 ฟุต หรือ
(3) เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น
(4) เครื่องจักรกลต้ นกาลังให้ ใช้ ได้ ไม่เกินตามกาลังแรงม้ าที่ได้ ระบุไว้ ในใบอนุญาตเท่านั้น
ข้ อ 4 ผู้รับอนุญาตจะต้ องนาไม้ ยางพาราเพี ยงชนิด เดีย วเข้ า มาทาการแปรรูป ในโรงงาน
หรือตัวอาคารโรงงาน
ข้ อ 5 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตนาไม้ แปรรูปหรื อไม้ ซุงท่อนชนิดอื่นที่มิใช่ ไม้ ยางพาราเข้ ามาใน
เขตโรงงานหรือตัวอาคารโรงงานเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่เสียก่อน

ข้ อ 6 ห้ ามมิ ใ ห้ เพิ่ มจ านวนเครื่ อ งเลื่ อ ย หรื อเปลี่ ยนแปลงเครื่ อ งเลื่ อ ย หรื อเพิ่ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเครื่ องใช้ สาหรั บไม้ แปรรูป หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลต้ นกาลังให้ มีกาลั งแรงม้ าสูงขึ้น
ผิดไปจากหลักฐานในการอนุญาต หรือติดตั้งเครื่ องจักรกลต้ นกาลังขึ้นใหม่ แทนเครื่ องจักรกลต้ นกาลังเดิม
หรือติดตั้งเครื่องจักรกลต้ นกาลังเพิ่มขึ้นใหม่ และใช้ ฉุดเครื่องใช้ เ ลื่อยหรื อฉุดเครื่ องใช้ สาหรั บแปรรูปไม้
โดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เสียก่อน
ข้ อ 7 ผู้รับอนุญาตต้ องทาหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ต้ังโรงงานตามที่ระบุ ในใบอนุญาต
ให้ ชัดเจน และปิ ดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ต้ังโรงงานไว้ เป็ นหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ได้ รับอนุญาต
ข้ อ 8 ผู้รับอนุญาตต้ องควบคุมดูแลการดาเนินกิจการโรงงานแปรรูปไม้ ให้ ถูกต้ องตามเงื่อนไข
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ หากผู้รับอนุญาตไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้ วยตนเองได้ ต้องจัดให้ มี
ผู้แทนเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ สามารถอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 9 ผู้รับอนุญาตต้ องทาบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป
ให้ ถูกต้ องตรงความเป็ นจริงทุกครั้งที่มีการนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน
ให้ ไว้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
(ลงนาม)

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 78 วันที่ 8 มิถุนายน 2525)

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

โดยที่เ ป็ นการสมควรแก้ ไขข้ อก าหนด ว่ าด้ ว ยการควบคุ มการแปรรู ปไม้ ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปั จจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ ไขเพิ่ มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2518 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ เ พื่ อการค้ า และผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อกาหนดนี้ให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกข้ อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) ข้ อกาหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติป่ าไม้
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 เครื่องจักรขึ้นใหม่ ต้ องก่อสร้ างโรงงานและติดตั้ง
เครื่องจักรให้ ดาเนินการแปรรูปไม้ ได้ ภายในกาหนดสองปี นับแต่วันที่ได้ รับใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจาเป็ นซึ่งผู้รับอนุญาตร้ องขอเป็ นหนังสือต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าว
สิ้นสุดลง อธิบดีกรมป่ าไม้ จะอนุญาตให้ ยืดเวลาต่อไปอีกได้ ไม่เกินสองปี หากไม่สามารถดาเนินการแปรรูปไม้
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ความในวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ บังคับแก่ผ้ รู ับอนุญาตให้ ย้ายสถานที่ต้ังโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้ เครื่องจักร หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรด้ วย
ความในสองวรรคก่อ น มิใ ห้ ใ ช้ บัง คับ ในกรณีที่ผู้ รั บ อนุญ าตแจ้ ง เป็ นหนัง สือ
ขอเลิกดาเนินการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
ข้ อ 5 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตขยายโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้
การขยายโรงงาน หมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ ให้ มีขนาด
เพิ่มขึ้น หรือ
(3) การเพิ่ม หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรที่ใช้ เ ป็ นต้ นกาลังสาหรั บฉุดโต๊ะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ เพื่อให้ มีกาลังเพิ่มขึ้น โดยไม่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
หากฝ่ าฝื นให้ ส่ัง พั กใช้ ใบอนุญ าตและงดต่ออายุ ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่
หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 6 ผู้รับอนุญาตต้ องควบคุมดูแลการดาเนินกิจการของโรงงานแปรรูป 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 ดทาการแปรรูปไม้
ให้ หยุดขนหรือเคลื่อนย้ ายไม้ ให้ กระทาหรือให้ ละเว้ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับอนุญาต ผู้รับมอบอานาจ
คนงาน หรือผู้รับจ้ าง ต้ องปฏิบัติตามคาสั่งนั้นทันที หากไม่ปฏิบัติตามให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาตและงดต่ออายุ
ใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 8 ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาบัญชีไม้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
ของแต่ละวัน หากฝ่ าฝื นหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญ าต
ข้ อ 9 ผู้รับอนุญาตต้ องออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งทุกครั้ ง
ที่มีการนาไม้ แปรรูปออกจากโรงงาน หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและงดต่ออายุ ใบอนุญาตมีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 10 ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาบัญชีไม้ และหลักฐานกากับไม้ ท่ีนาเข้ าและจาหน่ายออกไว้
ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องเก็บรั กษาไว้ ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วัน ที่จาหน่า ยไม้ ห มดจานวน
ตามหลักฐานควบคุมไม้ แต่ละฉบับ หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พั กใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุ ใบอนุญาต 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 ไม่ว่าผู้รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงาน
หรื อไม่ก็ตาม ผู้รับอนุญาตจะอ้ างว่าเป็ นการกระทาของคนงานหรื อ บุ ค คลอื่ น ไม่ไ ด้ และไม่เ ป็ นเหตุ
บรรเทาความผิด แต่อย่างใด
ข้ อ 12 ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาหลักเขตแสดงอาณาเขตบริ เวณโรงงานตามที่ระบุ ในใบอนุญาต
เว้ นแต่บริเวณโรงงานมีร้ัวล้ อมหรือมีฝาผนังกั้น
ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่ องจักรต้ นกาลัง โต๊ะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ 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 ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่ังพั กใช้ ใบอนุ ญาต และงดต่ออายุ ใบอนุ ญาต มีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 13 ถ้ าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ ซ่ึงตนเป็ นผู้รับอนุญาตทาออกเอง หรื อรั บโอน
มาจากผู้อ่นื ไว้ นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้ อ 12 ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้ออกใบอนุญาตให้ ใช้ สถานที่น้นั เป็ นที่รวมหมอนไม้ ก่อน
ผู้รับอนุญาตต้ องจัดทาหลักเขตและแผ่นป้ ายแสดงชื่ อผู้รับอนุญ าต ณ สถานที่
รวมหมอนไม้ ดังกล่าว
ผู้รับอนุญาตต้ องรับผิดชอบดูแลมิให้ มีไม้ ท่ไี ม่ช อบด้ วยกฎหมาย ว่ าด้ วยการป่ าไม้
อยู่ในเขตที่รวมหมอนไม้ ดังกล่าว
หากฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
หากฝ่ าฝื นวรรคสาม ให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 14 ผู้รับอนุญาตต้ องอยู่ดูแลกิจการแปรรูปไม้ ด้วยตนเอง หากไม่อาจอยู่ดูแลกิจการ
ด้ วยตนเองได้ ต้ องจัดให้ มีตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด เพื่ออานวยความสะดวก
และตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่
การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้ องปิ ดหนังสือการตั้ ง ตัว แทนไว้ ณ ที่เ ปิ ดเผย
และเห็นได้ ง่ายในสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต และต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันตั้งตัวแทน
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต
ข้ อ 15 ถ้ าผู้รับอนุญาตฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อ 8 ข้ อ 10 ข้ อ 12 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง
ข้ อ 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือข้ อ 14 แห่งข้ อกาหนดนี้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูออกใบอนุญาตสั่ง
เป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ับอนุญาตปฏิบัติหรือแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เ กินสิบห้ าวัน
และไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 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 องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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 ูรับอนุญาตขยายโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้
การขยายโรงงาน หมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรับแปรรูปไม้ ให้ มีขนาด
เพิ่มขึ้นหรือ
(3) การเพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งจัก รที่ใ ช้ เ ป็ นต้ น กาลัง หรื อ ฉุด โต๊ะ เลื่ อ ย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้ สาหรั บแปรรูปไม้ เพื่อให้ มีกาลังเพิ่มขึ้น
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 19 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อผลิตสิ่งสาเร็จรูป จะจาหน่าย จ่าย โอน หรื อนาออกจาก
โรงงานได้ 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 ท่ีได้ ผ่ านกรรมวิธี ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ในใบอนุ ญาตหรื อในหลั ก ฐานการอนุ ญาตเท่า นั้น ห้ ามมิ ใ ห้
จาหน่าย จ่าย โอน หรือนาไม้ แปรรูปที่ยังมิได้ ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุ ไว้ ในใบอนุญาต หรื อในหลักฐาน
การอนุญาตออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี
ข้ อ 20 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตผลิตผลิตภั ณฑ์จาพวก ถ้ วย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน
ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้ อ อ่าง ถ้ วยแก้ ว เขียง หรื อผลิตภั ณฑ์ดังกล่าวที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น
ซึ่งทาจากไม้ หวงห้ ามที่เ ป็ นไม้ สัก พยุ ง ชิ ง ชั น ประดู่ มะค่า โมง ขะเจ๊า ะ มะเกลือ หรื อ ชนิ ดไม้
ที่รัฐมนตรีกาหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 53 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ว่าจะเป็ น
ไม้ ช้ ินเดียวหรือหลายชิ้นที่ไม่ได้ อัดหรือประสานจากไม้ ช้ ินเล็กหลายชิ้นรวมเป็ นไม้ ช้ ิ นเดียว
หากฝ่ าฝื นให้ ส่งั พักใช้ ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้ าปี
ข้ อ 21 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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 ษณะอุตสาหกรรมต่ อเนือ่ ง
ข้ อ 22 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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 องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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 องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้ 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 องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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 องปฏิบั ติและรั บผิ ดชอบตามข้ 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)

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
โดยที่ข้อกาหนดว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนี้ มีบางข้ อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่ ง พระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 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) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 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) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 17 ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบัติ และรั 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 องปฏิบัติ และรั 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 องปฏิบัติ และรั 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 องปฏิบัติ และรั 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 องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้ 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 องปฏิบัติ และรั 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 องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้ 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 บ ปรุง เรื่ อ ง การมอบหมายให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่พิ จ ารณาสั่ง
เรื่ องขอทาการแปรรูป ไม้ เ พื่ อ การค้ า หรื อ ตั้ ง โรงค้ า ไม้ แ ปรรูป หรื อ ตั้ ง โรงงานแปรรูป ไม้ เ สีย ใหม่
ให้ เป็ นการเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ยความตามข้ อ 3 แห่ งกฎกระทรวง ฉบั บที่ 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 หรือตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2502
เว้ นแต่การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ ทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรื อมีไม้ แปรรูป
ไว้ ใ นครอบครองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พิจารณาสั่งอนุญาตไปแล้ ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธัน วาคม 2519
ซึ่งเป็ นวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ เ ป็ นต้ นมา
และก่อนประกาศกรมป่ าไม้ ฉบับนี้ใช้ บังคับ ให้ ถือว่าเป็ นการดาเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ซึ่งใช้ บังคับในขณะนั้น
ข้ อ 2 เมื่อได้ รับคาขอตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูป
ให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่งท้ องที่น้ัน ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณา
แล้ วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ ว
จึงให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 3 เมื่อได้ รับคาขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน หรื อคาขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคน ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เ ป็ นหั วหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่ งท้ อ งที่น้ัน ๆ
แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาสั่ง
เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ 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 ว หน้ าประจากิ่ง อาเภอแห่ งท้ องที่น้ั น ๆ แล้ ว แต่ กรณี สอบสวนพิ จ ารณาแล้ วเสนอเรื่ อ งและ
ความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่ าไม้ เมื่อได้ รับอนุมัติ
จากกรมป่ าไม้ แล้ ว จึงให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดดาเนินการออกใบอนุญาตได้

ข้ อ 5 เมื่อได้ รับคาขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ กาลังเครื่ องจักรกล
(เครื่องจักรไอนา้ เครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ า) ให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็ นหั วหน้ าประจา
กิ่งอาเภอแห่งท้องที่น้นั ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้ วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ นผู้พิจารณาสั่ง
ข้ อ 6 เมื่อได้ รับคาขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ แ รงคนเพื่ อการค้ าชั่ วคราว ให้ นายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่น้นั ๆ แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิ จารณาแล้ วเสนอเรื่ อง
และความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ ว
จึงให้ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 7 เมื่อได้ รับคาขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจักรกล (เครื่ องจักรไอน้า เครื่ องยนต์
หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ า) ชั่วคราว ให้ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหั วหน้ าประจากิ่งอาเภอแห่ งท้ องที่น้ัน
แล้ วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้ วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ อพิ จารณาและ
เสนอความเห็น ต่ อ อธิ บ ดี ก รมป่ าไม้ เมื่อ ได้ รั บอนุ มั ติจ ากกรมป่ าไม้ แ ล้ ว จึ ง ให้ ผ้ ู ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้ อ 8 การขอทาการแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนหรือเครื่องจักรกลตามความในข้ 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 กุมภาพันธ์ 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 และมีข้ันตอนการลงบัญชี ยุ่งยากสลับซับซ้ อน จึงได้ พิจารณากาหนดแบบบัญชี ข้ ึนใหม่ เพื่ อให้
เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป ข้ อ 6 และข้ อ 7 อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงกาหนดแบบบัญชี
ประจาโรงงานแปรรูป ไม้ แ ละโรงค้ า ไม้ แ ปรรูป ให้ ผู้ รั บ อนุญ าตปฏิบัติต ามแบบบัญ ชี ท้ า ยประกาศนี้
บรรดาแบบบัญชีท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุบันให้ ใช้ ได้ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 และให้ เ ริ่ มใช้ 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
การทาบัญชีไม้ท่อนประจาโรงงานแปรรูปไม้
1. ลาดับที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายถึง เลขลาดับไม้ ทุกชนิดที่นาเข้ าสู่โรงงานแปรรูปไม้ ให้ ลงตามลาดับ
ตั้งแต่เลขที่ 1 ไปจนถึงสิ้นปี เมื่อขึ้นปี ใหม่จึงเปลี่ยนขึ้นลาดับที่ใหม่
วัน เดือน ปี
หมายถึง วัน เดือน ปี ที่นาไม้ ทอ่ นเข้ าสูบ่ ริเวณโรงงานแปรรูปไม้
ชนิดไม้
ให้ ระบุช่ือชนิดไม้ ทุกชนิดที่นาเข้ าสูบ่ ริเวณโรงงานแปรรูปไม้ ตามความเป็ นจริง
เลขเรียง
หมายถึง เลขประจาท่อนไม้ ท่พี นักงานเจ้ าหน้ าที่ตี ประทับไว้
รูปรอยตรา
หมายถึง รูปรอยตราของรัฐบาลที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตีประทับไว้
ขนาด
ให้ ระบุขนาดความยาว ความโต ของไม้ แต่ละท่อน
ปริมาตร
ให้ คานวณเป็ นลูกบาศก์เมตร โดยใช้ สตู รตามที่ทางราชการกาหนด
หลักฐานการได้มา ให้ ระบุช่ือที่ทาการออกหลักฐาน พร้ อมทั้งฉบับที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี
ที่ออกหลักฐาน
การจาหน่าย
ให้ ระบุว่าจาหน่ายโดยวิธีใด เมื่อใด
หมายเหตุ
ถ้ ามีข้อความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ ระบุไว้ ในช่องนี้

ข้อปฏิบตั ิ
1. เมือ่ ถึงวันสิ้ นเดือน ให้ ขีดเส้นยาวตลอดหน้ า เป็ นช่องรวมจานวนไม้ และปริมาตรไม้ ท่รี ับเข้ า
2. หลักฐานการได้มา ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นหลักฐานประจาโรงงานฯ เพื่อเจ้ าหน้ าที่
จะได้ ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการ
3. บัญชีประจาโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต เพื่อให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
อยู่เสมอ

บัญชีไม้ท่อนประจาโรงงานแปรรูปไม้……….ประจาเดือน………………พ.ศ. ………
6
ขนาด

7
1
5
2
3
4
ปริมาตร
ลาดับที่
รูป
วัน เดือน ปี ชนิดไม้ เลขเรียง
ยาว โต
ที่ทาการใด
(ตลอดปี )
รอยตรา

8
หลักฐานการได้ มา
ใบเบิกทาง
หรือหลักฐานที่อ้าง
ฉบับ เล่มที่ วัน เดือน ปี

9
การจาหน่าย
10
โดยวิธี
วัน เดือน ปี หมายเหตุ
แปรรูป
ที่จาหน่าย
หรือวิธีใด

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 ระบุช่ือผู้ออกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความเป็ นจริ ง
กรณีท่เี ป็ นไม้ แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ ทอ่ นของโรงงานแปรรูปไม้ ของผู้รับอนุญาต
ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ ระบุในช่องผู้ออกหลักฐานว่า “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 หรือ
โรงค้ าไม้ 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 หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูป
4. บัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรั กษาไว้ ณ สถานที่
ที่ได้ รับอนุญาตเพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ค รบถ้ ว น
ตามความเป็ นจริงอยู่เสมอ

บัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป………..……ประจาเดือน…………..………..พ.ศ. ………….
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ไม้ แปรรูปที่จาหน่าย
5
วัน
ลาดับ
หลักฐานการจาหน่าย
เดือน ชนิด
ที่
จานวน ปริมาตร ฉบับ เล่ม วัน เดือน
ปี
ไม้
ที่
ที่
ปี

8
หมาย
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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 ขีดเส้ นยาวตลอดหน้ า เป็ นช่องรวมจานวนไม้ ปริมาตรไม้ ท่คี งเหลือยกมา
จากเดือนก่อน
รับในเดือนนี้
จาหน่ายในเดือนนี้
และยอดยกไปเดือนหน้ า
2. บัญชีประจาโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้ องลงรายการให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งอยู่เสมอ

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
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป เพื่ อให้
บุคคลนาไม้ แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ ยกเลิกประกาศกรมป่ าไม้ เรื่ อง การให้ ผ้ รู ั บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ า
ไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
2. ให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับ ไม้ แ ปรรูป
ตามแบบแนบท้ ายประกาศนี้ เพื่ อให้ บุ คคลน าไม้ แ ปรรูป เคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รั บอนุญ าตได้ และ
หนังสือกากับไม้ 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 เฉพาะในเขตท้ องที่จังหวัดที่ได้ รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูปของตนเองเท่านั้น เว้ นแต่ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 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 จัดพิมพ์ เ ป็ 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 ได้ ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อ
โรงค้ าไม้ แปรรูป ได้ นาไปให้ จังหวัดท้องที่หรือฝ่ ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต แล้ วแต่กรณี
ประทับตราประจาต่อ ซึ่งเป็ นเครื่องหมายกรมป่ าไม้ ทุกฉบับ และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับตราประจาต่อ
ซึ่งเป็ นเครื่องหมายกรมป่ าไม้ ท่หี น้ าปกหนังสือกากับไม้ แปรรูปทุกเล่ม ทั้ง ให้ 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

สาหรั บหนัง สือกากับไม้ แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ 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 กาหนดแบบตราอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่
ได้ ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกากับไม้ แปรรูป และนาผ่านด่านป่ าไม้ ในเขตจังหวัดนั้นได้ (เว้ นด่านป่ าไม้
ประเภทที่ 1) หากนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้ องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่ ง ท้ องที่
หรือด่านป่ าไม้ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน
6. การกรอกข้ อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามข้ อ 4. ให้ พับตอนปลายด้ านหน้ า
แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้ วให้ เขียนครั้งเดียว
โดยใช้ กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้ วกลับด้ านหลังเขียนรายการไม้ แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้ 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 แปรรูปดังต่อไปนี้
(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)……………….……………..ผูโ้ อนหรือผูร้ บั มอบอานาจ
(ลายมือชื่อ)……………….……………..ผูร้ บั โอนหรือผูแ้ ทน
(ลายมือชื่อ)……………….……………..ผูค้ วบคุมหรือนาไม้เคลือ่ นที่

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 ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครือ่ งจักรเพื่อทาการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป

อาศัยอานาจตามความใน ข้ อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป และ ข้ อ 9 แห่ งข้ อกาหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการควบคุม
การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ ยางพารา อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงประกาศให้
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรเพื่ อทาการแปรรูปไม้ ยางพารา หรื อผู้ รั บอนุญาตตั้งโรงค้ า
ไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป เพื่ อนาไม้ ยางพาราแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต
ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ ยกเลิกประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง การให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ ยางพาราหรือโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2532
2. ให้ ผ้ ูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ อ งจัก รเพื่ อ ทาการแปรรูป ไม้ ย างพารา
หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้ าไม้ แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่ อนาไม้ แปรรูป
เคลื่อนที่จากสถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตได้ โดยให้ มีอายุการใช้ ได้ ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือ
กากับไม้ แปรรูป และให้ ใช้ ได้ ท่วั ราชอาณาจักร
3. หนังสือกากับไม้ แปรรูป ให้ จัดพิมพ์เป็ นเล่ม ๆ ละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับให้ ใช้ กระดาษสีเหลือง
มีสองตอน ตอนปลายใช้ กากับไม้ แปรรูปที่นาเคลื่อนที่ หรือขนย้ ายไป ตอนต้ นขั้วให้ ผ้ รู ับอนุญาตเก็บไว้ ใน
ที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ าไม้ แปรรูป ของผู้รับอนุญาตเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
เมื่อพ้ นกาหนดแล้ วจะทาลายเสียก็ได้
4. หนังสือกากับไม้ แปรรูปแต่ละเล่มจะใช้ ได้ เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อตั้งโรงค้ า
ไม้ แปรรูปได้ นาไปให้ จังหวัดท้องที่ หรือฝ่ ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรมป่ าไม้ แล้ วแต่กรณี
ประทับตรากรมป่ าไม้ ทุกฉบับ และประทับตรากรมป่ าไม้ ท่หี น้ าปกหนังสือกากับไม้ แปรรูปทุกเล่ม ระบุ เ ล่ มที่
ของหนังสือกากับไม้ แปรรูป และเลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรื อตั้งโรงค้ า
ไม้ แปรรูป พร้ อมระบุข้อความว่า “ให้ ใช้ ได้ ” แล้ วให้ ผ้ อู นุญาตหรือผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่ อ ตาแหน่ง
ไว้ เป็ นหลักฐานที่หน้ าปกด้ วย
สาหรับหนังสือกากับไม้ แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับตราแสดง
เงื่อนไขการอนุญาตให้ นาเคลื่อนที่ได้ ท่วั ราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุ หนังสือกากับไม้ แปรรูป โดยไม่ต้อง
แจ้ งผ่านด่านป่ าไม้

5. การกรอกข้ อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้ แปรรูป ตามข้ อ 4.ให้ พับตอนปลายด้ านหน้ า
แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปอยู่ด้านบน ให้ แบบหนังสือกากับไม้ แปรรูปทั้ง 2 ตอนตรงกันแล้ วเขียนครั้ งเดียว
โดยใช้ กระดาษก๊อปปี้ สอดแทรกให้ ข้อความตรงกันทั้ง 2 ตอน แล้ วกลับด้ านหลังเขียนรายการไม้ แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้ านหน้ า
ทั้งนี้ ให้ ใช้ บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ ว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2546
(ลงนาม)

วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพั นธุ์ ศรีบุญลือ )
อธิบดีกรมป่ าไม้

หนังสือกากับไม้ยางพาราแปรรูป

เล่มที่

ฉบับที่

ชื่อในทางการพาณิชย์
วันที่

(เวลา

น.) เดือน

ข้ าพเจ้ า
โดยใช้
ปริมาณกาลัง
ตาบล
อาเภอ
ตามใบอนุญาตที่ทาการ
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
จานวน
แผ่น ปริมาตร
กากับไม้ แปรรูปนี้ให้ แก่
โรงค้ าไม้ แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่
อาเภอ
จังหวัด
ในความควบคุมของ

พ.ศ.

ผู้รับอนุญาตตั้ง
แรงม้ า ณ ที่
จังหวัด
เล่มที่
เลขที่
ได้ จาหน่ายไม้
ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้ หรือ
ตาบล
โดยทาง

ไม้ แปรรูปจานวนนี้ได้ มาตามหลักฐานดังต่อไปนี้
1.
2.
หนังสือกากับไม้ แปรรูปฉบับนี้ใช้ กากับไม้ แปรรูประหว่างนาเคลื่อนที่ได้ ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่
วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้ แปรรูปนี้ จนถึงวันที่
(เวลา
น.) เดือน
พ.ศ.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าไม้ แปรรูปรายนี้ ได้ ลงบัญชีไม้ แปรรูปที่รับและบัญชีไม้ แปรรูปที่จาหน่ายหรื อ
นาเคลื่อนที่เป็ นการถูกต้ องตามบัญชีจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ หน้ า
เลขลาดับที่
และได้ ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว

(ลายมือชื่อ)

ผูโ้ อนหรือผูร้ บั มอบอานาจ

(ลายมือชื่อ)

ผูร้ บั โอนหรือผูแ้ ทน

(ลายมือชื่อ)

ผูค้ วบคุมหรือนาไม้เคลือ่ นที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่
ลงวันที่

เดือน

พ.ศ.
ขนาด (ซ.ม.)

ลาดับที่

ชนิดไม้ แปรรูป

รวมทั้งสิ้ น

ฉบับที่

ปริมาตร รูปรอยตรา
จานวน
คิดเป็ นลูก เครื่องหมาย หมายเหตุ
ยาว กว้ าง โตหรือหนา
บาศก์เมตร ที่ใช้ ประทับ

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/11834

กรมป่ าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
26 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง กาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ รู ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักร ที่ใช้ ไม้ จากสวนป่ าเป็ นวัตถุดิบ
เข้ าโรงงาน ปฏิบัติ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่กรมป่ าไม้ อนุญาตให้ ใช้ ไม้ จากสวนป่ าเป็ นวัตถุดิบเข้ าโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
โดยกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว้ รวม 2 ข้ อ ดังนี้
(1) ก่อนผู้รับอนุญาตจะนาไม้ จากสวนป่ าเข้ า โรงงาน ต้ อ งแจ้ ง ให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่
แห่งท้องที่ต้ังโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนทุกครั้ง
(2) การจัดทาบัญชีไม้ ประจาโรงงาน ให้ ผ้ รู ับอนุญาตจัดทาบัญชี ไม้ จากสวนป่ าแยกชุ ดกับ
ไม้ ชนิดอื่น และเก็บรักษาไม้ จากสวนป่ าอย่าให้ ปะปนกับไม้ ช นิดอื่นที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ
กรมป่ าไม้ พิจารณาแล้ ว เพื่ อป้ องกันผู้ไม่สุจริ ตจัดทาบัญชี ไม้ จากสวนป่ าขึ้นมาภายหลัง
สาหรั บใช้ เ ป็ นหลักฐานแสดงการได้ มาของไม้ จึงได้ กาหนดเงื่อนไขเพิ่ มเติมให้ ผ้ ูรับอนุญาตปฏิบัติดังนี้
“ให้ ผ้ รู ับอนุญาตลงบัญชีรับไม้ จากสวนป่ าในบัญชีรับไม้ ประจาโรงงานตามปกติด้วย” ดังนั้น ผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้ เ ครื่ องจักร ที่ใช้ ไม้ จากสวนป่ าเป็ นวัต ถุ ดิบ เข้ า โรงงาน จะมีเ งื่ อ นไขในการ
อนุญาตไว้ รวม 3 ข้ อ ดังนี้
(1) ก่อนผู้รับอนุญาตจะนาไม้ จากสวนป่ าเข้ า โรงงาน ต้ อ งแจ้ งให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่
แห่งท้องที่ต้ังโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนทุกครั้ง
(2) การจัดทาบัญชีไม้ ประจาโรงงาน ให้ ผ้ รู ับอนุญาตจัดทาบัญชี ไม้ จากสวนป่ าแยกชุ ดกับ
ไม้ ชนิดอื่น และเก็บรักษาไม้ จากสวนป่ าอย่าให้ ปะปนกับไม้ ช นิดอื่นที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ
(3) ให้ ผ้ รู ับอนุญาตลงบัญชีรับไม้ จากสวนป่ าในบัญชีรับไม้ ประจาโรงงานตามปกติด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ พร้ อมทั้งสั่งเจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ รู ับอนุญาต
ได้ รับทราบไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579–4852
โทรสาร 0-2579–6533

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่ าไม้

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 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
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้ ท่เี กี่ยวข้ องในรอบปี ที่ผ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผ้ ขู อไม่ได้ มาติดต่อ
ด้ วยตนเอง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ในส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนการขออนุ ญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ

ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้ น
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้ งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้ งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต
ส่งกรมป่ าไม้ ทราบ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจ้ งให้ สานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่

1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ ายกฎกระทรวง
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
จาคุกไม่ เกินห้ 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)
ถึงพระอาทิตย์ข้ นึ 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)

