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ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง   การสงขาว  ชาง  และไมออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกมาตรการควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาโค  
กระบือ  มา  ลา  ลอ  สัตวปา  ซากของสัตวปา  ปะการัง  เมล็ดปอทุกชนิด  ปุยที่ไมใชปุยเคมี  และหวาย  
ซ่ึงกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอก
และการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  แตยังคงมีสินคาขาว  ชาง  
และไมที่จําเปนตองควบคุมการสงออกตอไป  เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และเพื่อการอนุรักษชาง
และทรัพยากรปาไม  ประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บัญญัติรองรับบรรดาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  รวมทั้งเพื่อเปนการปรับปรุงและรวมมาตรการควบคุมการสงออกไมสน  
ไมที่ทําออกจากสวนปาที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐและเอกชน  และไมยางพารา  ไวในประกาศฉบับเดียวกัน 
กับไมชนิดอื่นดวย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การสงขาว  ชาง  และไมออกไป
นอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
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(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การผอนผันอนุญาตใหสงไมสนออกไปนอกราชอาณาจักร  
ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

(๒) ระเบียบกระทรวงพาณิชย  วาดวยการผอนผันอนุญาตใหสงไมที่ทําออกจากสวนปา 
ที่ปลูกข้ึนทั้งของรัฐและเอกชนออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การสงไมยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๔ ใหสินคาดังตอไปนี้  เปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๑) ขาวเจา  และขาวเหนียว  ทั้งที่เปนขาวเปลือก  ขาวกลอง  ขาวสาร  ปลายขาว  ขาวนึ่ง  

และรํา  ยกเวนผลิตภัณฑที่ทําจากขาวทุกชนิด 
(๒) ชางชนิดพันธุ  Elephas  maximus  และใหรวมถึงงาชาง  น้ําเชื้อ  เอ็มบริโอ  ขน  เนื้อ  หนัง  

ฟน  งา  ขนาย  เล็บ  กระดูก  เลือด  สารพันธุกรรม  หรือสวนตาง ๆ  ที่ไดจากชางทั้งที่มีชีวิตหรือตายแลว  
ตลอดจนผลิตภัณฑที่ทํามาจากสวนตาง ๆ  ที่ไดมาจากชางดังกลาวดวย 

(๓) ไมและไมแปรรูปตามกฎหมายวาดวยปาไม  ยกเวนหวาย  ไมไผและไมรวกทุกชนิด  ปาลม  
รากไม  เถาไม  ไมวีเนียร  พันธุไม  ข้ีเลื่อยหรือเศษไมไมวาจะเกาะหรือติดรวมกันเปนทอน  กอน  เพลเลต  
หรือลักษณะที่คลายกันหรือไมก็ตาม  และไมที่ไดจัดทําเปนของสําเร็จรูป  ซ่ึงไมเหมาะที่จะนําไปแปรรูป
เปนอยางอื่น 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  (๑)  และ  (๓)  มิใหใชบังคับในกรณีที่นําออกไปเพื่อใชเฉพาะตัว  
หรือในกรณีที่นําออกไปเพื่อเปนตัวอยาง  ทั้งนี้  ในปริมาณเทาที่จําเปน 

ขอ ๖ เมื่อประกาศนี้ใชบังคับแลว  การควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงบรรดาสนิคา
ตามพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและ 
การนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  ดังตอไปนี้  เปนอันยกเลิก 
โดยผลของมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉะบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๔๙๐ 
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(๒) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉบับที่  ๒๐)  
พ.ศ.  ๒๔๙๔ 

(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๐๗  ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉบับที่  ๓๖)  

พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉบับที่  ๓๙)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉบับที่  ๔๑)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  (ฉบับที่  ๔๖)  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
ขอ ๗ บรรดาประกาศและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต

และการอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาขาว  ชาง  และไมที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ  ใหคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะไดมีประกาศหรือ
ระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาวซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสงออก
ไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 


