
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ค าน า 

 
 การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชน

และผู้ประกอบธุรกิจทั่วทั้งประเทศ  โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ

การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของส านักการอนุญาต

ให้ถูกต้อง 

 เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย

และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  กรมป่าไม้ โดยส านักการอนุญาต จึงได้จัดท าหนังสือแนวทางปฏิบัติ

ของผู้ รับอนุญาตเกี่ยวกับการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ซ่ึงได้อธิบายถึงการจัดท าบัญชี พร้อมทั้งรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติ  รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการด้านน้ี

ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการน่ันเอง 

 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะได้รับประโยชน์จากหนังสือ

แนวทางปฏิบัติของผู้ รับอนุญาตเล่มน้ีตามสมควร 
 
 
 ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้ 
 สงิหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบญั 

 
 หน้า 
- แนวทางปฏิบัติของผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า 1-6 
 ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 7-8 

- ข้อก าหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) 9-10 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ 11-12 
 หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

- ค าแนะน าวิธีท าบัญชีหลักฐานเอกสารแสดงการรับ จ าหน่าย 13-15 
 หรือน าเคล่ือนที่สิ่งประดิษฐ์ฯ  (บัญชีแบบ 2) 

- ค าแนะน าวิธีท าบัญชีรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่ และสถิติคงเหลือ 16-17 
 สิ่งประดิษฐ์ฯ  (บัญชีแบบ 1) 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ 18-20 
 เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
 พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า  21-23 
 ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสอื 
 ก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

- แบบหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 24-26 
 ท้ายประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า 
 ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสอื 
 ก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

- การขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  27-29 

 เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 และในสว่นภูมิภาค 

- ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  30-35 
 ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 
 



 

 

 

แนวทางปฏิบติัของผูร้บัอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ 

เครือ่งใช ้ หรือสิง่อื่นใดบรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม 
 

 

 1. ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้  พุทธศกัราช 2484 

  1.1 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต  หรือข้อก าหนดที่รัฐมนตรีก าหนดให้ปฏิบัติ

เพ่ิมเติม (มาตรา 58) 
  1.2 ต้องอ านวยความสะดวกและตอบค าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจการแปรรูปไม้และกิจการของผู้ รับอนุญาต ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้  หรือไม่ 

(มาตรา 53) 

  1.3 ต้องจัดให้คนงานหรือผู้ รับจ้าง ซ่ึงท าการตามที่ได้รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะ

เช่นน้ัน ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57) 

  1.4 เม่ือได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้ รับอนุญาตหมดสิทธิ

ตามใบอนุญาตน้ัน  นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้

ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 60) 
  1.5 รับทราบหนังสอืแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่

สั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 61 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2518 

มาตรา 25)  

  1.6 อุทธรณ์ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ ภายในก าหนด

สามสบิวัน นับแต่วันทราบค าสั่ง (มาตรา 62) 

 
 2. ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ว่าดว้ยการคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื ่อการคา้ซึ่งสิ ่งประดิษฐ์ เครื ่องใช้ 

หรือสิง่อ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม 
  2.1 ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า

แล้วแต่กรณี 
  2.2 ต้องจัดท าบัญชีรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์ฯ  

(บัญชีแบบ 1) และบัญชีหลักฐานเอกสารแสดงการรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่สิ่งประดิษฐ์ฯ (บัญชีแบบ 2)  

  2.3 ให้เกบ็บัญชีตามข้อ 2.2 ไว้ ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้าตามที่ระบุไว้

ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันรับและจ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่จากสถานที่ค้า

หรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า แล้วแต่กรณีเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

  2.4 เม่ือจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปจากสถานที่ค้ าหรือสถานที่

ครอบครองเพ่ือการค้า ต้องออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ มอบให้แก่ผู้ รับโอนหรือผู้น าเคล่ือนที่ทุกคราว  

และให้เก็บส าเนาหรือคู่ฉบับของหนังสือก ากับน้ันไว้ ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า 

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้  



 

 

 

 

 3. ตามข้อก าหนด ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญัติป่าไม ้

พุทธศกัราช 2484 ว่าดว้ยการคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื ่อการค้าซึ่งสิ ่งประดิษฐ์ เครื ่องใช้ 

หรือสิง่อ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

  3.1 ต้องท าการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าได้เฉพาะสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผลิตข้ึน

ในโรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรมของตนเอง และเป็นสถานที่แห่งเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต 

หรือรับจากผู้ รับใบอนุญาตแห่งอื่น และมีหลักฐานก ากับโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  หรือที่มี

หนังสอืรับรองของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบที่กรมป่าไม้ก าหนด 

  3.2 ต้องน าหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ สั่งอนุญาตหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประทบัตราประจ าต่อทุกฉบับ ส่วนที่หน้าปก ให้ประทับตราประจ าต่อไว้เป็นเคร่ืองหมาย 

พร้อมระบุ ฉบับที่ เล่มที่ ประทับตราประจ าต่อ วัน เดือน ปี ที่อนุญาต และข้อความว่า “ให้ใช้ได้” 

แล้วลงลายมือช่ือรับรองก่อน จึงจะน ามาใช้ได้ 

  3.3 ต้องส่งส าเนาหรือคู่ฉีกหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

  3.4 ต้องจัดท าบัญชีรับและจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน  

บัญชีและหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจดูได้ และต้องเกบ็รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

 4. ตามประกาศกรมป่าไม ้เรื่อง ให้ผูร้บัอนุญาตค้าหรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้า                 

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือก าก ับสิ่งประดิษฐ ์

เครือ่งใช ้หรือสิง่อ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2534 

  4.1 ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้  

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้ามเป็นหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  

เม่ือจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่ออกจากสถานที่ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

  4.2 ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ก าหนดอายุ

การใช้หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระหว่างการน าสิ่งประดิษฐ์ฯ เคล่ือนที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้

ไม่เกิน 2 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  4.3 หนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 1 เล่ม มีจ านวน 50 ฉบับ แต่ละฉบับแบ่งเป็น 3 ตอน 

ข้อความตรงกัน ให้ผู้ รับอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ เก็บรักษาหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตอนที่ 1 (ต้นข้ัว) 

ไว้ในที่ปลอดภัย ณ สถานที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ถัดจากวันจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่   

ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ให้น าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป  ตอนที่ 3 (ตอนปลาย) ให้ใช้เป็นหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เม่ือจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่

ออกจากสถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 



 

 

 

 

  4.4 ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ จะใช้หนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ  ได้ต่อเม่ือได้น าหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปให้จังหวัด  หรือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี  ประทับตราประจ าต่อรูปเคร่ืองหมายกรมป่าไม้ที่รอย ต่อ

หนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯทุกฉบับ พร้อมกับออกหมายเลขประจ าเล่มให้ และที่หน้าปกหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

มีข้อความที่แสดงว่าอนุญาตให้ใช้ได้  โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ /ประทับตรา และผู้อนุญาต           

ได้ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นหลักฐาน  

 4.5 ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ เขียนข้อความ

ในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ  โดยพับด้านหน้าหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทับกันทั้ง 3 ตอน แล้วใช้

กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างตอน เขียนคร้ังเดียวให้ข้อความตรงกัน และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ด้านหลังหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ กใ็ห้พับเขียนเช่นเดียวกัน 

 4.6 การออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ละคร้ัง  เม่ือผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ อ้างหลักฐานการได้มาจากหลักฐานฉบับใด ให้บันทึก วัน เดือน พ .ศ. 

และรายการจ าหน่ายลงในหลักฐานฉบับน้ัน  พร้อมหักยอดแสดงรายการคงเหลือแต่ละคร้ังให้ถูกต้อง 

 4.7 เม่ือผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ น า วงกบ ประตู 

หน้าต่าง แต่ละขนาด จ านวนเกิน 15 วง/บาน หรือเตียงนอนทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง  ลูกกรงกลึง 

เกิน 50 อัน  เคล่ือนที่จากสถานที่ได้รับอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ 

แห่งเดียวหรือหลายแห่งในท้องที่อ าเภอเดียวกันหรือต่างอ าเภอ โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน 

ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่สถานที่ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้ าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่  

ตรวจสอบรับรองในหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้เป็นหลักฐานก่อน  จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตจังหวัดได้ 

เว้นในท้องที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร สงิห์บุรี และนครปฐม ให้ออกหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เคล่ือนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้ 

โดยไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง 

 กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ

ที่ไม่มีส านักงานป่าไม้อ าเภอ หรือไม่มีเจ้าพนักงานป่าไม้ปร ะจ าท าการ  อนุโลมให้ผู้ รับอนุญาตค้า

หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  น าสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามวรรคแรก  ออกนอกเขตอ าเภอท้องที่

หรือจังหวัดแล้วแต่กรณี ไปถึงส านักงานป่าไม้ หรือด่านป่าไม้ด่านแรกเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจ 

ตรวจสอบรับรองในหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะน าเคล่ือนที่ต่อไปยัง

จุดหมายปลายทางได้ 

 4.8 เม่ือผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  น า  ถ้วย โถ 

โอ ชาม ขัน พาน จาน ถาด  สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้อ อ่าง ถ้วย แก้ว เขียง  หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            

ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น  ที่ท าด้วยไม้ สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และมะเกลือ  ไม่ว่าจะเป็น                

ไม้ช้ินเดียวหรือหลายช้ิน ที่ไม่ได้อัดหรือประสานจากไม้ช้ินเล็กๆหลายช้ินรวมกัน ทุกขนาด ทุกจ านวน   

ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน  

จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตอ าเภอ (กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานครได้      

 



 

 

 

 

 กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ

ที่ไม่มีส านักงานป่าไม้อ าเภอ หรือไม่มีเจ้าพนักงานป่าไม้ประจ าท าการ  อนุโลมให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้

ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  น าสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามวรรคแรก  ออกนอกเขตอ าเภอท้องที่หรือจังหวัด

แล้วแต่กรณี ไปถึงส านักงานป่าไม้ หรือด่านป่าไม้ด่านแรกเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจตรวจสอบ

รับรองในหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะน าเคล่ือนที่ต่อไปยัง

จุดหมายปลายทางได้ 

 4.9 เม่ือผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ น าสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ทุกชนิด  ทุกขนาด  ทุกจ านวน  ที่อธิบดีกรมป่าไม้ ไม่ได้ประกาศยกเว้นออกนอกราชอาณาจักร  ต้องให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน   

จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกราชอาณาจักรได้ ยกเว้นผู้ รับอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า          

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 

สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงิห์บุรีและนครปฐม ไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง 

 

 5. การต่ออายใุบอนุญาต 

  5.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

   5.1.1 ค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้า

หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  

   5.1.2 บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

   5.1.3 สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา 

   5.1.4 ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต 

   5.1.5 หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ รับมอบอ านาจ 

  5.2 ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

   ในกรณียื่นค าขอล่าช้าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ช้ีแจงเหตุผล

ความจ าเป็นประกอบการพิจารณาด้วย และในปีต่อไปหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งดต่ออายุ

ใบอนุญาต 

   ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่27 (พ.ศ. 2530) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 

ว่าดว้ยการคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึงสิง่ประดิษฐ์ 

เครือ่งใช ้ หรือสิง่อื่นใดบรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม 

 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53  ตรี  และมาตร  58  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  2484  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518  และมาตรา 75 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  

ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่ 22  (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484  ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

 ข้อ 2 ผู้ ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  

เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ที่มีชนิดไม้  ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนด  

ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

ณ  กองคุ้มครอง  กรมป่าไม้  ส าหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ าเภอ  หรือกิ่งอ าเภอ

ที่ประสงค์ขออนุญาตท าการน้ัน 

  ในกรณีที่ผู้ ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามในสถานที่เดียวกัน  หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน  

ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตค้าส าหรับที่น้ันเพียงฉบับเดียว 

 ข้อ 3 เม่ือได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมป่าไม้  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนุญาต  ส าหรั บจังหวัดอื่น

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน ๆ หรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 ข้อ 4 ผู้ รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ค้า  หรือสถานที่ครอบครอง

เพ่ือการค้า  แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดท าบัญชีรับและจ าหน่าย  หรือน าเคล่ือนที่ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ที่ได้น าเข้าและจ าหน่ายออกหรือน าเคล่ือนที่  และบัญชีสถิติ  

ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด 

  บัญชีตามวรรคหน่ึงให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า

ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี  ไม่น้อยกว่าสองปี  นับแต่วันรับและจ าหน่าย  หรือน าเคล่ือนที่

จากสถานที่ค้า  หรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า  แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 



 

 

 

 

 ข้อ 6 เม่ือผู้ รับใบอนุญาตได้จ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า  ผู้ รับใบอนุญาตต้องออกหนังสอืก ากับ

สิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ดังกล่าว  มอบให้แก่ผู้ รับโอนหรือผู้น าเคล่ือนที่

ทุกคราว  และให้เกบ็ส าเนาหรือคู่ฉบับของหนังสอืก ากับน้ันไว้  ณ  สถานที่ค้า  หรือสถานที่ครอบครองเพ่ือการค้า  

แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้ 

  หนังสอืก ากับตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

 ข้อ 7 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ที่ได้ออกให้แล้วตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  

เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป

จนกว่าใบอนุญาตน้ันจะสิ้นอายุ 

  

 ให้ไว้  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2530 

 (ลงนาม)             หาญ   ลีนานนท ์

(พลเอก หาญ  ลีนานนท์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 105 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 22 มกราคม 2531) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้ก าหนด 

ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

ว่าดว้ยการควบคุมสิง่ประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรือ 

สิง่อืน่ใดบรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม 

 

 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ปฏิบัติเพ่ิมเติมบางประการ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้

ผู้ รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม ตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ปฏิบัติเ พ่ิมเติม

ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อก าหนดน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องท าการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  

เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ดังต่อไปน้ี 

  ก. ที่ผลิตข้ึนในโรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรมของตนเอง  และเป็นสถานที่

แห่งเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต 

  ข. ที่รับจากผู้ รับใบอนุญาตแห่งอื่นและมีหลักฐานก ากับโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

  ค. ที่มีหนังสือรับรองของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบที่

กรมป่าไม้ก าหนด 

 ข้อ 3 หลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ผู้ รับใบอนุญาต

ต้องน าไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประทบัตราประจ าต่อทุกฉบับ ส่วนที่หน้าปก

ให้ประทบัตราประจ าต่อไว้เป็นเคร่ืองหมาย  พร้อมระบุ  ฉบับที่  เล่มที่  ประทับตราประจ าต่อ  วัน  เดือน  ปี  

ที่อนุญาต  และข้อความว่าให้ใช้ได้แล้วลงลายมือช่ือรับรองก่อนจึงจะใช้ได้ 

 ข้อ 4 ผู้ รับใบอนุญาตต้องสง่ส าเนาหรือคู่ฉีกหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 

ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

 

 

 

 



 

 

 

 ข้อ 5 ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดท าบัญชีรับและจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละวัน  บัญชีและหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ต้องเกบ็รักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจดูได้  และต้องเกบ็รักษาไว้ไม่น้อยกว่า  2  ปี 

 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2526 

 (ลงนาม)          ชวน  หลีกภัย 

(นายชวน  หลีกภัย) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศกรมป่าไม ้

เรือ่ง  ก าหนดแบบบญัชีสิง่ประดิษฐ์  เครื่องใช ้ หรือสิง่อื่นใด 

บรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม 
 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม เสยีใหม่  เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม สะดวกต่อการจัดท า และง่ายต่อการตรวจสอบควบคุมของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 จึงอาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 5  อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศให้ทราบดังน้ี  

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบบัญชีรับสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  

และบัญชีจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่  ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม

นับแต่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ให้ผู้ รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  หรือ

สิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  ท าบัญชีรับจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่  และสถิติคงเหลือ  สิ่งประดิษฐ์  

เคร่ืองใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  และบัญชี…  (บัญชีแบบ 1) ท้ายประกาศน้ีแทน 

 ข้อ 3 ส าหรับผู้ รับใบอนุญาตค้า  หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เคร่ืองใช้  

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม  อยู่ก่อนประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ  ให้ใช้บัญชีเดิมต่อไปได้

จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

 ข้อ 4 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน  เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2533 

 (ลงนาม)          ไพโรจน์  สวุรรณกร 

(นายไพโรจน์  สวุรรณกร) 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 

 

 

 



 

 

 

ค าแนะน า 

วิธีท าบญัชีหลกัฐานเอกสารแสดง การรบั จ าหน่าย หรือน าเคลื่อนที่ 

สิง่ประดิษฐ ์เครื่องใช ้หรือสิง่อื่นใดบรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม (บญัชีแบบ 2) 

 

 

ช่องที่ 1 รายการที่ ให้ระบุล าดับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯมาเข้าบัญชีแบบ  1 

ในแต่ละวันตามล าดับ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน 

ช่องที่ 2 วนั เดือน พ.ศ. ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. วันรับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ มา 

ให้ตรงกับวันรับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามรายการที่น าลงไว้ในบัญชีแบบ 1 

ช่องที่ 3 รายการหลกัฐาน ให้ระบุว่า เป็นหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของใคร หรือหนังสือรับรอง

ของที่ท าการใด หรือได้ผลิตจากโรงงานฯ  ของตนเองที่ได้รับอนุญาต 

ช่องที่ 4 สิง่ประดิษฐฯ์ น าเขา้ ให้ระบุหน้าบัญชีและล าดับที่ของรายการที่รั บสิ่งประดิษฐ์ฯ  บัญชี 

หน้าที่/รายการที่เข้าบัญชีแบบ 1 พร้อมกับให้หมายเหตุหน้าบัญชี/รายการ

ที่ลงในหลักฐานเอกสารฉบับที่น าลงบัญชีให้ตรงกัน 

ช่องที่ 5 หมายเหตุ ในกรณีมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯมา

ที่ต้องการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้ใน

ช่องหมายเหตุน้ี 

ช่องที่ 6 รายการที่ ให้ระบุล าดับหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผู้ รับใบอนุญาตออกเพ่ือจ าหน่าย

หรือน าเคล่ือนที่ 

ช่องที่ 7 วนั เดือน พ.ศ. ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 8 หนงัสือก ากบัสิง่ประดิษฐฯ์ ให้ระบุ ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 9 จ าหน่ายจาก ให้ระบุหน้าบัญชีและล าดับรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จ าหน่ายออกหน้าที่/รายการ

จากบัญชีแบบ 1 

ช่องที่ 10 หมายเหตุ ในกรณีมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ต้องการ

ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้ในช่องหมายเหตุน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บญัชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที ่สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือ 

สิ่งอื่นใดบรรดาทีท่  าด้วย ไม้หวงห้าม (บญัชีแบบ 2) 

ของ......................................................... 

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

 

หลักฐานการได้มา                                                                                                                                   หลักฐานการจ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  รายการหลักฐาน สิ่งประดษิฐ์ฯ    หนังสอืก ากบัสิ่งประดษิฐ์ฯ จ าหน่ายจาก  

รายการที่ 

วนั/เดอืน/ หลักฐานใด 

ฉบับที ่ เล่มที่ 

ลงวนัที/่ น าเข้าบัญชี 

หมายเหตุ รายการที่ 

วนั/เดอืน/ 

ฉบับที ่ เล่มที่ 

ลงวนัที/่ หน้าที/่ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. ของใคร 

เดือน/

พ.ศ. 

หน้าที่/รายการ

ที่ 
พ.ศ. เดอืน/พ.ศ. รายการที่ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 

 

ค าแนะน า 

วิธีท าบญัชีรบั จ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์  

เครื่องใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงห้าม (บญัชีแบบ 1)  

 
 

ช่องที่ 1  รายการที่ ให้ระบุ เลขล าดับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามชนิด ขนาด  ที่น าลงรายการรับ

ในบัญชี 

ช่องที่ 2  ชนิดสิง่ประดิษฐฯ์ ให้ระบุ ชนิดเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม 

ช่องที่ 3  ชนิดไม ้ ให้ระบุ ชนิดไม้หวงห้ามที่ท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 4  ขนาด ให้ระบุ ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา หรือ ความสูงของ

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 5  รายการสิง่ประดิษฐฯ์ ให้ระบุ จ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่รับ จ าหน่ายเคล่ือนที่ และจ านวนคงเหลือ 

(สตอ๊ก) ในแต่ละวันตามล าดับวันที่ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน 

ช่องที่ 6  หมายเหตุ ในกรณีมีสาระส าคัญที่ต้องการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน

ในบัญชี ให้ลงในช่องหมายเหตุน้ี  ยอดรวมในเดือนน้ีให้รวมยอด

สิ่งประดิษฐ์ฯ รับจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่   และยอดจ านวนคงเหลือ

แต่ละยอดตั้งแต่วันต้นเดือนถึงวันสิ้นเดือน แล้วแยกลงบัญชีแต่ละยอด

ให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บญัชีรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที ่และสถิติคงเหลือ สิ่งประดษิฐ์ เครือ่งใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่  าด้วยไม้หวงห้าม (บญัชีแบบ 1) 

ของ........................................................................... 

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

 
1 2 3 4 ขนาด 5  รายการสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม 

รายการ ชนิด 

ชนิดไม้ กว้าง ยาว 

หนาหรือ วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... วันท่ี... 

6 หมายเหต ุ

ท่ี สิ่งประดิษฐ์ฯ 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 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

       

 

                           

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                 รวมยอดในเดือนน้ี 

                                 รับ...............ช้ิน 

                                 จ าหน่าย........ช้ิน 

รวมทั้งส้ิน                            คงเหลือ........ช้ิน 



 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เรือ่ง  ก าหนดเขตควบคุมสิง่ประดิษฐ ์เครื่องใช ้หรือสิง่อืน่ใดบรรดาทีท่ าดว้ยไมห้วงหา้ม 

ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัป่าไม ้

(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2518 

 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปน้ี 

  1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ร่ือง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มกราคม 2518 

  1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ร่ือง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 25 เมษายน 2518 (ฉบับที่ 2) 

  1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ร่ือง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518 (ฉบับที่ 3) 

  1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ร่ือง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5)              

พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 22 สงิหาคม 2518 (ฉบับที่ 4) 

 ข้อ 2 ก าหนดให้ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เ คร่ืองใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

 ข้อ 3 ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจ านวน ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ 4 ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา

ที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจ านวน อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับยื่นค าขอ  

รับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศฉบับน้ีใช้บงัคับ ตามแบบที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกองคุ้มครอง กรมป่าไม้ ส าหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ

ป่าไม้อ าเภอท้องที่ ในกรณีท้องที่ใดไม่มีป่าไม้อ าเภอ ให้ยื่นต่อป่าไม้จังหวัดท้องที่ 

 

 

 



 

 

 ข้อ 5 สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ที่ยกเว้นไม่ต้อง

ขอรับใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับน้ีคือ  

  5.1 ไม้อัด แผ่นช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด แผ่นไม้อัดสารแร่ หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ท าจาก

วัสดุดังกล่าว 

  5.2 อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์เคร่ืองมือช่างไม้ อุปกรณ์เคร่ืองมือ

การเกษตร 

  5.3 เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในบ้านเรือนที่ใช้ไม้แปรรูปเป็นโครง โดยมีส่วนประกอบอื่น ๆ 

ที่ท าด้วยไม้อัดหรือวัสดุอื่นเป็นสว่นใหญ่ 

  5.4 วัตถุโบราณ  

  5.5 ยานพาหนะที่ใช้ไม้เป็นสว่นประกอบ 

  5.6 สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามอื่น ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรประการก าหนดเพ่ิมเติม 

 ข้อ 6 ประกาศฉบับน้ี ไม่กระทบกระเทอืนถึงใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า ด้วยไม้หวงห้าม ซ่ึงได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้ว 

ก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ 

 ข้อ 7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับน้ี ให้ใช้บังคับเม่ือพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  2534 

 (ลงนาม)         อาณัติ   อาภาภิรม 

(นายอาณัติ  อาภาภิรม) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

ประกาศในหนังสอืราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ประกาศกรมป่าไม ้

  เรือ่ง ใหผู้ร้บัอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพือ่การคา้ซึ่งสิง่ประดิษฐ ์เครือ่งใช้ หรือสิง่อ่ืนใดบรรดา  

ที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม ออกหนงัสือก ากบัสิง่ประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรือสิง่อ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

 

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการควบคุม การจ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 6 อธิบดีกรมป่าไม้จึงก าหนดให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม ดังน้ี 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

ตามประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ให้ผู้ รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ 

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 

 ข้อ 2 ให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกหนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ตามแบบท้ายประกาศน้ีเป็นหลักฐานก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ และให้ก าหนดอายุการใช้หนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ดังกล่าว ในระหว่างการน าสิ่งประดิษฐ์ฯ 

เคล่ือนที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้ไม่เกิน 2 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ 3 หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ 2 ให้พิมพ์เป็นเล่ม เล่มละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับ

แบ่งเป็น 3 ตอน ข้อความตรงกัน ตอนที่ 1 (ต้นข้ัว) ให้เกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัย ณ สถานที่ได้รับอนุญาต

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถัดจากวันจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่ ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ให้น าส่งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตอน 3 (ตอนปลาย)   

ให้ใช้เป็นหลักฐานก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เม่ือจ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่ออกจากสถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือ   

มีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 ข้อ 4 หนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ 2 ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ จะใช้ได้ต่อเม่ือได้น าหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปให้จังหวัดหรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ประทับตราประจ าต่อรูปเคร่ืองหมายกรมป่าไม้ที่รอยต่อหนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับ พร้อมกับออกหมายเลขประจ าเล่มให้ และที่หน้าปกหนังสือก ากับสิ่งปร ะดิษฐ์ฯ        



 

 

มีข้อความที่แสดงว่าอนุญาตให้ใช้ได้ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ/ประทับตราและผู้อนุญาตได้    

ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นหลักฐาน 

 ข้อ 5 การเ ขียนข้อความในหนังสือก ากับสิ่ งประดิษฐ์ฯ ให้พับด้านหน้าหนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ ทบักันทั้ง 3 ตอน แล้วใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างตอนเขียนคร้ังเดียวให้ข้อความตรงกัน 

และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้านหลังหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ กใ็ห้พับเขียนเช่นเดียวกัน 

 ข้อ 6 การออกหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ละคร้ัง เม่ืออ้างหลักฐานการได้มาจากหลักฐาน

ฉบับใด ให้บันทกึ วัน เดือน พ.ศ. และรายการจ าหน่ายลงในหลักฐานฉบับน้ัน พร้อมหักยอดแสดงรายการ

คงเหลือแต่ละคร้ังให้ถูกต้อง 

 ข้อ 7 การน าสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม เคล่ือนที่จาก

สถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกนอกเขตอ าเภอหรือจังหวัด 

(กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังน้ี 

  7.1 การน าวงกบ ประตู หน้าต่าง แต่ละขนาด จ านวนเกิน 15 วง/บาน หรือเตียงนอน

ทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง ลูกกรงกลึงเกิน 50 อัน เคล่ือนที่จากสถานที่ได้รับอ นุญาตให้ค้าหรือมีไว้        

ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ แห่งเดียว หรือหลายแห่งในท้องที่อ าเภอเดียวกันหรือต่างอ าเภอ 

โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่สถานที่ค้าหรือมีไว้     

ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ ตรวจสอบรับรองในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้เป็น

หลักฐานก่อน จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตจังหวัดได้ เว้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี และนครปฐม ให้ออกหนังสือ

ก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เคล่ือนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้โดยไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง 

  7.2 การน าถ้วย โถ โอ ชาม ขัน พาน ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้อ อ่าง ถ้วย แก้ว 

เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่ท าด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และ

มะเกลือ ไม่ว่าจะเป็นไม้ช้ินเดียวหรือหลายช้ิน ที่ไม่ได้อัดหรือประสานจากไม้ช้ินเล็กๆ หลายช้ินรวมกัน     

ทุกขนาด ทุกจ านวน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้เป็น

หลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตอ าเภอ (กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขต

กรุงเทพมหานครได้ 

  7.3 การน าสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจ านวน ที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่ได้ประกาศ

ยกเว้นออกนอกราชอาณาจักร ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือกับสิ่งประดิษฐ์ฯ       

ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะน าเคล่ือนที่ออกนอกราชอาณาจักรได้ ยกเว้นผู้ รับอนุญาต

ให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้อ 7.1 ไม่ต้องให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง 

 ข้อ 8 กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ

ที่ไม่มีส านักงานป่าไม้อ าเภอ หรือไม่มีเจ้าพนักงานป่าไม้ประจ าการ อนุโลมให้ผู้ รับอนุญาตค้าหรือมีไว้        

ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ น าสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามที่กล่าวในข้อ 7.1 และ 7.2 ออกนอกเขต

อ าเภอท้องที่หรือจังหวัดแล้วแต่กรณี ไปถึงส านักงานป่าไม้หรือด่านป่าไม้ด่านแรก เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่



 

 

ผู้ มีอ านาจตรวจสอบรับรองในหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน  

จึงจะน าเคล่ือนที่ต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ 

 ทั้งน้ี ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534 

 (ลงนาม)      ทวิา  สรรพกิจ 

(นายทวิา  สรรพกิจ) 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 19 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบหนงัสือก ากบัส่ิงประดิษฐ์  เคร่ืองใช ้ หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม  ทา้ยประกาศกรมป่าไม ้

เร่ือง  ใหผู้ร้บัอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพือ่การคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์  เคร่ืองใช ้ หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 

ท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม  ออกหนงัสือก ากบัส่ิงประดิษฐ์ฯ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

ฉบับที ่…………………….                                                                                      (ด้านหน้าหนังสอืก ากับฯ) 
เล่มที ่ ……………………. 

หนงัสือก ากบั 

ส่ิงประดิษฐ์ฯ เคร่ืองใชห้รือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

 
ชื่อสถานทีไ่ด้รับอนุญาต ………….……………………………………..………………… 

วันที…่…………… (เวลา)…………………………… ……….เดอืน………………………..……………………….พ.ศ. ………………. 

 ข้าพเจ้า…………….…………………………………………………………….….……..………   ผู้รับใบอนุญาตค้า      ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ใน 

ครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่  าด้วยไม้หวงห้าม ณ ที่................................................... 

เลขที…่………………..……หมู่ที…่……………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………………………..………ต าบล/แขวง……………………….………… 

อ าเภอ/เขต…….……………………. จังหวัด ……………………..…………..  ตามใบอนุญาต ……………………….…เลขที ่…………….….. เล่มที…่…………….. 

ลงวันที…่………………....….เดอืน…………………………………………………….…………. พ.ศ. …………………………….…  ได้จ าหน่าย จ่าย โอนสิ่งประดษิฐ์ 

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่  าด้วยไม้หวงห้าม  ชนิด …………………………………………………………………...….  จ านวน ……………………...……. 

ตามรายการท้ายหนังสอืก ากับนี้ ซ่ึงได้มาโดย 

 ผลิตจากโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดษิฐกรรมของข้าพเจ้า  ตามใบอนุญาต…………………………….…………….ฉบับที…่…………..…… 

เล่มที…่…………..……ลงวันที…่…………………………..เดอืน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….………… 

 หนังสอืก ากับสิ่งประดษิฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที ่……………..…………. เล่มที…่…………..…………. 

ลงวันที…่…………………………..เดอืน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….………… 

 หนังสอืก ากับสิ่งประดษิฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที ่……………..…………. เล่มที…่…………..…………. 

ลงวันที…่…………………………..เดอืน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….………… 

 หนังสอืก ากับสิ่งประดษิฐ์ฯ ของ ………………………………………………………………….ฉบับที ่……………..…………. เล่มที…่…………..…………. 

ลงวันที…่…………………………..เดอืน…………………………………..…………………พ.ศ. ………………….………… 

ให้กับ……………………………………………………………………..……………………………………………...…น าเคล่ือนทีไ่ปเพื่อ    ค้า      ใช้สอยส่วนตวั   

ณ เลขที…่…...……หมู่ที่……….ตรอก/ซอย……………….……….ถนน…………………..…….ต าบล/แขวง……………………… 

อ าเภอ/เขต…………………..…………จังหวัด………………..………………… โดยพาหนะ ……….………………….. หมายเลขทะเบียน ……………………………. 

ในความควบคมุของ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื ่นใดบรรดาที่ท  าด้วยไม้หวงห้ามตามรายการท้ายหนังสือ

ก ากับฯ นี้   ได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้  และได้ลงบัญชีจ าหน่าย  เล่มที่ …………………..……หน้าที่ ……………….………….

ล าดบัที ่……………………………..แล้ว 

 หนังสือก ากับฯ ฉบับนี้ ให้ใช้ก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ระหว่างน าเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 2 วัน  นับแต่วันและเวลาที่ออก

หนังสอืก ากับฯ นี้  

(ลงชื่อ)  ……………………………………………..…………………………  ผู้รับอนุญาต 

 (……………………………………………..…………………………) 

 

ส าหรบัพนกังานเจ้าหนา้ท่ี 

ที ่…….…………….. / …….……………..          ทีท่  าการ………………………………..……………………… 

วันที…่……………..เดอืน…………………………………..……… พ.ศ. ……………………… 

 ข้าพเจ้า …………………………………………………………………….………….. ต าแหน่ง …………………………………..…………. …………ได้ตรวจสอบ 

สิ่งประดิษฐ์ เครื ่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท  าด้วยไม้หวงห้าม ตามรายการท้ายหนังสือก ากับฯ ฉบับนี้ แล้ว  รับรองว่า  

ถูกต้อง  และเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้  ซ่ึงผู้รับใบอนุญาตได้น าลงบัญชีแสดงรายการ

จ าหน่ายแล้ว  จึงให้ใช้หนังสือก ากับฉบับนี้  เป็นหลักฐานระหว่างน าเคล่ือนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง  ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสอืก ากับฯ ฉบับนี้ได้จนถึงวันที ่……………………. (เวลา) ………………………เดอืน ………………………………………พ.ศ. ………………………………… 

 
(ลงชื่อ)  ……………………………………………..…………………………  พนักงานเจ้าหน้าที ่

 (……………………………………………..…………………………) 

ต าแหน่ง ….…….…………….…………….…………………………………………………….……………… 



 

 

บญัชีรายการสิง่ประดิษฐฯ์  เครื่องใช ้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

ทา้ยหนงัสือก ากบัสิง่ประดิษฐฯ์  เล่มที่ ……….………….. ฉบบัที่ ………………… 

ลงวนัที่ ………..…เดือน …………….……. พ.ศ. ………..… 

 

ล าดับที่ ชนิดไม้ 
ลักษณะ 

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ขนาด 
จ านวน หมายเหตุ 

กว้าง ยาว หนาหรือสงู 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                        

      

 รวมสิง่ประดิษฐฯ์ ทั้งส้ิน จ านวน………………………………..… (……………………………………………………..………………) 

 

 (ลงชื่อ)……………………………….…………….ผูร้บัใบอนุญาต 

 (…………………………….….…………….) 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………….…………… พนกังานเจ้าหนา้ที่ผูต้รวจสอบ 

         (………………………..………………………..……..) 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการขออนุญาต เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1. ใบรับค าขอ 

2. ใบอนุญาตฉบับจริง 

3. ค าขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้าย    

    กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 

4. บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปี 

    ที่ผ่านมา 

5. สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง                 

    ในรอบปีที่ผ่านมา 

6. ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร 

    ประจ าตัวผู้ขออนุญาต 

7. หนังสอืมอบอ านาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ 

    ด้วยตนเอง  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 

    ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ 

(กรณีเอกสารครบถ้วน) 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทกึเสนอ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตพิจารณาลงนามอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้) 

 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้) 

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพือ่การคา้ ซ่ึงสิง่ประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรือสิง่อ่ืนใด

บรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการขออนุญาต เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าขอ 

อ าเภอท้องที ่                   

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   

ให้ความเห็นควรอนุญาต

หรือไม่อนุญาต 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตรวจสอบสถานที ่                  

ให้ความเห็นควรอนุญาต

หรือไม่อนุญาต 

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตรวจสอบสถานที ่                  

ให้ความเห็นควรอนุญาต          

หรือไม่อนุญาต 

             อนุญาต                                   

-แจ้งผู้ขอทราบภายใน15วัน 

-เกบ็เงินค่าธรรมเนียม 

-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน 

 
 
 
 

             ไม่อนุญาต                                    

-แจ้งผู้ขอทราบภายใน15วัน                  

-ผู้ขอยื่นอุทธรณต่์อรัฐมนตรี    

  ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 
 

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต                    

ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายใน

วันที ่15 ของเดือนถัดไป 

ส าเนาหลักฐานการอนุญาต

ทั้งหมด แจ้งให้ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

การรายงานการอนุญาต 

จังหวดั 

1. ใบรับค าขอ 

2. ใบอนุญาตฉบบัจริง 

3. ค าขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง 

     ฉบับที ่27 (พ.ศ. 2530) 

4. บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปี 

    ทีผ่่านมา 

5. สมุดบญัชีสิ่งประดษิฐ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง                            

    ในรอบปีทีผ่่านมา 

6. ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัรประจ าตัว             

    ผู้ขออนุญาต 

7. หนังสอืมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ได้มาติดต่อ 

    ด้วยตนเอง  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัว 

    ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพือ่การคา้ ซ่ึงสิง่ประดิษฐ ์เครือ่งใช ้ 

หรือสิง่อ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้ม ในส่วนภูมิภาค 

ผูว้่าราชการจังหวดั 

ใหค้วามเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต 



 

ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ที่เกีย่วกบักิจการอุตสาหกรรมไม ้

 

 

บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

1. ภายในเขตควบคมุการแปรรูปไม้ 

    ห้าม 

    1.1 มิให้ผู้ใดท  าการแปรรูปไม้   

          เว้นแต่กรณีทีไ่ด้รับยกเว้น 

          ตามมาตรา 50 

    1.2 ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

    1.3 ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

    1.4 มีไม้สกัแปรรูป ไม่ว่าจ านวน 

          เท่าใด อยู่ในครอบครอง 

    1.5 มีไม้แปรรูปชนิดอื่นอยู่ใน 

          ครอบครองเกิน 0.20 

          ลูกบาศก์เมตร (มาตรา 48 

          แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 19 

          (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2518) 

 

 

1.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่

      ตามมาตรา 45 

1.2 ได้รับอนุญาต  แต่ไม่ปฏบัิตติาม 

      กฎกระทรวงฉบับที ่ 25 (พ.ศ. 2519) 

      หรือข้อก าหนดฉบับที ่18 (พ.ศ. 2532) 

1.3 มีไม้ท่อนซุงทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย 

      จมอยู่ในน า้ล าคลองภายในรัศมี 

      ห้าสบิเมตร ให้สนันิษฐานว่าอยู่ใน 

      ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาตที ่

      ตั้งโรงงานแปรรูปไม้อยู่ในบริเวณนั้น 

      ทั้งนี้  ให้รวมถึงไม้ทีน่  าเข้ามาใน 

      ราชอาณาจักรด้วย 

1.4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

      ต้องรับผดิชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

      การแปรรูปไม้ทีต่นได้รับอนุญาต 

      (มาตรา 49 ทวิ) 

 

 

 

 

1.1 มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 4 (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2525  

      จ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

             ถ้าเป็นการกระท  าผดิเกี่ยวกับไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม 

      ประเภท ข.  หรือไม้อื่น  เป็นต้น  เป็นท่อน   อย่างใดอย่างหนึ่ง    

      หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตร 

      เกินสีลู่กบาศก์เมตร  หรือเป็นไม้แปรรูป  ปริมาตรรวมเกิน 

      สองลูกบาศก์เมตร จ าคกุตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สบิปี และปรับตั้งแต่ 

      ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท 

1.2 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8 (ฉบับที ่6) พ.ศ.2522 

      ท  าผดิข้อก าหนด กฎกระทรวง ทีร่ัฐให้ปฏบัิตเิพิ่มเตมิ ตามมาตรา 58  

      จ าคกุตั้งแต่หกเดอืนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

1.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522  

      ไม้ทีไ่ด้มาหรือมีไว้ในครอบครองเนื่องจากการกระท  าผดิ ให้ริบเสยี 

      ทั้งสิ้น 

1.4 มาตรา 74 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 18 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2503 

      บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ 

      เครื่องจักรใด  ๆซ่ึงบุคคลได้ใช้ในการกระท  าผดิหรือใช้เป็นอุปกรณ์ 

      ให้ได้รับผลในการท  า  ตามมาตรา  48  ให้ริบเสยีทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะมี 

      ผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

1.5 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ  7  แห่งประกาศคณะปฏวัิต ิ  

      ฉบับที ่ 116  (พ.ศ. 2515) เมื่อตรวจพบการกระท  าผดิในกิจการ 

      อุตสาหกรรมไม้ตามทีไ่ด้รับอนุญาต   พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ  านาจ 

      สั่งพักใช้ใบอนุญาต มีก าหนดไม่เกิน 120 วัน หรือถ้ามีการฟ้องร้อง 

      ต่อศาล จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงทีส่ดุกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

2. ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที ่4 

    ว่าด้วยการควบคมุการแปรรูปไม้  

    จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที ่

    ทีไ่ด้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้ 

    อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้ 

     2.1 ไม้ทีไ่ด้ช าระค่าภาคหลวงและ 

           ค่าบ ารุงป่า โดยมีหนังสอื 

           อนุญาตของอธบิดกีรมป่าไม้ 

           และมีรอยตราอนุญาตประทบั 

           ไว้แล้ว 

    2.2 ไม้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ท  าได้ 

          โดยไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวง 

          และพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ 

          ประทบัตราแสดงว่าเป็นไม้ 

          ทีท่  าได้โดยไม่ต้องเสยี 

          ค่าภาคหลวงแล้ว 

    2.3 ไม้ทีไ่ด้รับซ้ือจากทางราชการ 

          ป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที ่

          ได้ประทบัตรารัฐบาลขาย 

          ไว้แล้ว 

    2.4 ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต 

          ตามความในหมวดนี้  และมี 

          มีหนังสอืก ากับไม้แปรรูปของ 

          ผู้รับอนุญาต หรือใบเบิกทาง 

          ของพนักงานเจ้าหน้าทีก่  ากับไว้ 

          เป็นหลักฐาน 

    2.5 ไม้ทีน่  าเข้ามาในราชอาณาจักร      

          และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) 

          ก ากับ (มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเตมิ 

          โดยมาตรา 20 (ฉบับที ่5) 

          พ.ศ. 2518)         

 

ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที ่4  

การควบคมุการแปรรูปไม้ มีไม้อยู่ใน 

ครอบครองนอกเหนือจากไม้ทีก่  าหนด 

ตามมาตรา 51 

 

 

 

 

 

2.1 มาตรา  72  ทวิ  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 7  (ฉบับที ่6)   

      พ.ศ. 2522  จ าคกุไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

      หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

               ถ้าเป็นไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ  

      ไม้อืน่ เป็นต้น เป็นทอ่น อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 

      เกินห้าต้น  หรือทอ่น หรือรวมปริมาตรไม้ทีค่รอบครองเกิน 

      หนึ่งลูกบาศก์เมตร   หรือไม้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้ 

      เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร มีโทษจ าคกุตั้งแต่สองปีถึงสบิห้าปี  

      และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

2.2 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ  7  แห่งประกาศคณะปฏวัิต ิ 

      (ฉบับที ่116) พ.ศ. 2515 รายละเอียดตามข้อ 1.4 

2.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522  

      (รายละเอียดตามข้อ 1.3) 

2.4 ตามมาตรา 74 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.4) แก้ไขเพิ่มเตมิ 

      โดยมาตรา 8 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2503 

3. ห้ามมิให้ผู้รับอนญุาตท าการแปรรูปไม้ 

    ในเวลาตั้งแต่พระอาทติย์ตก 

    ถึงพระอาทติย์ขึ้น (มาตรา 52) 

ท าการแปรรูปไม้ระหว่างพระอาทติย์ตก 

ถึงพระอาทติย์ขึ้น โดยมิได้รับอนุญาต 

จากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นหนังสอื 

3.1 มาตรา 72  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 6 (ฉบับที ่6)  

      พ.ศ.2522 จ าคกุไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

      หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิฉบับที ่116 พ.ศ. 2515 (รายละเอียด 

      ตามข้อ  1.5) 

 

 

 

 



 

 

บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

4. พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี  านาจ 

    ตรวจสอบการแปรรูปไม้  และ 

    กิจการของผู้รับอนญุาต ผู้รับอนญุาต 

    ต้องอ านวยความสะดวก  และตอบ 

    ข้อซักถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

    (มาตรา 53) 
 

ผู้รับอนุญาตไม่ยนิยอมให้เจ้าหน้าที ่

เข้าท  าการตรวจสอบการแปรรูปไม้ หรอื 

ไม่ยอมตอบข้อซักถามใด  ๆทีเ่กีย่วกบั 

กิจการ 

4.1 มาตรา 71 ทวิ  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 4  

      (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522 จ าคกุไม่เกิน 1 ปี 

      หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

4.2  มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

5. ในเขตควบคมุสิ่งประดษิฐ์ฯ ห้ามมิให้ 

    ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า 

    ซ่ึงสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด 

   บรรดาทีท่  าด้วยไม้หวงห้าม เกินกว่า 

   ขนาดหรือปริมาณทีร่ัฐมนตรีฯ ก าหนด 

5.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่

5.2 ได้รับอนุญาต แต่ปฏบัิติ 

     ผดิกฎกระทรวง ฉบับที ่22 (พ.ศ.2518)  

     หรือข้อก าหนด ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2526) 

     มาตรา 53 ตร ีมาตรา 53  จัตวา    

     แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 21 (ฉบับที ่5) 

     พ.ศ. 2518 

5.1 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8   

      (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522 (รายละเอียด 

      ตามข้อ 1.2) 

5.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 4 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ.2515  

     (รายละเอียดตามข้อ 1.4) 

5.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6)  

      พ.ศ. 2522 สิ่งประดษิฐ์ฯ ทีไ่ด้มาโดยกระท  าผดิ 

      ให้ริบเสยีทั้งสิ้น 

5.4 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ.2515 

 

6. ผู้รับอนญุาตต้องปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์ 

    วิธกีาร  และเง่ือนไขทีก่  าหนดใน 

    กฎกระทรวง และในกรณเีฉพาะเรือ่งที ่

    รัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดให้ผู้รับอนญุาต 

    ปฏบัิตเิพิ่มเตมิ (มาตรา 58) 
 

ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติาม 6.1 มาตรา 73 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.2) 

6.2 มาตรา 59      (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

7. มีไม้หวงห้ามทีย่ังมิได้แปรรูปอยู่ใน 

    ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

    (มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเตมิโดย 

    มาตรา 3 (ฉบับที ่7) พ.ศ.2525) 

มีไม้หวงห้ามยังมิได้แปรรูปทีย่ัง 

ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในครอบครอง 

 

7.1 มาตรา 69  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 3   

      (ฉบับที ่7)  พ.ศ. 2525 จ าคกุไม่เกินห้าปี  

      หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

          ถ้าเป็นการกระท  าผดิเกี่ยวกับไม้สกั ไม้ยาง  

      ไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้อื่น เป็นต้น  

      เป็นท่อน อย่างเดยีวหรือสองอย่างรวมกันเกิน 

      ยี่สบิต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกิน 

      สีลู่กบาศก์เมตร จ าคกุตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สบิปี   

      และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

         ถ้าไม้นั้นอยู่ในโรงงาน ต้องพักใช้ใบอนุญาต  

      ตามมาตรา 59 ด้วย 
 

8. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

    หรือโรงค้าไม้แปรรูป ต้องออก 

    หนังสอืก ากับไม้แปรรูปน าเคล่ือนที ่

    และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที ่

    อธบิดกีรมป่าไม้ก าหนด (มาตรา 39 ทวิ) 

    แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8 (ฉบับที ่4) 

    พ.ศ. 2503 

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  

หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติ 

ตามเง่ือนไข 

8.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 5  

      (ฉบับที ่6) พ.ศ.2522 (รายละเอียดตามข้อ 4.1) 

8.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ. 2515 

      (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

 


