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
ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ซึ่งได้ อธิบายถึงการจัดทาบัญชี พร้ อมทั้งรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อง
ที่ผ้ รู ับอนุญาตต้ องปฏิบัติ รวมทั้งการต่ออายุ ใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งจะช่ วยให้ ผ้ ูประกอบกิจการด้ านนี้
ได้ ศึกษาและใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการนั่นเอง
กรมป่ าไม้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ จะได้ รับประโยชน์จากหนังสือ
แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้ตามสมควร

สานักการอนุญาต กรมป่ าไม้
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1. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1.1 ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต หรือข้ อกาหนดที่รัฐมนตรี กาหนดให้ ปฏิบัติ
เพิ่มเติม (มาตรา 58)
1.2 ต้ องอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับ อนุญาต ว่ าได้ ปฏิบัติ ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หรื อไม่
(มาตรา 53)
1.3 ต้ องจัดให้ คนงานหรื อผู้รับจ้ าง ซึ่งทาการตามที่ได้ รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะ
เช่นนั้น ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57)
1.4 เมื่อได้ มีคาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ พักใช้ ใบอนุญาตแล้ ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิ
ตามใบอนุญ าตนั้น นั บแต่ วัน ทราบค าสั่ง ของพนั กงานเจ้ า หน้ าที่จ นกว่าจะครบก าหนดเวลาการพั กใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ ส่งั ให้ เพิกถอนคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาต (มาตรา 60)
1.5 รับทราบหนังสือแจ้ งคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
สั่งพั กใช้ ใ บอนุ ญาต (มาตรา 61 ทวิ แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2518
มาตรา 25)
1.6 อุทธรณ์คาสั่งพักใช้ ใบอนุญาตของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ต่อรั ฐ มนตรี ได้ ภายในกาหนด
สามสิบวัน นับแต่วันทราบคาสั่ง (มาตรา 62)
2. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุ ท ธศัก ราช 2484 ว่า ด้ว ยการค้า หรือ มีไ ว้ใ นครอบครองเพื ่อ การค้า ซึ ่ง สิ ่ง ประดิษ ฐ์ เครื ่อ งใช้
หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
2.1 ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ค้าหรื อสถานที่ครอบครองเพื่ อการค้ า
แล้ วแต่กรณี
2.2 ต้ องจัดทาบัญชี รั บ จาหน่า ย หรื อ นาเคลื่ อ นที่ และสถิติค งเหลือ สิ่ง ประดิษ ฐ์ ฯ
(บัญชีแบบ 1) และบัญชีหลักฐานเอกสารแสดงการรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ส่งิ ประดิษฐ์ฯ (บัญชีแบบ 2)
2.3 ให้ เก็บบัญชีตามข้ อ 2.2 ไว้ ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้ าตามที่ระบุ ไว้
ในใบอนุญาต แล้ วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันรั บและจาหน่าย หรื อนาเคลื่ อ นที่จ ากสถานที่ค้ า
หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้ า แล้ วแต่กรณีเพื่อให้ พนักงานเจ้ า หน้ าที่ตรวจดูได้
2.4 เมื่ อ จ าหน่ า ยหรื อ น าเคลื่ อ นที่ ซ่ึ ง สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ไปจากสถานที่ค้ าหรื อ สถานที่
ครอบครองเพื่อการค้ า ต้ องออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ มอบให้ แก่ผ้ ูรับโอนหรื อผู้นาเคลื่อนที่ทุกคราว
และให้ เ ก็บสาเนาหรื อ คู่ฉบั บของหนัง สือ ก ากับ นั้นไว้ ณ สถานที่ค้าหรื อสถานที่ครอบครองเพื่ อการค้ า
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้

3. ตามข้อก าหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุ ท ธศัก ราช 2484 ว่า ด้ว ยการค้า หรือ มีไ ว้ใ นครอบครองเพื ่อ การค้า ซึ ่ง สิ ่ง ประดิษ ฐ์ เครื ่อ งใช้
หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
3.1 ต้ องทาการค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าได้ เ ฉพาะสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ผลิตขึ้น
ในโรงงานแปรรูป ไม้ เ พื่ อประดิษฐกรรมของตนเอง และเป็ นสถานที่แห่ ง เดียวกันกั บที่ได้ รับ ใบ อนุญาต
หรื อ รั บจากผู้ รับใบอนุ ญาตแห่ ง อื่น และมีห ลักฐานกากั บโดยชอบตามกฎหมายว่ าด้ ว ยป่ าไม้ หรื อที่มี
หนังสือรับรองของอธิบดีกรมป่ าไม้ หรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายตามระเบียบที่กรมป่ าไม้ กาหนด
3.2 ต้ อ งนาหลั ก ฐานกากั บ สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ไปให้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู ส่ัง อนุ ญ าตหรื อ
ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ประทับตราประจาต่อทุกฉบับ ส่วนที่หน้ าปก ให้ ประทับตราประจาต่อไว้ เป็ นเครื่ องหมาย
พร้ อมระบุ ฉบับที่ เล่มที่ ประทับ ตราประจาต่อ วัน เดือ น ปี ที่อ นุญ าต และข้ อ ความว่า “ให้ ใ ช้ ไ ด้ ”
แล้ วลงลายมือชื่อรับรองก่อน จึงจะนามาใช้ ได้
3.3 ต้ อ งส่ง สาเนาหรื อ คู่ ฉีก หลัก ฐานกากับ สิ่ง ประดิษ ฐ์ ฯ ให้ แ ก่พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่
แห่งท้องที่ท่อี อกใบอนุญาตเป็ นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
3.4 ต้ องจัดทาบัญชีรับและจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งของแต่ละวัน
บัญชีและหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ต้ องเก็บรั กษาไว้ ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจดูได้ และต้ องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ตามประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง ให้ผูร้ บั อนุ ญ าตค้าหรื อมีไ ว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษ ฐ์ เครื่อ งใช้ หรื อสิ่ง อื่ นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสื อก ากับสิ่งประดิษ ฐ์
เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ลงวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2534
4.1 ให้ ผ้ ูรับอนุญาตค้ า หรื อ มีไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ การค้ า ซึ่ ง สิ่ง ประดิษ ฐ์ เครื่ อ งใช้
หรื อสิ่ง อื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ ามเป็ นหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่ง อื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ า ม
เมื่อจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ค้า หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
4.2 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ กาหนดอายุ
การใช้ หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ในระหว่างการนาสิ่งประดิษฐ์ ฯ เคลื่อนที่ไปยัง จุ ด หมายปลายทางได้
ไม่เกิน 2 วัน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อักษร
4.3 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ 1 เล่ม มีจานวน 50 ฉบับ แต่ละฉบับแบ่งเป็ น 3 ตอน
ข้ อความตรงกัน ให้ ผ้ รู ับอนุญาตค้ าสิ่งประดิษฐ์ ฯ เก็บรั กษาหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตอนที่ 1 (ต้ นขั้ว)
ไว้ ในที่ปลอดภั ย ณ สถานที่ได้ รับอนุญาตเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถัดจากวันจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่
ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ให้ นาส่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูออกใบอนุญาตหรื อผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป ตอนที่ 3 (ตอนปลาย) ให้ ใช้ เป็ นหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เมื่อจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่
ออกจากสถานที่ได้ รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ

4.4 ผู้รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ จะใช้ หนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ ต่อเมื่อได้ นาหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ไปให้ จังหวัด หรื อ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานัก การอนุญาต กรมป่ าไม้ แล้ วแต่กรณี ประทับตราประจาต่อ รูป เครื่ อ งหมายกรมป่ าไม้ ที่ร อย ต่อ
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯทุกฉบับ พร้ อมกับออกหมายเลขประจาเล่มให้ และที่หน้ าปกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ
มีข้อความที่แ สดงว่าอนุญาตให้ ใ ช้ ได้ โดยมีพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูตรวจสอบ /ประทับตรา และผู้อนุญาต
ได้ ลงลายมือชื่อกากับไว้ เป็ นหลักฐาน
4.5 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ เขียนข้ อความ
ในหนัง สือกากั บสิ่งประดิษฐ์ ฯ โดยพั บด้ า นหน้ าหนังสือก ากับสิ่ง ประดิษ ฐ์ ฯ ทับกันทั้ง 3 ตอน แล้ วใช้
กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างตอน เขียนครั้ งเดียวให้ ข้อความตรงกัน และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ ฯ
ด้ านหลังหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ก็ให้ พับเขียนเช่นเดียวกัน
4.6 การออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ละครั้ง เมื่อผู้รับอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครอง
เพื่ อการค้ า ซึ่ ง สิ่ง ประดิษ ฐ์ ฯ อ้ า งหลัก ฐานการได้ ม าจากหลัก ฐานฉบับ ใด ให้ บัน ทึก วัน เดือ น พ .ศ.
และรายการจาหน่ายลงในหลักฐานฉบับนั้น พร้ อมหักยอดแสดงรายการคงเหลือแต่ละครั้งให้ ถูกต้ อง
4.7 เมื่อผู้รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ นา วงกบ ประตู
หน้ าต่าง แต่ละขนาด จานวนเกิน 15 วง/บาน หรื อเตียงนอนทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง ลูกกรงกลึง
เกิน 50 อัน เคลื่อนที่จากสถานที่ได้ รับอนุญาตให้ ค้า หรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ
แห่งเดียวหรือหลายแห่งในท้องที่อาเภอเดียวกันหรื อต่างอาเภอ โดยบรรทุกยานพาหนะหรื อในขบวนรถไฟเดียวกัน
ต้ องให้ พนักงานเจ้ า หน้ าที่ท้ องที่ท่สี ถานที่ค้า หรื อมีไว้ ใ นครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่ งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตั้งอยู่
ตรวจสอบรับรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้ เป็ นหลักฐานก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดได้
เว้ นในท้องที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุ รี ปทุมธานี พระนครศรี อยุ ธยา อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สิงห์บุรี และนครปฐม ให้ ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ เคลื่อนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรับรอง
กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอ
ที่ไ ม่มีสานัก งานป่ าไม้ อ าเภอ หรื อ ไม่มีเ จ้ า พนัก งานป่ าไม้ ป ร ะจาท าการ อนุโ ลมให้ ผู้ รั บ อนุญ าตค้ า
หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ นาสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามวรรคแรก ออกนอกเขตอาเภอท้ องที่
หรือจังหวัดแล้ วแต่กรณี ไปถึงสานักงานป่ าไม้ หรือด่านป่ าไม้ ด่านแรกเพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอานาจ
ตรวจสอบรับรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้ เป็ นหลักฐานให้ เรียบร้ อยก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ต่อไปยัง
จุดหมายปลายทางได้
4.8 เมื่อผู้รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ นา ถ้ วย โถ
โอ ชาม ขัน พาน จาน ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้ อ อ่าง ถ้ วย แก้ ว เขี ยง หรื อผลิตภั ณฑ์ดังกล่าว
ที่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น ที่ทาด้ วยไม้ สัก พยุ ง ชิ งชั น ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และมะเกลือ ไม่ว่าจะเป็ น
ไม้ ช้ ิ นเดียวหรื อหลายชิ้ น ที่ไ ม่ได้ อัด หรื อประสานจากไม้ ช้ ิ นเล็กๆหลายชิ้ นรวมกั น ทุกขนาด ทุ กจานวน
ต้ องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรั บรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ใช้ เป็ นหลักฐานให้ เรี ยบร้ อยก่อน
จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตอาเภอ (กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานครได้

กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอ
ที่ไม่มีสานักงานป่ าไม้ อาเภอ หรือไม่มีเจ้ าพนักงานป่ าไม้ ประจาทาการ อนุโลมให้ ผ้ ูรับอนุญาตค้ าหรื อมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ นาสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามวรรคแรก ออกนอกเขตอาเภอท้องที่หรือจังหวัด
แล้ วแต่กรณี ไปถึงสานักงานป่ าไม้ หรื อด่านป่ าไม้ ด่านแรกเพื่ อ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอานาจตรวจสอบ
รับรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใ ช้ เป็ นหลักฐานให้ เรียบร้ อยก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ต่อไปยัง
จุดหมายปลายทางได้
4.9 เมื่อผู้รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ นาสิ่งประดิ ษฐ์ ฯ
ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน ที่อธิบดีกรมป่ าไม้ ไม่ได้ ประกาศยกเว้ นออกนอกราชอาณาจักร ต้ องให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ทุกฉบับที่ใช้ เป็ นหลักฐานให้ เรี ยบร้ อยก่อน
จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกราชอาณาจักรได้ ยกเว้ นผู้รับอนุญาตให้ ค้าหรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ต้ังอยู่ในท้องที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุ ธยา อ่างทอง
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรีและนครปฐม ไม่ต้องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรับรอง
5. การต่ออายุใบอนุ ญาต
5.1 การขออนุญาตให้ ย่นื เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1.1 คาขอตามแบบท้ ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้ วยการค้ า
หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
5.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
5.1.3 สมุดบัญชีส่งิ ประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้ องในรอบปี ที่ผ่านมา
5.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
5.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
5.2 ให้ ย่ืนคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณีย่นื คาขอล่าช้ 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 27 (พ.ศ. 2530)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิง่ ประดิษฐ์
เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตร 58 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
ข้ อ 2 ผู้ใ ดประสงค์จะขอรั บใบอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรื อปริ มาณเกินกว่าที่รัฐมนตรี กาหนด
ให้ ย่ืนคาขอตามแบบท้ ายกฎกระทรวงนี้ สาหรั บในเขตกรุงเทพมหานครให้ ยื่ น ต่อ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่
ณ กองคุ้มครอง กรมป่ าไม้ สาหรับจังหวัดอื่นให้ ย่ืนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่ งท้ องที่อาเภอ หรื อกิ่งอาเภอ
ที่ประสงค์ขออนุญาตทาการนั้น
ในกรณีท่ผี ้ ูขอรั บใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ค้ า หรื อ มีไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ การค้ า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ ามในสถานที่เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน
ให้ ย่นื คาขอรับใบอนุญาตค้ าสาหรับที่น้นั เพียงฉบับเดียว
ข้ อ 3 เมื่อได้ รับคาขอตามข้ อ 2 แล้ ว สาหรั บในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ อธิบดีกรมป่ าไม้
หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ซ่ึ ง อธิ บ ดี ก รมป่ าไม้ ม อบหมายเป็ นผู้ พิ จ ารณาอนุ ญ าต สาหรั บจั ง หวั ด อื่ น
ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดนั้น ๆ หรือผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้ อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ค้า หรื อสถานที่ครอบครอง
เพื่อการค้ า แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดทาบัญชีรับและจาหน่าย หรื อนาเคลื่อนที่ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ที่ได้ นาเข้ าและจาหน่ายออกหรื อนาเคลื่อนที่ และบัญชี สถิ ติ
ตามแบบที่อธิบดีกรมป่ าไม้ กาหนด
บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ เ ก็บ รั กษาไว้ ณ สถานที่ค้า หรื อสถานที่ครอบครองเพื่ อการค้ า
ตามที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต แล้ วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันรั บและจาหน่าย หรื อนาเคลื่อนที่
จากสถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้ า แล้ วแต่กรณี เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจดูได้

ข้ อ 6 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ซ่งึ สิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้ า ผู้รับใบอนุญาตต้ องออกหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ดังกล่าว มอบให้ แก่ผ้ รู ับโอนหรือผู้นาเคลื่อนที่
ทุกคราว และให้ เก็บสาเนาหรือคู่ฉบับของหนังสือกากับนั้นไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้ า
แล้ วแต่กรณี เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้
หนังสือกากับตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามแบบที่อ ธิบดีกาหนด
ข้ อ 7 ใบอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ที่ได้ ออกให้ แล้ วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการค้ าหรือมีไว้ ใ นครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ ให้ คงใช้ ได้ ต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ให้ ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530
(ลงนาม)

หาญ ลีนานนท์
(พลเอก หาญ ลีนานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 22 มกราคม 2531)

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือ
สิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม

โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดให้ ผ้ รู ั บอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ปฏิบัติเพิ่มเติมบางประการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่ งพระราชบัญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วย
ไม้ หวงห้ าม ตามมาตรา 53 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่ าไม้ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2518 ปฏิบัติเ พิ่ ม เติม
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อกาหนดนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ผู้รั บ ใบอนุญ าตจะต้ อ งท าการค้ า หรื อ มีไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ การค้ าซึ่ ง สิ่ง ประดิ ษ ฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ดังต่อไปนี้
ก. ที่ผลิตขึ้นในโรงงานแปรรูปไม้ เ พื่ อ ประดิษ ฐกรรมของตนเอง และเป็ นสถานที่
แห่งเดียวกันกับที่ได้ รับใบอนุญาต
ข. ที่รับจากผู้รับใบอนุญาตแห่งอื่นและมีหลักฐานกากับโดยชอบตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้
ค. ที่มีหนังสือรั บรองของอธิบ ดีก รมป่ าไม้ ห รื อ ผู้ ที่ไ ด้ รั บ มอบหมายตามระเบีย บที่
กรมป่ าไม้ กาหนด
ข้ อ 3 หลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ผู้รับใบอนุญาต
ต้ องนาไปให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ สู ่งั อนุญาตหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายประทับตราประจาต่ อทุกฉบับ ส่วนที่หน้ าปก
ให้ ประทับตราประจาต่อไว้ เป็ นเครื่องหมาย พร้ อมระบุ ฉบับที่ เล่มที่ ประทับตราประจาต่อ วัน เดือน ปี
ที่อนุญาต และข้ อความว่าให้ ใช้ ได้ แล้ วลงลายมือชื่อรับรองก่อนจึงจะใช้ ได้
ข้ อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้ องส่งสาเนาหรือคู่ฉีกหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ให้ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้องที่ท่อี อกใบอนุญาตเป็ นรายเดือน ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไปทุกเดือน

ข้ อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดทาบัญชีรับและจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ให้ ถูกต้ องตามความเป็ นจริงของแต่ละวัน บัญชีและหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ท่ไี ด้ รับอนุญาต เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจดูได้ และต้ องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ให้ ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม)

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 100 ตอนที่ 86 วันที่ 25 พฤษภาคม 2526)

ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง กาหนดแบบบัญชีสิง่ ประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่ อื่นใด
บรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงแบบบัญชีส่งิ ประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วย
ไม้ หวงห้ าม เสียใหม่ เพื่อให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรื อ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ าม สะดวกต่อ การจั ดท า และง่า ยต่ อการตรวจสอบควบคุม ของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
จึงอาศัยอานาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ข้ อ 5 อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงประกาศให้ ทราบดังนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกแบบบัญชีรับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
และบัญชีจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้ บังคับเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ทาบัญชีรับจาหน่ายหรื อนาเคลื่อ นที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม และบัญชี … (บัญชีแบบ 1) ท้ายประกาศนี้แทน
ข้ อ 3 สาหรับผู้รับใบอนุญาตค้ า หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้ บังคับ ให้ ใช้ บัญชี เ ดิมต่อไปได้
จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้ อ 4 ประกาศนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2533
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่ าไม้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533

คาแนะนา
วิธีทาบัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่
สิง่ ประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม (บัญชี แบบ 2)

ช่องที่ 1 รายการที่

ให้ ระบุ ลาดับหลักฐานเอกสารการได้ ส่งิ ประดิษฐ์ ฯมาเข้ า บัญ ชี แ บบ 1
ในแต่ละวันตามลาดับ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน

ช่องที่ 2 วัน เดือน พ.ศ.

ให้ ระบุ วัน เดือน พ.ศ. วันรั บหลักฐานเอกสารการได้ ส่งิ ประดิษฐ์ ฯ มา
ให้ ตรงกับวันรับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามรายการที่นาลงไว้ ในบัญชีแบบ 1

ช่องที่ 3 รายการหลักฐาน

ให้ ระบุว่า เป็ นหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ของใคร หรื อหนังสือรั บรอง
ของที่ทาการใด หรือได้ ผลิตจากโรงงานฯ ของตนเองที่ได้ รับอนุญาต

ช่องที่ 4 สิง่ ประดิษฐ์ฯ นาเข้า

ให้ ระบุ ห น้ า บั ญ ชี แ ละลาดั บ ที่ข องรายการที่ รั บสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ บัญชี
หน้ าที่/รายการที่เข้ าบัญชีแบบ 1 พร้ อมกับให้ หมายเหตุหน้ าบัญชี /รายการ
ที่ลงในหลักฐานเอกสารฉบับที่นาลงบัญชีให้ ตรงกัน

ช่องที่ 5 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารการได้ สิ่ง ประดิษ ฐ์ ฯ มา
ที่ต้องการระบุ รายละเอียดเพิ่ มเติมไว้ เ ป็ นหลั กฐานในบัญชี ให้ ลงไว้ ใน
ช่องหมายเหตุน้ ี

ช่องที่ 6 รายการที่

ให้ ระบุลาดับหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผ้ รู ับใบอนุญาตออกเพื่ อจาหน่าย
หรือนาเคลื่อนที่

ช่องที่ 7 วัน เดือน พ.ศ.

ให้ ระบุ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 8 หนังสือกากับสิง่ ประดิษฐ์ฯ ให้ ระบุ ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ช่องที่ 9 จาหน่ายจาก

ให้ ระบุหน้ าบัญชีและลาดับรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จาหน่ายออกหน้ าที่/รายการ
จากบัญชีแบบ 1

ช่องที่ 10 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ต้องการ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ เป็ นหลักฐานในบัญชี ให้ ลงไว้ ในช่องหมายเหตุน้ ี

บัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าด้ วย ไม้ หวงห้ าม (บัญชีแบบ 2)
ของ.........................................................
เดือน.................................. พ.ศ. ........................
หลักฐานการได้ มา
1

หลักฐานการจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่

2
วัน/เดือน/

หลักฐานใด

พ.ศ.

ของใคร

รายการที่

3

4

รายการหลักฐาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ

ฉบับที่

เล่มที่

ลงวันที/่
เดือน/
พ.ศ.

นาเข้าบัญชี
หน้ าที่/รายการ
ที่

5

6

7

8

9

หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ

จาหน่ายจาก

วัน/เดือน/
หมายเหตุ

รายการที่

ฉบับที่
พ.ศ.

ลงวันที/่

หน้ าที/่

เดือน/พ.ศ.

รายการที่

เล่มที่

10

หมายเหตุ

คาแนะนา
วิ ธีทาบัญชี รบั จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลื อ สิ่งประดิ ษฐ์
เครื่องใช้ หรื อสิ่ง อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชี แบบ 1)

ช่องที่ 1 รายการที่

ให้ ระบุ เลขลาดับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามชนิด ขนาด ที่นาลงรายการรั บ
ในบัญชี

ช่องที่ 2 ชนิดสิง่ ประดิษฐ์ฯ

ให้ ระบุ ชนิดเครื่ อ งเรื อ น เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ย
ไม้ หวงห้ าม

ช่องที่ 3 ชนิดไม้

ให้ ระบุ ชนิดไม้ หวงห้ ามที่ทาเป็ นสิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 4 ขนาด

ให้ ระบุ ขนาดความกว้ าง ความยาว และความหนา หรื อ ความสูงของ
สิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 5 รายการสิง่ ประดิษฐ์ฯ

ให้ ระบุ จานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่รับ จาหน่ายเคลื่อนที่ และจานวนคงเหลือ
(สต๊อก) ในแต่ละวันตามลาดับวันที่ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน

ช่องที่ 6 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญที่ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ เ ป็ นหลักฐาน
ในบัญชี ให้ ลงในช่ องหมายเหตุน้ ี ยอดรวมในเดือนนี้ ให้ รวมยอด
สิ่งประดิษฐ์ ฯ รั บจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่ และยอดจานวนคงเหลือ
แต่ละยอดตั้งแต่วันต้ นเดือนถึงวันสิ้นเดือน แล้ วแยกลงบัญชีแต่ละยอด
ให้ ชัดเจน

บัญชีรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์ เครือ่ งใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าด้ วยไม้ หวงห้ าม (บัญชีแบบ 1)
ของ...........................................................................
เดือน.............................................. พ.ศ. ...........................
1

2

รายการ

ชนิด

3

5 รายการสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
หนาหรื อ

ชนิดไม้
ที่

4 ขนาด

สิ่งประดิษฐ์ ฯ

กว้ าง

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

วันที่...

ยาว

6 หมายเหตุ
สูง

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รับ

จ่าย

เหลือ

รวมยอดในเดื อนนี้
รับ...............ชิ้ น
จาหน่าย........ชิ้ น
รวมทั้งสิ้ น

คงเหลือ........ชิ้ น

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ ง กาหนดเขตควบคุมสิง่ ประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่ อืน่ ใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กาหนดเขตควบคุ มสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ตามพระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มกราคม 2518
1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กาหนดเขตควบคุ มสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ตามพระราช บัญ ญัติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 25 เมษายน 2518 (ฉบับที่ 2)
1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กาหนดเขตควบคุ มสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ตามพระราชบัญ ญั ติป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518 (ฉบับที่ 3)
1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กาหนดเขตควบคุ มสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ตามพระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2518 (ฉบับที่ 4)
ข้ อ 2 กาหนดให้ ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็ นเขตควบคุม สิ่ง ประดิษ ฐ์ เ ครื่ อ งใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ข้ อ 3 ผู้ใดค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 4 ผู้ใดค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน อยู่แ ล้ ว ก่อ นวัน ที่ป ระกาศฉบับ นี้ ใ ช้ บัง คับ ยื่ น คาขอ
รั บใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศฉบับนี้ใช้ บงั คับ ตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวงสาหรั บกรุงเทพมหานคร ให้ ย่ืนต่อกองคุ้มครอง กรมป่ าไม้ สาหรั บจังหวัดอื่นให้ ยื่ น ต่อ
ป่ าไม้ อาเภอท้องที่ ในกรณีท้องที่ใดไม่มีป่าไม้ อาเภอ ให้ ย่นื ต่อป่ าไม้ จังหวัดท้องที่

ข้ อ 5 สิ่งประดิษ ฐ์ เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ที่ย กเว้ น ไม่ต้ อ ง
ขอรับใบอนุญาตค้ า หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้คือ
5.1 ไม้ อัด แผ่นชิ้นไม้ อัด แผ่นใยไม้ อัด แผ่นไม้ อัดสารแร่ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ทาจาก
วัสดุดังกล่าว
5.2 อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกี ฬา อุปกรณ์เ ครื่ องมือช่ างไม้ อุปกรณ์เ ครื่ องมือ
การเกษตร
5.3 เครื่องเรือน เครื่องใช้ ในบ้ านเรื อนที่ใช้ ไม้ แปรรูปเป็ นโครง โดยมีส่วนประกอบอื่น ๆ
ที่ทาด้ วยไม้ อัดหรือวัสดุอ่นื เป็ นส่วนใหญ่
5.4 วัตถุโบราณ
5.5 ยานพาหนะที่ใช้ ไม้ เป็ นส่วนประกอบ
5.6 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ ามอื่น ที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรประการกาหนดเพิ่มเติม
ข้ อ 6 ประกาศฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงใบอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อ สิ่ง อื่ น ใดบรรดาที่ทาด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม ซึ่ ง ได้ อ อกให้ แ ก่บุ ค คลใดไว้ แ ล้ ว
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้ บังคับ
ข้ อ 7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ ให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ น 60 วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2534
(ลงนาม)

อาณัติ อาภาภิรม
(นายอาณัติ อาภาภิรม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534

ประกาศกรมป่ าไม้
เรือ่ ง ให้ผรู ้ บั อนุ ญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ การค้าซึ่งสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม

โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดมาตรการควบคุม การจาหน่าย หรื อนาเคลื่อนที่ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการค้ า หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ข้ อ 6 อธิบดีกรมป่ าไม้ จึงกาหนดให้ ผ้ ูรั บอนุญาตค้ าหรื อมีไว้ ในครอบครอง
เพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วย
ไม้ หวงห้ าม ดังนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิกแบบหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม
ตามประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง ให้ ผ้ รู ับอนุญาตค้ า หรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วย
ไม้ หวงห้ าม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533
ข้ อ 2 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม ตามแบบท้ ายประกาศนี้เ ป็ นหลักฐานกากับ
สิ่งประดิษฐ์ และให้ กาหนดอายุการใช้ หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ดั งกล่าว ในระหว่างการนาสิ่งประดิษฐ์ ฯ
เคลื่อนที่ไปยังจุ ดหมายปลายทางได้ ไม่เ กิน 2 วัน เว้ น แต่จ ะได้ รั บ อนุญ าตจากพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร
ข้ อ 3 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามข้ อ 2 ให้ พิมพ์ เ ป็ นเล่ม เล่มละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับ
แบ่งเป็ น 3 ตอน ข้ อความตรงกัน ตอนที่ 1 (ต้ นขั้ว) ให้ เก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย ณ สถานที่ได้ รับอนุญาต
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถัดจากวันจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ให้ นาส่งพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกใบอนุญาตหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตอน 3 (ตอนปลาย)
ให้ ใช้ เป็ นหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ เมื่อจาหน่ายหรื อนาเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ได้ รับอนุญาตค้ าหรื อ
มีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้ อ 4 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้ อ 2 ผู้รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่ อการค้ า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ จะใช้ ได้ ต่ อเมื่ อได้ นาหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ไปให้ จังหวัดหรื อฝ่ ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
กองคุ้มครอง กรมป่ าไม้ แล้ วแต่กรณี ประทับตราประจาต่อรูปเครื่ องหมายกรมป่ าไม้ ท่รี อยต่อหนังสือกากับ
สิ่งประดิษ ฐ์ ฯ ทุกฉบั บ พร้ อมกั บออกหมายเลขประจาเล่มให้ และที่หน้ าปกหนังสือกากับสิ่ง ปร ะดิษฐ์ ฯ

มีข้อความที่แสดงว่าอนุญาตให้ ใ ช้ ได้ โดยมีพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูตรวจสอบ/ประทับตราและผู้อนุญาตได้
ลงลายมือชื่อกากับไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ 5 การเขี ย นข้ อความในหนั ง สื อ ก ากั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ให้ พั บ ด้ านหน้ าหนั ง สือ ก ากั บ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทับกันทั้ง 3 ตอน แล้ วใช้ กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างตอนเขียนครั้งเดียวให้ ข้อความตรงกัน
และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้ านหลังหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ก็ให้ พับเขียนเช่นเดียวกัน
ข้ อ 6 การออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ละครั้ง เมื่ออ้ างหลักฐานการได้ มาจากหลักฐาน
ฉบับใด ให้ บันทึก วัน เดือน พ.ศ. และรายการจาหน่ายลงในหลักฐานฉบับนั้น พร้ อมหั กยอดแสดงรายการ
คงเหลือแต่ละครั้งให้ ถูกต้ อง
ข้ อ 7 การนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ าม เคลื่อนที่จาก
สถานที่ได้ รับอนุญาตค้ าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกนอกเขตอาเภอหรื อจังหวัด
(กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือออกนอกราชอาณาจักร ให้ ปฏิบัติดังนี้
7.1 การนาวงกบ ประตู หน้ าต่าง แต่ละขนาด จานวนเกิน 15 วง/บาน หรื อเตียงนอน
ทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง ลูก กรงกลึงเกิน 50 อัน เคลื่อนที่จากสถานที่ได้ รับอนุญาตให้ ค้าหรื อมีไ ว้
ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ แห่งเดียว หรือหลายแห่งในท้องที่อาเภอเดียวกันหรื อต่างอาเภอ
โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน ต้ องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ท้องที่ท่สี ถานที่ค้าหรื อมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตั้งอยู่ ตรวจสอบรั บรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ เ ป็ น
หลักฐานก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดได้ เว้ นในท้ องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุ รี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์ บุรี และนครปฐม ให้ ออกหนังสือ
กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เคลื่อนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรับรอง
7.2 การนาถ้ วย โถ โอ ชาม ขัน พาน ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้ อ อ่าง ถ้ วย แก้ ว
เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่นที่ทาด้ วยไม้ สัก พยุ ง ชิ งชั น ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และ
มะเกลือ ไม่ว่าจะเป็ นไม้ ช้ ิ นเดียวหรื อหลายชิ้ น ที่ไม่ได้ อัดหรื อประสานจากไม้ ช้ ิ นเล็กๆ หลายชิ้ นรวมกั น
ทุกขนาด ทุกจานวน ต้ องให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรั บรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ใ ช้ เ ป็ น
หลักฐานให้ เ รี ย บร้ อยก่อน จึง จะนาเคลื่ อนที่ออกนอกเขตอ าเภอ (กรณีต่ างจังหวัด) หรื อออกนอกเขต
กรุงเทพมหานครได้
7.3 การนาสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน ที่อธิบดีกรมป่ าไม้ ไม่ได้ ประกาศ
ยกเว้ นออกนอกราชอาณาจั กร ต้ องให้ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรั บรองในหนังสือ กับสิ่งประดิษฐ์ ฯ
ทุกฉบับที่ใช้ เป็ นหลักฐานให้ เรียบร้ อยก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกราชอาณาจักรได้ ยกเว้ นผู้รับอนุญาต
ให้ ค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ต้ังอยู่ในท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้ อ 7.1 ไม่ต้องให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรับรอง
ข้ อ 8 กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ในท้ องที่อาเภอ
ที่ไม่มีสานักงานป่ าไม้ อ าเภอ หรื อไม่ มีเ จ้ าพนักงานป่ าไม้ ป ระจาการ อนุ โลมให้ ผู้รับอนุ ญาตค้ า หรื อมีไ ว้
ในครอบครองเพื่อการค้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ นาสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามที่กล่าวในข้ อ 7.1 และ 7.2 ออกนอกเขต
อาเภอท้องที่หรือจังหวัดแล้ วแต่กรณี ไปถึงสานักงานป่ าไม้ หรื อด่านป่ าไม้ ด่านแรก เพื่ อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจตรวจสอบรั บรองในหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ทุกฉบับ ที่ใ ช้ เ ป็ นหลัก ฐานให้ เ รี ย บร้ อ ยก่อ น
จึงจะนาเคลื่อนที่ต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
ทั้งนี้ ให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ลงนาม)

ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
อธิบดีกรมป่ าไม้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 19 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535)

แบบหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ท้ายประกาศกรมป่ าไม้
เรื่อง ให้ผูร้ บั อนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ฉบับที่ …………………….
เล่มที่ …………………….

(ด้านหน้ าหนังสือกากับฯ)

หนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ชื่อสถานทีไ่ ด้รับอนุญาต ………….……………………………………..…………………
วันที…่ …………… (เวลา)…………………………… ……….เดือน………………………..……………………….พ.ศ. ……………….
ข้าพเจ้ า…………….…………………………………………………………….….……..………  ผู้รับใบอนุญาตค้า  ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ ใน
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้ หวงห้ าม ณ ที่...................................................
เลขที…่ ………………..……หมู่ท…ี่ ……………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………………………..………ตาบล/แขวง……………………….…………
อาเภอ/เขต…….……………………. จังหวัด ……………………..………….. ตามใบอนุญาต ……………………….…เลขที่ …………….….. เล่มที…่ ……………..
ลงวันที…่ ………………....….เดือน…………………………………………………….…………. พ.ศ. …………………………….… ได้จาหน่าย จ่าย โอนสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้ หวงห้ าม ชนิด …………………………………………………………………...…. จานวน ……………………...…….
ตามรายการท้ายหนังสือกากับนี้ซ่งึ ได้มาโดย
ผลิตจากโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อประดิษฐกรรมของข้าพเจ้ า ตามใบอนุญาต…………………………….…………….ฉบับที…่ …………..……
เล่มที…่ …………..……ลงวันที…่ …………………………..เดือน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….…………
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที่ ……………..…………. เล่มที…่ …………..………….
ลงวันที…่ …………………………..เดือน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….…………
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที่ ……………..…………. เล่มที…่ …………..………….
ลงวันที…่ …………………………..เดือน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….…………
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที่ ……………..…………. เล่มที…่ …………..………….
ลงวันที…่ …………………………..เดือน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….…………
ให้ กับ……………………………………………………………………..……………………………………………...…นาเคลื่อนทีไ่ ปเพื่อ  ค้า  ใช้ สอยส่วนตัว
ณ เลขที…่ …...……หมู่ท ี่……….ตรอก/ซอย……………….……….ถนน…………………..…….ตาบล/แขวง………………………
อาเภอ/เขต…………………..…………จังหวัด………………..………………… โดยพาหนะ ……….………………….. หมายเลขทะเบียน …………………………….
ในความควบคุมของ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
ข้ า พเจ้ า ขอรับรองว่ า สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ท าด้ ว ยไม้ ห วงห้ า มตามรายการท้ า ยหนัง สือ
กากับฯ นี้ ได้ ม าโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และได้ ลงบั ญ ชีจาหน่ า ย เล่ ม ที่ …………………..……หน้ า ที่ ……………….………….
ลาดับที่ ……………………………..แล้ ว
หนังสือ กากับฯ ฉบับนี้ให้ ใช้ กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ระหว่ า งน าเคลื่อ นที่ไ ด้ ไ ม่ เ กิน 2 วัน นับ แต่วัน และเวลาที่อ อก
หนังสือกากับฯ นี้
(ลงชื่อ) ……………………………………………..………………………… ผู้รับอนุญาต
(……………………………………………..…………………………)

สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ …….…………….. / …….……………..

ทีท่ าการ………………………………..………………………
วันที…่ ……………..เดือน…………………………………..……… พ.ศ. ………………………
ข้าพเจ้ า …………………………………………………………………….………….. ตาแหน่ง …………………………………..…………. …………ได้ตรวจสอบ
สิ่ง ประดิษ ฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่งอื่น ใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้ หวงห้ า ม ตามรายการท้ า ยหนั งสือ กากั บฯ ฉบั บนี้แ ล้ ว รับ รองว่ า
ถูก ต้ อ ง และเป็ นสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ไ ด้ ม าโดยชอบตามพระราชบัญ ญัติป่าไม้ ซึ่ ง ผู้รั บ ใบอนุญ าตได้ น าลงบัญ ชีแ สดงรายการ
จาหน่ า ยแล้ ว จึ ง ให้ ใช้ หนั ง สือ กากั บ ฉบั บนี้ เป็ น หลั ก ฐานระหว่ า งนาเคลื่ อ นที่ไ ปยั ง จุ ด หมายปลายทาง ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใน
หนังสือกากับฯ ฉบับนี้ได้จนถึงวันที่ ……………………. (เวลา) ………………………เดือน ………………………………………พ.ศ. …………………………………
(ลงชื่อ) ……………………………………………..………………………… พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………………..…………………………)
ตาแหน่ง ….…….…………….…………….…………………………………………………….………………

บัญชี รายการสิง่ ประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ท้ายหนังสือกากับสิง่ ประดิษฐ์ฯ เล่มที่ ……….………….. ฉบับที่ …………………
ลงวันที่ ………..…เดือน …………….……. พ.ศ. ………..…
ลาดับที่

ชนิดไม้

ลักษณะ
สิ่งประดิษฐ์ฯ

กว้ าง

ขนาด
ยาว

หนาหรือสูง

จานวน

หมายเหตุ

รวมสิง่ ประดิษฐ์ฯ ทั้งสิ้ น จานวน………………………………..… (……………………………………………………..………………)
(ลงชื่อ)……………………………….…………….ผูร้ บั ใบอนุ ญาต
(…………………………….….…………….)

(ลงชื่อ)……………………………………………….…………… พนักงานเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(………………………..………………………..……..)
ตาแหน่ง …………………………………………………………………………………

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ การค้า ซึ่งสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม 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. คาขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีส่งิ ประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้ อง
ในรอบปี ที่ผ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผ้ ขู อไม่ได้ มาติดต่อ
ด้ วยตนเอง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

การขอต่ออายุใบอนุ ญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ การค้า ซึ่งสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งใช้
หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนการขออนุ ญาต
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 ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมด แจ้ งให้ สานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คาขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ทีผ่ ่านมา
5. สมุดบัญชีส่งิ ประดิษฐ์ฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในรอบปี 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
ผู้ใดค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาทีท่ าด้วยไม้ หวงห้ าม เกินกว่า
ขนาดหรือปริมาณทีร่ ัฐมนตรีฯ กาหนด

5.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
5.2 ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติ
ผิดกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2518)
หรือข้อกาหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526)
มาตรา 53 ตรี มาตรา 53 จัตวา
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 21 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518

5.1 มาตรา 73 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 (รายละเอียด
ตามข้อ 1.2)
5.2 มาตรา 59 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515
(รายละเอียดตามข้อ 1.4)
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
วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรือ่ งที่
รัฐมนตรีฯ ได้กาหนดให้ ผ้รู ับอนุญาต
ปฏิบัตเิ พิ่มเติม (มาตรา 58)

ผู้รับอนุญาตฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัตติ าม

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)

มีไม้ หวงห้ ามยังมิได้แปรรูปทีย่ ัง
ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในครอบครอง

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

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

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
หรือตั้งโรงค้าไม้ แปรรูป ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข

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)

