คู่มอื มาตรฐานการให้บริการ
การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป
และค้าหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมป่าไม้ สานักการอนุญาต ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คานา
งานด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อกาหนด นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศ
กรมป่าไม้ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับควบคุม กากับ และตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขออนุญาต
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาตให้ถูกต้อง
การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้องได้รับ อนุญาตในการประกอบกิจการจาก
กรมป่าไม้ การอนุญ าตก าหนดอายุ ใ บอนุญาตได้คราวละไม่เ กิน 1 ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและบัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อกรมป่าไม้ จานวน 2,586 ราย
เพื่อให้ผปู้ ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ โดยสานักการอนุญาต
จึงได้จัดทาคู่มอื มาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้อธิบาย
ถึงขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา การรับคาขอ การตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ การเสนอเรื่อง
การพิจารณาอนุญาต การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาต ของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้
กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะได้รับประโยชน์จากคู่มือ
มาตรฐานการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป และค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร เล่มนี้
ตามสมควร

กรมป่าไม้
กรกฎาคม 2557
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คู่มือมาตรฐานการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป
และค้าหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. วัตถุประสงค์
กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายด้าน เช่น ป้องกันรักษาป่า
การจัดการที่ดนิ ป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนา การอนุญาตและ
การบริการ (การอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ การออกหนังสือรับรองไม้ การอนุญาตไม้และของป่า การอนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้) ซึ่งการอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้
เป็นกระบวนงานอนุญาตที่มจี านวนผูร้ ับบริการมากที่สุด
กรมป่าไม้จงึ นากระบวนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนงานใหม่ ในการ
จัดทาคู่มอื มาตรฐานการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป และค้าหรือ
มีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้รับบริการ
สร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของกรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ขอบเขต
ครอบคลุมขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา การรับคาขอ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ
การเสนอเรื่อง การพิจารณาอนุญาต การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาต ของส่วนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

3. ความรับผิดชอบ
อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย (ผู้อานวยการสานักการอนุญาต)
สาหรับในกรุงเทพมหานคร : พิจารณาสั่งการและลงนามในใบอนุญาต
พนักงานเจ้าหน้าที่ : ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้ในสมุด
บัญชี ให้มีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ทาการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จานวนไม้หรือจานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ

คงเหลือตรงตามบัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ ” แล้วบันทึก
รายละเอียดเสนอผูม้ ีอานาจ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา ลงทะเบียนรับคาขอ และออกใบรับให้ผู้ขอ
เป็นหลักฐาน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล
ที่คนื แล้วให้ผขู้ อลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน กรณีเมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
(ผู้อานวยการสานักการอนุญาต) สาหรับในกรุงเทพมหานคร ลงนามอนุญาตแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
แล้วเขียนใบอนุญาตฉบับใหม่เสนออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย (ผู้อานวยการสานัก
การอนุญาต) สาหรับในกรุงเทพมหานคร ลงนาม

4. คาจากัดความ
“คาขอ 1” (แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป) คาขอ
ทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตัง้ โรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
“คาขอ” (แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม) คาขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
“ความหมายของโรงงาน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โรงงานแปรรูปไม้” โรงงานหรือสถานที่ใด
ซึ่งจัดขึน้ ไว้เป็นที่ทาการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆด้วย
“ความหมายของโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การเป็นโรงงาน” อาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ที่มกี ารใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือคนงานเกิน 7 คน และจัดอยู่ในประเภทชนิดตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวง พ.ศ.2535
“โรงงานแปรรูปไม้” โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทาการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือ
สถานที่นั้นๆด้วย
“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการแปรรูปไม้
ที่มวี ัตถุประสงค์ ทาการแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจาหน่าย
“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)” โรงงานที่ใช้คนทาการแปรรูปไม้ และมีวัตถุประสงค์ทาการ
แปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจาหน่าย

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลัง
ในการแปรรูปไม้ ที่มวี ัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้ ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูป ร่วมในกิจการเดียวกันจาหน่าย
“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา
และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์
กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล” โรงงานที่ใช้
เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการแปรรูปไม้ที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับโดยใช้ไม้ตามที่ระบุ
ข้างต้นเท่านั้น
“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการ
แปรรูปไม้ที่มวี ัตถุประสงค์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม” โรงงานที่ใช้คนทาการแปรรูปไม้ ที่มีวัตถุประสงค์
ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
“โรงค้าไม้แปรรูป” สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มไี ม้แปรรูปไว้เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นนั้ ๆ ด้วย
“โรงค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม” สถานที่ที่ค้าหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม รวมถึงบริเวณสถานที่
นั้น ๆ ด้วย

การอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้

การตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ

การตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

การตั้งโรงงานแปรรูปไม้

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน

(โรงเลื่อยจักร)

(โรงเลื่อยมือ)

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน

เพือ่ ทาการแปรรูปไม้ยางพารา+13ชนิด

เพื่อประดิษฐกรรม

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขัน้ ตอน)
การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37
การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้
และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
2. บัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
3. สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผา่ นมา
4. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวผูข้ ออนุญาต
5. หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผูร้ ับมอบอานาจ
ระยะเวลาการยื่นคาขอ
ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณียื่นคาขอล่าช้า คือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการพิจารณาด้วย และในปีตอ่ ไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งดต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการต่อไป
การรับคาขอ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ลงทะเบียนรับคาขอ และออก
ใบรับให้ผขู้ อเป็นหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล
ที่คืน แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้ในสมุด
บัญชี ให้มีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ทาการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จานวนไม้หรือจานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ
คงเหลือตรงตามบัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ ” แล้วบันทึก
รายละเอียดเสนอผู้มีอานาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้ว

ผู้มีอานาจสั่งการ
ผูอ้ านวยการสานักการอนุญาต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พจิ ารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
การชาระเงินค่าธรรมเนียม
ในกรณีสั่งอนุญาต ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมแล้ว
อัตราค่าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ฉบับละ 2,000 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจานวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท
 ใบอนุญาตตัง
้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตามจานวนคนงาน คนละ 10 บาท
 ใบคู่มอ
ื คนงานหรือผู้รับจ้าง หรือใบแทน ฉบับละ 1 บาท
สาหรับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
เครื่องจักรที่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ได้แก่
เครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรง เช่น เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน เลื่อยฉลุ เลื่อยตัด เลื่อยโซ่
เครื่องตัดไม้บาง เครื่องขูดผิวไม้ท่อนก่อนเข้าเครื่องปอก เครื่องสับ-บดเศษไม้ เครื่องปอกไม้บาง เครื่องฝาน
ไม้บาง เครื่องทาไม้ปาร์เกต์-โมเสก
เครื่องตบแต่งไม้ เช่น เครื่องเซาะร่อง รางลิ้น บังใบ ทาบัว เครื่องไสไม้ทุกชนิด เครื่องขัด เครื่องกลึง
เครือ่ งแกะสลัก เครื่องเจาะ เครื่องทาเดือย เพลาตัง้

เครื่องจักรที่ไม่ตอ้ งเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม และไม่ต้องนากาลังแรงม้าไปรวม
ระบุในใบอนุญาต ได้แก่
เครื่องประกอบกระบวนการผลิต เช่น
เครื่องทากาว เครื่องผสมกาว เครื่องม้วนไม้บาง
เครื่องต่อไม้บาง เครื่องอัดเย็น เครื่องอัดร้อน เตาอบ
สายพานลาเลียงไม้ เครื่องเลื่อนซุงเข้าเครื่องเลื่อย
เครื่องปอก-เครื่องฝาน หม้อน้า (หม้อสตีม) เครื่องอัด
น้ายาไม้ เครื่องตีเยื่อ เครื่องเรียงไม้ เครื่องเติมเชื้อเพลิง เครื่องพ่นสี
เครื่องทุ่นแรง เช่น รอก กว้าน เครื่องลับใบมีด เครื่องเจียระไนใบเลื่อย ปั๊มลม เครื่องรีดใบเลื่อย
รถยกไม้
เครื่องป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น เครื่องกาจัดน้าเสีย เครื่องดูดฝุ่น พัดลมระบายอากาศ
การออกใบอนุญาต
ให้กาหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต และชาระเงินค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตฉบับเดิม
สิน้ อายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ สาหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาต
กาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม
ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิน้ อายุ แต่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับ
วันสิ้นอายุใบอนุญาตให้กาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม
ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ (ยื่นคาขอล่าช้า)
ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้กาหนด
ตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จ
รับเงิน ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...” “ผ่อนผันให้ต่ออายุล่าช้าได้
โดยมีเงื่อนไขว่าในปีตอ่ ไปหากยื่นต่ออายุล่าช้าอีก กรมป่าไม้จะไม่พิจารณาต่ออายุให้”
การมอบใบอนุญาต
เมื่อดาเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับอนุญาตหรือ
ผูร้ ับมอบอานาจ โดยให้ลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ

ผอ.ลงนามอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอปม.)

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

เขียนใบอนุญาต/
เสนอลงนาม

ผอ.ลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอปม.)

ผู้ขออนุญาตรับ
ใบอนุญาต

10 นาที

30 นาที (ขึ้นอยู่กับจานวนไม้/
สิง่ ประดิษฐ์ฯในบัญชี)

1 วัน

10 นาที

2 วันทาการ

1 วัน

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันทาการ

การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความหมาย
ขั้นตอน/
ระยะเวลา
การให้บริการ

จุดให้บริการ
ช่องทางการ
ติดต่อ
ค่าธรรมเนียม
จุดชาระ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร
ประกอบ

การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ
3. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
4. ชาระเงินค่าธรรมเนียม
5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม
6. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ระยะเวลาให้บริการ 5 วันทาการ
ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203
โทรสาร 0 2579 6533
1. ใบอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจานวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท
2. ใบอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
คิดตามจานวนคนงาน คนละ 10 บาท
ส่วนการคลัง สานักบริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ของโรงค้าไม้แปรรูป
5. สมุดบัญชีไม้ในรอบปีที่ผ่านมา
5.1 ผู้รับอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ (ใช้ไม้ท่อนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน)
 สมุดบัญชีไม้ท่อนประจาโรงงานแปรรูปไม้
 สมุดบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
 สมุดบัญชีแสดงสถิตไิ ม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
5.2 ผู้รับอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ (ใช้ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน)
 สมุดบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
 สมุดบัญชีแสดงสถิตไิ ม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจ กรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
8. บันทึกประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีย่ืนคาขอล่าช้า

การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความหมาย
ขั้นตอน/
ระยะเวลา
การให้บริการ

จุดให้บริการ
ช่องทางการ
ติดต่อ
ค่าธรรมเนียม
จุดชาระ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร
ประกอบ

การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ
3. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
4. ชาระเงินค่าธรรมเนียม
5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม
6. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ระยะเวลาให้บริการ 5 วันทาการ
ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชัน้ 1
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203
โทรสาร 0 2579 6533
ฉบับละ 1,000 บาท
ส่วนการคลัง สานักบริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ของโรงค้าไม้แปรรูป
5. สมุดบัญชีไม้ในรอบปีที่ผ่านมา
 สมุดบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงค้าไม้แปรรูป
 สมุดบัญชีแสดงสถิตไิ ม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงค้าไม้แปรรูป
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจ กรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
8. บันทึกประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีย่ืนคาขอล่าช้า

การต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความหมาย
ขั้นตอน/
ระยะเวลา
การให้บริการ

จุดให้บริการ
ช่องทางการ
ติดต่อ
ค่าธรรมเนียม
จุดชาระ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร
ประกอบ

การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ
3. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
4. ชาระเงินค่าธรรมเนียม
5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม
6. ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ระยะเวลาให้บริการ 5 วันทาการ
ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203
โทรสาร 0 2579 6533
ฉบับละ 2,000 บาท
ส่วนการคลัง สานักบริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. บัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ของผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้า ซึ่งสิง่ ประดิษฐ์ฯ
5. สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯในรอบปีที่ผ่านมา
 บัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ส่ง
ิ ประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2)
 บัญชีรับ จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิตค
ิ งเหลือ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 1)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจ กรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
8. บันทึกประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณี ย่ืนคาขอล่าช้า

มาตรฐานการให้บริการของบุคลากรส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต
1. เจ้าหน้าที่ท่ใี ห้บริการ/ติดต่อประสานงาน
1.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
1.2 มีความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
1.3 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.5 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
1.6 การให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
2 กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาการให้บริการ
2.1 มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
2.2 ขั้นตอนการให้บริการกาหนดไว้ชัดเจน
2.3 การอานวยความสะดวกในแต่ละขัน้ ตอนการให้บริการ
2.4 ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม
2.5 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
3. คุณภาพของการให้บริการ
3.1 การให้คาปรึกษาแนะนาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.2 การตอบข้อหารือ/คาวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
3.3 มีคมู่ อื /แนวทางปฏิบัติ ชัดเจน ครอบคลุมในการขอรับบริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.2 มีการจัดอุปกรณ์ เอกสาร แบบฟอร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ ับบริการอย่างเพียงพอ
4.3 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
4.4 มีป้าย/สัญลักษณ์ที่แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน

6. การสอบถามข้อมูลและช่องทางการร้องเรียน
6.1 กรณีติดต่อด้วยตนเอง
 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 ผูร
้ ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้โดยตรง ณ ส่วนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้หรือหย่อนเรื่องร้องเรียนใส่ตรู้ ับความคิดเห็น ที่ติดตั้งไว้หน้าห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
6.2 กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203
เวลาทาการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
 โทรสาร (FAX) 0 2579 6533
 ผูร
้ ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ผ่าน Green call สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
6.3 กรณีติดต่อทางหนังสือ
 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
6.4 กรณีติดต่อทางเว็บไซต์
 ผูร
้ ับบริการสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ที่เว็บเพจส่วนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ http://www.forest.go.th/industry/index.php
 ผูร
้ ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้
www.Forest.go.th/รับเรื่องร้องเรียน

7. คาแนะนาการทาบัญชี

ตัวอย่างสมุดบัญชีไม้

ตัวอย่างหลักฐานการได้มาของไม้/สิ่งประดิษฐ์

คาแนะนา
การทาบัญชีไม้ท่อนประจาโรงงานแปรรูปไม้

1. ลาดับที่

หมายถึง เลขลาดับไม้ทุกชนิดที่นาเข้าสู่โรงงานแปรรูปไม้ ให้ลงตามลาดับ
ตั้งแต่เลขที่ 1 ไปจนถึงสิ้นปี เมื่อขึ้นปีใหม่จึงเปลี่ยนขึน้ ลาดับที่ใหม่
2. วัน เดือน ปี
หมายถึง วัน เดือน ปี ที่นาไม้ท่อนเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้
3. ชนิดไม้
ให้ระบุชื่อชนิดไม้ทุกชนิดที่นาเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้ตามความเป็นจริง
4. เลขเรียง
หมายถึง เลขประจาท่อนไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตที ับไว้
5. รูปรอยตรา
หมายถึง รูปรอยตราของรัฐบาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตปี ระทับไว้
6. ขนาด
ให้ระบุขนาดความยาว ความโต ของไม้แต่ละท่อน
7. ปริมาตร
ให้คานวณเป็นลูกบาศก์เมตร โดยใช้สูตรตามที่ทางราชการกาหนด
8. หลักฐานการได้มา ให้ระบุชื่อที่ทาการออกหลักฐาน พร้อมทั้งฉบับที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี
ที่ออกหลักฐาน
9. การจาหน่าย
ให้ระบุว่าจาหน่ายโดยวิธีใด เมื่อใด
10. หมายเหตุ
ถ้ามีขอ้ ความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในช่องนี้

ข้อปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจานวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้า
2. หลักฐานการได้มา ผูร้ ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประจาโรงงานฯ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการ
3. บัญชีประจาโรงงาน ผูร้ ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผูร้ ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
อยู่เสมอ

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

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

8
หลักฐานการได้มา
ใบเบิกทาง
หรือหลักฐานที่อ้าง
ฉบับ เล่มที่ วัน เดือน ปี

9
การจาหน่าย
10
โดยวิธี
วัน เดือน ปี หมายเหตุ
แปรรูป
ที่จาหน่าย
หรือวิธีใด

คาแนะนา
การทาบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1. ลาดับที่
หมายถึง เลขลาดับที่ทั่วไปในการรับ ให้ลงตามลาดับที่ตั้งแต่ 1 ไปจนถึงสิน้ เดือน
เมื่อขึ้นเดือนใหม่ให้เริ่มเลขลาดับใหม่
2. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ได้รับไม้แปรรูปเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
หรือวันที่ได้รับไม้แปรรูปจากไม้ท่อนที่ทาการแปรรูปได้
3. ไม้แปรรูปที่รับ ให้ระบุชนิดไม้ที่นาเข้า พร้อมทั้งจานวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐานการได้มา
ก็ให้ระบุชื่อผูอ้ อกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความ
เป็นจริง กรณีที่เป็นไม้แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ท่อนของโรงงานแปรรูปไม้
ของผู้รับอนุญาตที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ระบุในช่องผู้ออกหลักฐานว่า “รับจาก
การแปรรูป” แล้วให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ (ช่องที่ 4) ว่าได้มาจากการแปรรูป
ไม้ท่อนตามบัญชีไม้ท่อนเลขลาดับที่เท่าใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. หมายเหตุ
ถ้ามีส่งิ ใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไม้แปรรูปให้ระบุไว้ในช่องนี้
5. ลาดับที่
หมายถึง เลขลาดับที่ทั่วไปในการจาหน่าย ให้ลงตามลาดับที่ตงั้ แต่ 1 ไปจนถึง
สิน้ เดือน เมื่อขึ้นเดือนใหม่ให้เริ่มเลขลาดับใหม่
6. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่จาหน่ายไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้า
ไม้แปรรูป
7. ไม้แปรรูปที่จาหน่าย ให้ระบุชนิดไม้ที่จาหน่าย พร้อมทั้งจานวนและปริมาตรไม้ ตลอดจน
หลักฐานการจาหน่าย หนังสือกากับไม้แปรรูป ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี
ที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
8. หมายเหตุ
ถ้ามีส่งิ ใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาหน่ายไม้แปรรูป ให้ระบุไว้ในช่องนี้
ข้อปฏิบัติ
1. สาหรับโรงงานแปรรูปไม้ ให้ลงรายการรับหรือจาหน่ายเศษไม้ ขีเ้ ลื่อย ไว้เป็นหลักฐานในช่อง
ชนิดไม้และปริมาตรไม้
2. เมื่อถึงสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจานวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้าและ
จาหน่าย
3. หลักฐานการได้มาและหลักฐานการจาหน่าย ผูร้ ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
ประจาโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
4. บัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ผูร้ ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผูร้ ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

บัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป……… ..… … ประจาเดือน………… .… …… ..พ.ศ. ………….
3
7
2
6
ไม้แปรรูปที่รับ
ไม้แปรรูปที่จาหน่าย
1
5
วัน
4
วัน
8
ลาดับ
หลักฐานการได้มา
ลาดับ
หลักฐานการจาหน่าย
เดือน
หมายเหตุ
เดือน
หมายเหตุ
ที่
ที่
ชนิดไม้ จานวน ปริมาตร ผู้ออก
ชนิดไม้ จานวน ปริมาตร
ปี
ปี
ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี
ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี
หลักฐาน

คาแนะนา
การทาบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1. ลาดับที่ หมายถึง เลขลาดับไม้ทุกชนิด ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป
2. ชนิดไม้ ให้ระบุชนิดไม้ทุกชนิดที่นาเข้าหรือจาหน่าย
3. ยอดยกมาจากเดือนก่อน ให้แสดงยอดสถิติของเดือนที่แล้วมา โดยลงยอดจานวนและปริมาตร
4. รับในเดือนนี้
ให้แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ที่รับในเดือนนี้
5. จาหน่ายในเดือนนี้ ให้แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ที่จาหน่ายในเดือนนี้
6. ยอดยกไปเดือนหน้า ให้แสดงยอดสถิติของไม้ที่คงเหลือ
7. หมายเหตุ ถ้ามีขอ้ ความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในช่องนี้

ข้อปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจานวนไม้ ปริมาตรไม้ที่คงเหลือ
ยกมาจากเดือนก่อน รับในเดือนนี้ จาหน่ายในเดือนนี้ และยอดยกไปเดือนหน้า
2. บัญชีประจาโรงงาน ผูร้ ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผูร้ ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
อยู่เสมอ

บัญชีแสดงสถิตไิ ม้ท่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป………..ประจาเดือน…………พ.ศ. ………
1
2
ลาดับ
ชนิดไม้
ที่

3
4
5
6
7
ยอดยกมาจากเดือนก่อน
รับในเดือนนี้
จาหน่ายในเดือนนี้
คงเหลือยกไปเดือนหน้า
หมาย
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
เหตุ
จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร จานวน ปริมาตร

คาแนะนา
วิธีทาบัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2)

ช่องที่ 1 รายการที่

ให้ระบุลาดับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯมาเข้าบัญชีแบบ 1
ในแต่ละวันตามลาดับ ตั้งแต่ตน้ เดือนถึงสิน้ เดือน
ช่องที่ 2 วัน เดือน พ.ศ.
ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. วันรับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ มา
ให้ตรงกับวันรับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามรายการที่นาลงไว้ในบัญชีแบบ 1
ช่องที่ 3 รายการหลักฐาน ให้ระบุว่า เป็นหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของใคร หรือหนังสือรับรอง
ของที่ทาการใด หรือได้ผลิตจากโรงงานฯของตนเองที่ได้รับอนุญาต
ช่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ฯ นาเข้า ให้ ร ะบุ ห น้ า บั ญ ชี แ ละลาดั บ ที่ ข องรายการที่ รั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ
บัญชี หน้าที่/รายการที่เข้าบัญชีแบบ 1 พร้อมกับให้หมายเหตุหน้าบัญชี/
รายการที่ลงในหลักฐานเอกสารฉบับที่นาลงบัญชีให้ตรงกัน
ช่องที่ 5 หมายเหตุ
ในกรณีมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ
มาที่ตอ้ งการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้
ในช่องหมายเหตุนี้
ช่องที่ 6 รายการที่
ให้ระบุลาดับหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผรู้ ับใบอนุญาตออกเพื่อ
จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่
ช่องที่ 7 วัน เดือน พ.ศ.
ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ช่องที่ 8 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ
ช่องที่ 9 จาหน่ายจาก
ให้ระบุหน้าบัญชีและลาดับรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จาหน่ายออกหน้าที่/
รายการจากบัญชีแบบ 1
ช่องที่ 10 หมายเหตุ
ในกรณีมสี าระสาคัญเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ที่ตอ้ งการระบุรายละเอียดเพิม่ เติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้ในช่อง
หมายเหตุนี้

บัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย ไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2)
ของ.........................................................
เดือน.................................. พ.ศ. ........................
หลักฐานการได้มา
1

รายการ
ที่

2
วัน/เดือน/

หลักฐานใด

พ.ศ.

ของใคร

หลักฐานการจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่
3

4

รายการหลักฐาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ
ลงวันที่/

ฉบับที่

เล่มที่

เดือน/พ.ศ.

นาเข้าบัญชี
หน้าที่/รายการ
ที่

5

6

7

8

9

หนังสือกากับสิง่ ประดิษฐ์ฯ

จาหน่ายจาก

วัน/เดือน/
หมายเหตุ

รายการที่

พ.ศ.

ฉบับที่

เล่มที่

ลงวันที่/

หน้าที่/

เดือน/พ.ศ.

รายการที่

10

หมายเหตุ

คาแนะนา
วิธีทาบัญชีรับ จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่ นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 1)

ช่องที่ 1 รายการที่
ช่องที่ 2
ช่องที่ 3
ช่องที่ 4
ช่องที่ 5
ช่องที่ 6

ให้ระบุ เลขลาดับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามชนิด ขนาด ที่นาลงรายการรับ
ในบัญชี
ชนิดสิ่งประดิษฐ์ฯ
ให้ระบุ ชนิดเครื่องเรือ น เครื่อ งใช้ หรือ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม
ชนิดไม้
ให้ระบุ ชนิดไม้หวงห้ามที่ทาเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ
ขนาด
ให้ระบุ ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา หรือ ความสูง
ของสิ่งประดิษฐ์ฯ
รายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ ระบุ จ านวนสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ฯ ที่ รั บ จ าหน่ ายเคลื่ อนที่ และจ านวน
คงเหลือ (สต๊อก) ในแต่ละวันตามลาดับวันที่ ตั้งแต่ตน้ เดือนถึงสิน้ เดือน
หมายเหตุ
ในกรณี มี ส าระส าคั ญ ที่ ต้ อ งการระบุ ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไว้ เ ป็ น
หลักฐานในบัญชี ให้ลงในช่องหมายเหตุนี้ ยอดรวมในเดือนนี้ให้รวม
ยอดสิ่ง ประดิษ ฐ์ฯ รับ จาหน่า ยหรือนาเคลื่อ นที่ และยอดจานวน
คงเหลือแต่ละยอดตั้งแต่วันต้นเดือนถึงวันสิ้นเดือน แล้วแยกลงบัญชี
แต่ละยอดให้ชัดเจน

บัญชีรับ จาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ และสถิตคิ งเหลือ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 1)
ของ...........................................................................
เดือน.............................................. พ.ศ. ...........................
1

2

รายการ

ชนิด

ที่

สิ่งประดิษฐ์
ฯ

3
ชนิด
ไม้

4 ขนาด

กว้าง

ยาว

5 รายการสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
หนา
หรือ
สูง

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..

วันที.่ ..
6 หมายเหตุ

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

รวมยอดในเดือน
นี้
รับ...............ชิน้
จาหน่าย........ชิน้
รวมทั้งสิ้น

คงเหลือ........ชิน้

8. ตัวอย่างใบอนุญาตและตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ตัวอย่างใบอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ตัวอย่างใบอนุญาตตัง้ โรงค้าไม้แปรรูป

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร กรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า

ตัวอย่างใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

9. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
…………………………… .
ข้อ 37 การต่ออายุใบอนุญาต
37.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
37.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้
และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
37.1.2 บัญชีสถิตแิ สดงการดาเนินการในรอบปีที่ผา่ นมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
37.1.3 สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผา่ นมา
37.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวผูข้ ออนุญาต
37.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผูร้ ับมอบอานาจ
37.2 ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณียื่นคาขอล่าช้าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิน้ อายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการพิจารณาด้วย และในปีตอ่ ไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งดต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการต่อไป
37.3 การรับคาขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 37.1 แล้วให้ลงทะเบียนรับคาขอ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ และออกใบรับให้ผขู้ อเป็นหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผขู้ อ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล
ที่คนื แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน
37.4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้
ในสมุดบัญชี ให้มีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ทาการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ.จานวนไม้หรือจานวน
สิ่งประดิษฐ์ฯ คงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการดาเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่”
แล้วบันทึกรายละเอียดเสนอผู้มีอานาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออก
ใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
37.5 การออกใบอนุญาต
37.5.1 ให้กาหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

37.5.1.1 ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต และชาระเงินค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาต
ฉบับเดิมสิน้ อายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ สาหรับวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตกาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ชาระเงิ น
ค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่... ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป
และเป็นการต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...”
37.5.1.2 ในกรณียื่น คาขอต่ออายุใ บอนุญ าตก่อ นใบอนุญ าตฉบับ เดิมสิ้น อายุ
แต่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่
ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับวันสิ้นอายุใ บอนุญ าตให้กาหนดตามใบอนุญ าตฉบับ เดิม และหมายเหตุ
ในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนีไ้ ด้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...
ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่... ”
37.5.1.3 ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิม สิ้นอายุ
(ยืน่ คาขอล่าช้า) ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาต
ให้กาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่...ลงวันที่...” “ผ่อนผันให้
ต่ออายุล่าช้าได้ โดยมีเงื่อนไขว่าในปีตอ่ ไปหากยื่นต่ออายุล่าช้าอีก กรมป่าไม้จะไม่พิจารณาต่ออายุให้”
37.5.2 ให้หมายเหตุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า “ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และข้อกาหนด ฉบับที่... (พ.ศ. ...)”
37.5.3 เมื่อดาเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้แก่
ผูร้ ับอนุญาตหรือผูร้ ับมอบอานาจ โดยให้ลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
37.6 อานาจการอนุญาต
การอนุญ าตให้เ ป็ นอานาจของอธิบ ดีก รมป่า ไม้ หรือ ผู้ซึ่ง อธิบ ดี ก รมป่า ไม้ม อบหมาย
สาหรับในกรุงเทพมหานคร และผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูซ้ ึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมายสาหรับจังหวัดอื่น
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่า ผูร้ ับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อกาหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และไม่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้จังหวัดส่งคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอกรมป่าไม้
และสาเนาเรื่องราวส่งให้ป่าไม้เขตท้องที่พิจารณารายงานความเห็นไปให้กรมป่าไม้อกี ทางหนึ่งด้วย เมื่อกรมป่าไม้
ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ
สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้กองการอนุญาตประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้
รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
-------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ กับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน
(๒) ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
(๓) ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย
(๔) ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
(๕) ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการผัดผ่อนชาระค่าภาคหลวง ใบคู่มอื คนงานหรือผูร้ ับจ้างและอัตราค่าธรรมเนียม
(๖) ข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม
ข้อ ๒ ให้กาหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
(๑) แบบพิมพ์คาขอ
ฉบับละ ๒๕ สตางค์
(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียนตาแมวทาชัน
เจาะต้นสนเอายาง สับ หรือกรีดต้นเยลูตองเอายาง
ต้นละ ๒ บาท
(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยาง ทาน้ามันยาง
ต้นละ ๕๐ สตางค์
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีดไม้ชนิดอื่น ๆ
ต้นละ ๑๐ บาท
เอาน้ามันชัน หรือยาง
(๕) ใบอนุญาตทาไม้เพื่อการค้า
ฉบับละ ๒๐ บาท
(6) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม
ฉบับละ ๑๐ บาท

(7) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม หรือใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม
(8) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย
(9) ใบอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร คิดตามจานวนแรงม้า
(10) ใบอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคน คิดตามจานวนคนงาน
(๑๑) ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า
คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป
(๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
(๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจานวน
เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง
(๑๔) ใบอนุญาตตัง้ โรงค้าไม้แปรรูป
(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาต เว้นแต่ใบอนุญาตใด
มีค่าธรรมเนียมต่ากว่า ๑๐ บาท ให้คิด
เท่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทาไม้สัก
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทาไม้หวงห้ามธรรมดา
นอกจากไม้สัก
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของป่าหวงห้าม
(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด
(๒๑) สัมปทานทาไม้สัก
(๒๒) สัมปทานทาไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สัก
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่าหวงห้าม
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทาน
คิดครึ่งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
หรือสัมปทานนั้น ๆ

ฉบับละ
ฉบับละ
แรงม้าละ

๒๐ บาท
๑๐ บาท
๕๐ บาท

คนละ

๑๐ บาท

ลูกบาศก์เมตรละ

๑๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕ บาท

ฉบับละ
๑๐ บาท
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๒๕ บาท
ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๕๐๐ บาท

(๒๖) ใบเบิกทาง
(ก) ไม้สัก
(ข) ไม้ชนิดอื่น ๆ
(ค) ของป่า
(๒๗) การอุทธรณ์
(ก) เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต การผูกขาด หรือสัมปทาน
(ข) เรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(ค) เรื่องการของตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
(ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
(จ) เรื่องอื่น ๆ
(๒๘) ใบคู่มอื คนงานหรือผู้รับจ้างหรือใบแทน
(๒๙) ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้เอกชน
(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร
(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพเอกสารและรับรองสาเนา
(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่า
(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพแผนที่ป่า
และรับรองสาเนา
(๓๔) ค่าธรรมเนียมทาการล่วงเวลาคิดร้อยละสิบของเงิน
ค่าภาคหลวงที่คานวณได้ในครั้งนั้นๆแต่อย่างสูงไม่เกิน
(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐ บาท
๒๐ บาท
๕ บาท

ครั้งละ ๑๐๐ บาท
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ

๕๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐ บาท

ฉบับละ
๑ บาท
ดวงละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ
๕ บาท
หน้าละ ๑๐ บาท
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
ท่อนละ ๒๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ทวิช กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ได้กาหนดไว้เป็นเวลานานแล้วในปัจจุบัน ค่าของเงินตราได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้[รก.๒๕๑๘/๑๗๒/๑๒พ/๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘]

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
ข้อ 2 ผูใ้ ดประสงค์จะทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูป
ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคาขอตามแบบคาขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ย่นื ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมป่าไม้
(2) สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ
ที่ประสงค์จะขออนุญาตทาการนั้น
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 2 แล้ว สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาสั่ง สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาสั่ง เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส่งเรื่องราวคาขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง
ข้อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตตั้งโรงค้า
ไม้แปรรูป และใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ใช้แบบอนุญาต 1 แบบอนุญาต 2 แบบอนุญาต 3
แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ายกฎกระทรวงนีแ้ ล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า
ถ้าผู้นั้นทาการค้าไม้แปรรูปในบริเวณเดี ยวกันกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ทาการ
แปรรูปไม้เพื่อการค้า ไม่ต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ต้องทา
บัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด บัญชีนี้ ให้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือที่
ทาการแปรรูปไม้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

ข้อ 7 ผูร้ ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผูร้ ับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องทาบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้มาและการจาหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้
กาหนด บัญชีนีใ้ ห้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ที่ทาการแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผูร้ ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
ข้อ 8 เมื่อจาหน่ายหรือนาไม้แปรรูป เคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ผูร้ ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปต้องออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้นาเคลื่อนที่ซึ่งไม้นั้นทุกคราวไป และให้ผู้รับอนุญาตนั้นมีสาเนาหรือคู่ฉีก
หนังสือกากับไม้แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจดูได้

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
อ. จันทรสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ข้อ 2 ผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มชี นิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกาหนด ให้ยื่นคาขอ
ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ สาหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครอง
กรมป่าไม้ สาหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อาเภอ หรือกิ่งอาเภอที่ประสงค์ขออนุญาต
ทาการนัน้
ในกรณีที่ผขู้ อรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามในสถานที่เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ให้ยื่นคาขอ
รับใบอนุญาตค้าสาหรับที่นนั้ เพียงฉบับเดียว
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 2 แล้ว สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่า ไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สาหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้น ๆ หรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจากผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 ผูร้ ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครอง
เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดทาบัญชีรับและจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่ได้นาเข้าและจาหน่ายออกหรือนาเคลื่อนที่ และบัญชีสถิติ ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด

บัญชีตามวรรคหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้าตามที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันรับและจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่จากสถานที่ค้า
หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ข้อ 6 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้จาหน่ ายหรือนาเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า ผู้รับใบอนุญาตต้องออก
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ดั งกล่าว มอบให้แก่ผู้รับโอน
หรือผู้นาเคลื่อนที่ทุกคราว และให้เก็บสาเนาหรือคู่ฉบับของหนังสือกากับนั้นไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่
ครอบครองเพื่อการค้า แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้
หนังสือกากับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 7 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่ได้ออกให้แล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครือ่ งใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตนัน้ จะสิน้ อายุ

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530
(ลงนาม)
หาญ ลีนานนท์
(พลเอก หาญ ลีนานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 22 มกราคม 2531)

