
คู่มอืมาตรฐานการให้บรกิาร 

การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป            

และค้าหรอืมไีว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้              

หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม                                             

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมป่าไม้  ส านักการอนุญาต  ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม ้

กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 



ค าน า 
 

 งานด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ 

โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศ   

กรมป่าไม้ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต            

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขของการอนุญาตให้ถูกต้อง 

 การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการจาก           

กรมป่าไม้ การอนุญาตก าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุ

ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและบัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร                

มีผู้ประกอบกิจการดา้นอุตสาหกรรมไม้ ยื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่กรมป่าไม้ จ านวน 2,586 ราย  

 เพื่อใหผู้ป้ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ โดยส านักการอนุญาต 

จงึได้จัดท าคู่มอืมาตรฐานการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้อธิบาย

ถึงขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา การรับค าขอ การตรวจสอบ

ของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ การเสนอเรื่อง 

การพิจารณาอนุญาต การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาต ของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะได้รับประโยชน์จากคู่มือ

มาตรฐานการใหบ้ริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป และค้าหรอืมีไว้ในครอบครอง 

เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร เล่มนี้

ตามสมควร 

 

 

กรมป่าไม้ 

กรกฎาคม  2557 
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 คู่มือมาตรฐานการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป                       

และค้าหรอืมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอืน่ใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

1. วัตถุประสงค์  

 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายด้าน เช่น ป้องกันรักษาป่า 

การจัดการที่ดนิป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนา การอนุญาตและ

การบริการ (การอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ การออกหนังสือรับรองไม้ การอนุญาตไม้และของป่า การอนุญาตใช้

ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้) ซึ่งการอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ 

เป็นกระบวนงานอนุญาตที่มจี านวนผูร้ับบริการมากที่สุด  

         กรมป่าไม้จงึน ากระบวนการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนงานใหม่ ในการ

จัดท าคู่มอืมาตรฐานการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป และค้าหรือ

มีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้รับบริการ 

สร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของกรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. ขอบเขต  

 ครอบคลุมขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตตั้งแต่การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา การรับค าขอ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ 

การเสนอเรื่อง การพิจารณาอนุญาต การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาต ของส่วนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

3. ความรับผิดชอบ       

 อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย (ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต) 

ส าหรับในกรุงเทพมหานคร : พิจารณาสั่งการและลงนามในใบอนุญาต  

  พนักงานเจ้าหน้าที่ : ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้ในสมุด

บัญชี ใหม้ีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ท าการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ านวนไม้หรือจ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯ 



คงเหลือตรงตามบัญชีสถิตแิสดงการด าเนนิการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่” แล้วบันทึก

รายละเอียดเสนอผูม้ีอ านาจ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 

  เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา ลงทะเบียนรับค าขอ และออกใบรับให้ผู้ขอ

เป็นหลักฐาน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล

ที่คนื แล้วใหผู้ข้อลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน กรณีเมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 

(ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต) ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ลงนามอนุญาตแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

แล้วเขียนใบอนุญาตฉบับใหม่เสนออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย (ผู้อ านวยการส านัก

การอนุญาต) ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ลงนาม 

4. ค าจ ากัดความ  

“ค าขอ 1” (แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป) ค าขอ

ท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตัง้โรงค้าไม้แปรรูป หรอืมีไมแ้ปรรูปไว้ในครอบครอง  

“ค าขอ” (แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2530) ว่าด้วยการค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม) ค าขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   

“ความหมายของโรงงาน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โรงงานแปรรูปไม้” โรงงานหรือสถานที่ใด

ซึ่งจัดขึน้ไว้เป็นที่ท าการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรอืสถานที่นั้นๆด้วย  

“ความหมายของโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การเป็นโรงงาน” อาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะ ที่มกีารใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือคนงานเกิน 7 คน และจัดอยู่ในประเภทชนิดตามบัญชี

ท้ายกฎกระทรวง พ.ศ.2535 

“โรงงานแปรรูปไม้” โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ท าการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือ

สถานที่นั้นๆด้วย 

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นก าลังในการแปรรูปไม้

ที่มวีัตถุประสงค์ ท าการแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจ าหน่าย 

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)” โรงงานที่ใช้คนท าการแปรรูปไม้ และมีวัตถุประสงค์ท าการ

แปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจ าหน่าย 



“โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเน่ือง” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นก าลัง

ในการแปรรูปไม้ ที่มวีัตถุประสงค์ท าการแปรรูปไม้ ท าสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้

ให้เป็นผลิตภัณฑท์ี่ส าเร็จรูป หรอืกึ่งส าเร็จรูป ร่วมในกิจการเดียวกันจ าหนา่ย 

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา 

และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คอื ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ 

กระถนิเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล” โรงงานที่ใช้

เครื่องจักรเป็นต้นก าลังในการแปรรูปไม้ที่มวีัตถุประสงค์เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับโดยใช้ไม้ตามที่ระบุ

ข้างตน้เท่านั้น 

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม” โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นก าลังในการ

แปรรูปไม้ที่มวีัตถุประสงค์ท าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

หรอืกึ่งส าเร็จรูปจ าหน่าย 

“โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม” โรงงานที่ใช้คนท าการแปรรูปไม้ ที่มีวัตถุประสงค์

ท าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้ ใหเ้ป็นผลิตภัณฑส์ าเร็จรูป หรอืกึ่งส าเร็จรูปจ าหน่าย 

 “โรงค้าไม้แปรรูป” สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มไีม้แปรรูปไว้เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นัน้ ๆ ด้วย 

 “โรงค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม” สถานที่ที่ค้าหรอืมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม รวมถึงบริเวณสถานที่

นั้น ๆ ด้วย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

การอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ 

 

การตั้งโรงค้าไม้แปรรูป การตั้งโรงค้าส่ิงประดษิฐ์ฯ 

การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน             

(โรงเลื่อยมือ) 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน             

เพื่อประดิษฐกรรม 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร             

(โรงเลื่อยจักร) 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร               

เพือ่ท าการแปรรูปไม้ยางพารา+13ชนิด 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร             

ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร           

เพื่อประดิษฐกรรม 



 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขัน้ตอน)    

 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรมป่าไม้     

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37   

 การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

  1. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้               

และมีไม้แปรรูป หรอืค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรอืมีไว้           

ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม แล้วแตก่รณี 

  2. บัญชสีถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  3. สมุดบัญชีไม้หรอืสมุดบัญชสีิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผา่นมา 

  4. ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผูข้ออนุญาต 

  5. หนังสอืมอบอ านาจ กรณีผู้ขอไม่ได้มาติดตอ่ด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัว                 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                   

 ระยะเวลาการยื่นค าขอ                                   

  ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

  ในกรณียื่นค าขอล่าช้า คือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

ประกอบการพิจารณาด้วย และในปีตอ่ไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตลา่ช้าอีก ให้งดต่ออายุใบอนุญาต  

  ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป  

 การรับค าขอ  

  ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร กรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ลงทะเบียนรับค าขอ และออก

ใบรับใหผู้ข้อเป็นหลักฐาน 

  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล

ที่คืน แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน 

 การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  

  ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้ในสมุด

บัญชี ใหม้ีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ท าการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ. จ านวนไม้หรือจ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

คงเหลือตรงตามบัญชีสถิตแิสดงการด าเนนิการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่” แล้วบันทึก

รายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต

ฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมแล้ว  



 

 ผู้มีอ านาจสั่งการ  

  ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

 การช าระเงนิค่าธรรมเนียม  

  ในกรณีสั่งอนุญาต ให้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียม และออกใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บ

เงินคา่ธรรมเนียมแล้ว 

 อัตราค่าธรรมเนียม 

   ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท 

   ใบอนุญาตค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใด 

บรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม ฉบับละ 2,000 บาท 

   ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท 

   ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตามจ านวนคนงาน คนละ 10 บาท 

   ใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง หรอืใบแทน  ฉบับละ 1 บาท 

 ส าหรับการเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 

ให้ถือปฏิบัติดังนี ้

  เคร่ืองจักรที่ต้องเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนียม ได้แก่ 

 เครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรง เช่น เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน เลื่อยฉลุ เลื่อยตัด เลื่อยโซ่ 

เครื่องตัดไม้บาง เครื่องขูดผวิไม้ท่อนก่อนเข้าเครื่องปอก เครื่องสับ-บดเศษไม้ เครื่องปอกไม้บาง เครื่องฝาน

ไม้บาง เครื่องท าไม้ปาร์เกต์-โมเสก 

 เครื่องตบแต่งไม้ เช่น เครื่องเซาะร่อง รางลิ้น บังใบ ท าบัว เครื่องไสไม้ทุกชนิด เครื่องขัด เครื่องกลึง 

เครือ่งแกะสลัก เครื่องเจาะ เครื่องท าเดือย เพลาตัง้  

 

 



 

  เครื่องจักรที่ไม่ตอ้งเรยีกเกบ็เงนิ

ค่าธรรมเนียม และไม่ต้องน าก าลังแรงมา้ไปรวม 

ระบุในใบอนุญาต ได้แก่ 

 เครื่องประกอบกระบวนการผลิต เช่น 

เครื่องทากาว เครื่องผสมกาว เครื่องม้วนไม้บาง 

เครื่องต่อไม้บาง เครื่องอัดเย็น เครื่องอัดรอ้น เตาอบ 

สายพานล าเลียงไม้ เครื่องเลื่อนซุงเข้าเครื่องเลื่อย 

เครื่องปอก-เครื่องฝาน หม้อน้ า (หม้อสตีม) เครื่องอัด

น้ ายาไม้ เครื่องตเียื่อ เครื่องเรียงไม้ เครื่องเติมเชื้อเพลิง เครื่องพ่นสี 

 เครื่องทุ่นแรง เชน่ รอก กว้าน เครื่องลับใบมีด เครื่องเจยีระไนใบเลื่อย ปั๊มลม เครื่องรีดใบเลื่อย 

รถยกไม้ 

 เครื่องป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เชน่ เครื่องก าจัดน้ าเสีย เครื่องดูดฝุ่น พัดลมระบายอากาศ 

 การออกใบอนุญาต  

 ใหก้ าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต และช าระเงินค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตฉบับเดิม

สิน้อายุ ใหร้ะบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิน้อายุ แต่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม

ภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับ

วันสิ้นอายุใบอนุญาตใหก้ าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม 

  ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ (ยื่นค าขอล่าช้า) 

ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้ก าหนด

ตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จ 

รับเงนิ ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่...เล่มที่...ลงวันที่...”  “ผ่อนผันให้ต่ออายุล่าช้าได้ 

โดยมีเงื่อนไขว่าในปีตอ่ไปหากยื่นต่ออายุล่าช้าอีก กรมป่าไม้จะไม่พิจารณาต่ออายุให้”  

 การมอบใบอนุญาต  

 เมื่อด าเนินการออกใบอนุญาตเรยีบร้อยแลว้ ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับอนุญาตหรือ

ผูร้ับมอบอ านาจ โดยใหล้งลายมือช่ือรับไว้เป็นหลักฐาน 

 



 

ขั้นตอนและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันท าการ 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ            

พร้อมเอกสารท่ีเกีย่วข้อง           

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/

รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ 

ผอ.ลงนามในใบอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอปม.) 

 

ผู้ขออนุญาตรับ

ใบอนุญาต     

ผอ.ลงนามอนุญาต                 

(ปฏิบัติราชการแทนอปม.) 

 

เขียนใบอนุญาต/                          

เสนอลงนาม 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่                   

ตรวจบัญชี/บันทกึเสนอ 

 

 

10 นาที 

30 นาที (ขึ้นอยู่กับจ านวนไม้/     

              สิง่ประดิษฐ์ฯในบัญชี) 

1 วัน 

2 วันท าการ 

1 วัน 

10 นาที 



 

    การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร       

ความหมาย การด าเนนิการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้                      

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอน/

ระยะเวลา                 

การให้บริการ 

1. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ                                                                

2. พนักงานเจ้าหนา้ท่ีตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ                                                                                                                

3. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                      

4. ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม                                                                                                             

5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม                                                                                                   

6. ผู้อ านวยการส านกัการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                       

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันท าการ 

จุดใหบ้ริการ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจยืน่ค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง                                              

ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1  

ช่องทางการ

ตดิต่อ 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1                        

โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203                                     

โทรสาร 0 2579  6533 

ค่าธรรมเนียม 1. ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักร   คิดตามจ านวนแรงมา้ แรงมา้ละ 50 บาท 

2. ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน        คิดตามจ านวนคนงาน คนละ 10 บาท 

จุดช าระ

ค่าธรรมเนียม 

ส่วนการคลัง ส านกับริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 

เอกสาร

ประกอบ 

1. ใบอนุญาตฉบับจรงิ                                                                                                   

2. ใบรับค าขอ                                                                                                                                 

3. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)                                                                                                                        

4. บัญชสีถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา ของโรงค้าไมแ้ปรรูป                                                                                   

5. สมุดบัญชไีมใ้นรอบปีท่ีผ่านมา                                                                                                                                                                                  

    5.1 ผู้รับอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้(ใชไ้มท่้อนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน)                                             

            สมุดบัญชไีมท่้อนประจ าโรงงานแปรรูปไม้                                                                                       

            สมุดบัญชไีมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม ้                                                                               

            สมุดบัญชแีสดงสถติไิมท่้อนและไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม้                                                   

    5.2 ผู้รับอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้(ใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน)                                        

            สมุดบัญชไีมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม ้                                                                                       

            สมุดบัญชแีสดงสถติไิมท่้อนและไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม้                                                      

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต                                                                                      

7. หนังสือมอบอ านาจ กรณผีูข้อไม่ได้มาตดิตอ่ดว้ยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ

8. บันทึกประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณียื่นค าขอล่าช้า 



 

  การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความหมาย การด าเนนิการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตต้ังโรงคา้ไมแ้ปรรูป                    

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอน/

ระยะเวลา                 

การให้บริการ 

1. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ                                                                

2. พนักงานเจ้าหนา้ท่ีตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ                                                                                                                

3. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                      

4. ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม                                                                                                             

5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม                                                                                                   

6. ผู้อ านวยการส านกัการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                       

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันท าการ 

จุดใหบ้ริการ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจยืน่ค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง                                              

ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้อาคารเทียมคมกฤส ชัน้ 1  

ช่องทางการ

ตดิต่อ 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1                        

โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203                                     

โทรสาร 0 2579  6533 

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท 

จุดช าระ

ค่าธรรมเนียม 

ส่วนการคลัง ส านกับริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 

เอกสาร

ประกอบ 

1. ใบอนุญาตฉบับจรงิ                                                                                                   

2. ใบรับค าขอ                                                                                                                                 

3. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)                                                                                                                        

4. บัญชสีถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา ของโรงค้าไมแ้ปรรูป                                                                                   

5. สมุดบัญชไีมใ้นรอบปีท่ีผ่านมา                                                                                                                                                                                  

            สมุดบัญชไีมแ้ปรรูปประจ าโรงค้าไมแ้ปรรูป                                                                           

            สมุดบัญชแีสดงสถติไิมท่้อนและไม้แปรรูปประจ าโรงค้าไมแ้ปรรูป                                                      

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต                                                                                      

7. หนังสือมอบอ านาจ กรณีผูข้อไม่ได้มาตดิตอ่ดว้ยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ

8. บันทึกประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณียื่นค าขอล่าช้า 
 

 

 

 



 

การต่ออายุใบอนุญาตค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้                            

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความหมาย การด าเนนิการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครอง

เพื่อการคา้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไมห้วงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอน/

ระยะเวลา                 

การให้บริการ 

1. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ                                                                

2. พนักงานเจ้าหนา้ท่ีตรวจบัญชี/บันทึกเสนอ                                                                                                                

3. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                      

4. ช าระเงนิค่าธรรมเนยีม                                                                                                             

5. เขียนใบอนุญาต/เสนอลงนาม                                                                                                   

6. ผู้อ านวยการส านกัการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต (ปฏบัิตริาชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)                                                                                                       

ระยะเวลาให้บริการ 5 วันท าการ 

จุดใหบ้ริการ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจยืน่ค าขอพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง                                              

ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1  

ช่องทางการ

ตดิต่อ 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1                        

โทรศัพท์ 0 2 579 4852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203                                     

โทรสาร 0 2579  6533 

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 2,000 บาท 

จุดช าระ

ค่าธรรมเนียม 

ส่วนการคลัง ส านกับริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 

เอกสาร

ประกอบ 

1. ใบอนุญาตฉบับจรงิ                                                                                                   

2. ใบรับค าขอ                                                                                                                                 

3. ค าขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2530)                                                                                                                      

4. บัญชสีถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา ของผู้รับอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครอง                            

     เพื่อการคา้ ซึ่งสิง่ประดิษฐ์ฯ                                                                                                                      

5. สมุดบัญชสีิ่งประดิษฐ์ฯในรอบปีท่ีผ่านมา                                                                                                                                                                            

     บัญชหีลักฐานเอกสารแสดง การรับ จ าหน่าย หรอืน าเคลื่อนท่ีสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้                       

     หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม (บัญชแีบบ 2)                                                                         

     บัญชรัีบ จ าหน่ายหรือน าเคลื่อนท่ี และสถิตคิงเหลอื สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดา                  

ท่ีท าด้วยไมห้วงหา้ม (บัญชแีบบ 1) 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต                                                                                      

7. หนังสือมอบอ านาจ กรณีผูข้อไม่ได้มาตดิตอ่ดว้ยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ

8. บันทึกประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณียื่นค าขอล่าช้า 
 

  



 

      มาตรฐานการให้บรกิารของบุคลากรส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต   

1. เจ้าหน้าที่ที่ให้บรกิาร/ติดต่อประสานงาน 

 1.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 1.2 มีความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 

 1.3 มีความรู้และความเช่ียวชาญในงานที่ใหบ้ริการ 

 1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 1.5 มีเจา้หนา้ที่เพียงพอในการให้บริการ 

 1.6 การให้ความร่วมมือในการตดิต่อประสานงาน 

2 กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาการให้บรกิาร 

 2.1 มีการประชาสัมพันธ์หรอืแจง้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ 

 2.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการก าหนดไว้ชัดเจน 

 2.3 การอ านวยความสะดวกในแตล่ะขัน้ตอนการให้บริการ 

 2.4 ระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนมคีวามเหมาะสม 

 2.5 มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

3. คุณภาพของการให้บริการ 

 3.1 การให้ค าปรึกษาแนะน าได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 3.2 การตอบข้อหารอื/ค าวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 

 3.3 มีคูม่อื/แนวทางปฏิบัติ ชัดเจน ครอบคลุมในการขอรับบริการ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

 4.1 สถานที่ใหบ้ริการมคีวามเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 

 4.2 มีการจัดอุปกรณ์ เอกสาร แบบฟอร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผูร้ับบริการอย่างเพียงพอ 

 4.3 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 

 4.4 มีป้าย/สัญลักษณ์ที่แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 

                                                                                         



 

6. การสอบถามข้อมูลและช่องทางการร้องเรียน  

 6.1 กรณตีิดต่อด้วยตนเอง  

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน 1 เลขที่ 61 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 ผูร้ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้โดยตรง ณ สว่นอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้หรอืหย่อนเรื่องร้องเรียนใส่ตูร้ับความคิดเห็น ที่ติดตั้งไว้หน้าหอ้งส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

 6.2 กรณตีิดต่อทางโทรศัพท์  

 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5852 หรอื 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203   

เวลาท าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 โทรสาร (FAX) 0 2579 6533 

 ผูร้ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้                                                    

ผา่น Green call สายด่วนกรมป่าไม ้1310 กด 3 

 6.3 กรณตีิดต่อทางหนังสือ  

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 6.4 กรณตีิดต่อทางเว็บไซต์  

 ผูร้ับบริการสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ที่เว็บเพจส่วนอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้ http://www.forest.go.th/industry/index.php  

 ผูร้ับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้ 

www.Forest.go.th/รับเรื่องร้องเรียน  

7. ค าแนะน าการท าบัญช ี   

      

ตัวอย่างสมุดบัญชีไม้   

http://www.forest.go.th/รับ


 

ตัวอย่างหลักฐานการได้มาของไม้/สิ่งประดิษฐ์ 

 

 



 

ค าแนะน า 

การท าบัญชีไม้ท่อนประจ าโรงงานแปรรูปไม้ 

 

 1. ล าดับที่ หมายถึง เลขล าดับไม้ทุกชนิดที่น าเข้าสู่โรงงานแปรรูปไม้ ให้ลงตามล าดับ

ตั้งแตเ่ลขที ่1 ไปจนถึงสิ้นปี เมื่อขึ้นปีใหม่จึงเปลี่ยนขึน้ล าดับที่ใหม่ 

 2. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ป ีที่น าไม้ท่อนเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้ 

 3. ชนิดไม้ ใหร้ะบุชื่อชนิดไม้ทุกชนิดที่น าเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้ตามความเป็นจริง 

 4. เลขเรยีง หมายถึง เลขประจ าท่อนไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตทีับไว้ 

 5. รูปรอยตรา หมายถึง รูปรอยตราของรัฐบาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตปีระทับไว้ 

 6. ขนาด ให้ระบุขนาดความยาว ความโต ของไม้แต่ละท่อน 

 7. ปริมาตร ให้ค านวณเป็นลูกบาศก์เมตร โดยใช้สูตรตามที่ทางราชการก าหนด 

 8. หลักฐานการได้มา ให้ระบุชื่อที่ท าการออกหลักฐาน พร้อมทั้งฉบับที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี   

ที่ออกหลักฐาน 

 9. การจ าหน่าย ให้ระบุว่าจ าหน่ายโดยวิธีใด เมื่อใด 

 10. หมายเหตุ ถ้ามีขอ้ความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในชอ่งนี้ 

 

ข้อปฏิบัต ิ

 1. เมื่อถงึวันสิ้นเดือน  ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า  เป็นช่องรวมจ านวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้า 

 2. หลักฐานการได้มา  ผูร้ับอนุญาตตอ้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประจ าโรงงานฯ เพื่อเจ้าหน้าที่ 

  จะได้ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการ 

 3. บัญชีประจ าโรงงาน  ผูร้ับอนุญาตตอ้งเก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  เพื่อให้ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผูร้ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ 

  อยู่เสมอ 

 

 



 

บัญชีไม้ท่อนประจ าโรงงานแปรรูปไม้……….ประจ าเดือน………………พ.ศ. ……… 

1 

ล าดับท่ี 

(ตลอดปี) 

2 

วัน เดอืน ป ี

3 

ชนิดไม้ 

4 

เลขเรียง 

5 

รูป 

รอยตรา 

6 

ขนาด 
7 

ปริมาตร 

8 

หลักฐานการได้มา 

9 

การจ าหน่าย 
10 

หมายเหต ุ
ยาว โต ท่ีท าการใด 

ใบเบิกทาง 

หรือหลักฐานท่ีอ้าง 

โดยวิธี 

แปรรูป 

หรือวธีิใด 

วัน เดอืน ป ี

ท่ีจ าหนา่ย 

    ฉบับ เล่มท่ี วัน เดอืน ป ี    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

ค าแนะน า 

การท าบัญชีไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม้  หรือโรงค้าไม้แปรรูป 

 1. ล าดับที่ หมายถึง เลขล าดับที่ทั่วไปในการรับ ให้ลงตามล าดับที่ตั้งแต่ 1 ไปจนถึงสิน้เดือน  

เมื่อขึ้นเดอืนใหม่ให้เริ่มเลขล าดับใหม่ 

 2. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ได้รับไม้แปรรูปเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป  

หรอืวันที่ได้รับไม้แปรรูปจากไม้ท่อนที่ท าการแปรรูปได้ 

 3. ไม้แปรรูปที่รับ ใหร้ะบุชนิดไม้ที่น าเข้า พร้อมทั้งจ านวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐานการได้มา

ก็ใหร้ะบุชื่อผูอ้อกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความ

เป็นจริง กรณีที่เป็นไม้แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ท่อนของโรงงานแปรรูปไม้

ของผู้รับอนุญาตที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ระบุในช่องผู้ออกหลักฐานว่า “รับจาก

การแปรรูป” แล้วให้ระบุไว้ในชอ่งหมายเหตุ (ช่องที่ 4) ว่าได้มาจากการแปรรูป

ไม้ท่อนตามบัญชีไม้ท่อนเลขล าดับที่เท่าใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 

 4. หมายเหตุ ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไม้แปรรูปใหร้ะบุไว้ในชอ่งนี้ 

 5. ล าดับที่ หมายถึง เลขล าดบัที่ทั่วไปในการจ าหน่าย ให้ลงตามล าดับที่ตัง้แต่ 1 ไปจนถึง

สิน้เดือน เมื่อขึ้นเดือนใหม่ใหเ้ริ่มเลขล าดับใหม่ 

 6. วัน  เดือน  ปี หมายถึง วัน เดอืน ปี ที่จ าหน่ายไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้ หรอืโรงค้า

ไม้แปรรูป 

 7. ไม้แปรรูปที่จ าหน่าย ให้ระบุชนิดไม้ที่จ าหน่าย พร้อมทั้งจ านวนและปริมาตรไม้ ตลอดจน

หลักฐานการจ าหน่าย หนังสือก ากับไม้แปรรูป ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี  

ที่ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป 

 8. หมายเหตุ ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้แปรรูป ให้ระบุไว้ในชอ่งนี้ 

 

ข้อปฏิบัต ิ

1. ส าหรับโรงงานแปรรูปไม้ ใหล้งรายการรับหรอืจ าหน่ายเศษไม้ ขีเ้ลื่อย ไว้เป็นหลักฐานในชอ่ง

ชนิดไม้และปริมาตรไม้ 

2. เมื่อถงึสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจ านวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้าและ

จ าหน่าย 

3. หลักฐานการได้มาและหลักฐานการจ าหน่าย ผูร้ับอนุญาตตอ้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

ประจ าโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงคา้ไม้แปรรูป 

4. บัญชีประจ าโรงงานแปรรูปไม้ หรอืโรงค้าไม้แปรรูป ผูร้ับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่

ที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผูร้ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วน

ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 
 



 

บัญชีไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงค้าไม้แปรรูป……… ..……ประจ าเดือน………… ..………..พ.ศ. …………. 
 

1 

ล าดับ 

ท่ี 

2 

วัน 

เดอืน 

ปี 

3 

ไมแ้ปรรูปท่ีรับ 
4 

หมายเหต ุ

5 

ล าดับ 

ท่ี 

6 

วัน 

เดอืน 

ปี 

7 

ไมแ้ปรรูปท่ีจ าหนา่ย 
8 

หมายเหต ุ
ชนิดไม้ จ านวน ปริมาตร 

หลักฐานการได้มา 

ชนิดไม้ จ านวน ปริมาตร 

หลักฐานการจ าหนา่ย 

ผู้ออก 

หลักฐาน 
ฉบับท่ี เล่มท่ี วัน เดอืน ป ี ฉบับท่ี เล่มท่ี วัน เดอืน ป ี

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

ค าแนะน า 

การท าบัญชีแสดงสถติิไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม้ 

หรอืโรงค้าไม้แปรรูป 

 

1. ล าดับที่ หมายถึง เลขล าดับไม้ทุกชนิด ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป 

2. ชนิดไม้ ให้ระบุชนิดไม้ทุกชนิดที่น าเข้าหรอืจ าหน่าย 

3. ยอดยกมาจากเดือนก่อน ให้แสดงยอดสถิติของเดือนที่แล้วมา โดยลงยอดจ านวนและปริมาตร 

4. รับในเดือนน้ี ให้แสดงยอด จ านวน และปริมาตรไม้ที่รับในเดือนนี้ 

5. จ าหน่ายในเดือนน้ี ให้แสดงยอด จ านวน และปริมาตรไม้ที่จ าหน่ายในเดือนนี้ 

6. ยอดยกไปเดอืนหน้า ให้แสดงยอดสถิติของไม้ที่คงเหลอื 

7. หมายเหตุ ถ้ามีขอ้ความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในชอ่งนี้ 

 

 

ข้อปฏิบัต ิ

1. เมื่อถงึวันสิ้นเดือน  ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า  เป็นช่องรวมจ านวนไม้  ปริมาตรไม้ที่คงเหลอื 

ยกมาจากเดือนก่อน  รับในเดือนนี้  จ าหน่ายในเดือนนี้ และยอดยกไปเดือนหน้า 

2. บัญชีประจ าโรงงาน  ผูร้ับอนุญาตตอ้งเก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผูร้ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ              

อยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีแสดงสถิตไิมท้่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป………..ประจ าเดือน…………พ.ศ. ……… 

 

1 

ล าดับ 

ท่ี 

2 

ชนิดไม้ 

3 

ยอดยกมาจากเดอืนก่อน 

4 

รับในเดอืนนี้ 

5 

จ าหนา่ยในเดือนนี ้

6 

คงเหลอืยกไปเดอืนหนา้ 
7 

หมาย 

เหต ุ
ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป 

จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร จ านวน ปริมาตร 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

 

 

ค าแนะน า 

วธิีท าบัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับ จ าหน่าย หรือน าเคล่ือนที่ 

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2) 

 

 

ช่องที่ 1 รายการที่ ให้ระบุล าดับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯมาเข้าบัญชแีบบ 1 

ในแต่ละวันตามล าดับ ตั้งแต่ตน้เดือนถึงสิน้เดือน 

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

ให้ตรงกับวันรับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามรายการที่น าลงไว้ในบัญชแีบบ 1 

ช่องที่ 3 รายการหลักฐาน ให้ระบุว่า เป็นหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของใคร หรอืหนังสือรับรอง

ของที่ท าการใด หรอืได้ผลิตจากโรงงานฯของตนเองที่ได้รับอนุญาต 

ช่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ฯ น าเข้า ให้ระบุหน้าบัญชีและล าดับที่ของรายการที่รับสิ่งประดิษฐ์ฯ  

บัญช ีหน้าที่/รายการที่เข้าบัญชีแบบ 1 พร้อมกับให้หมายเหตุหน้าบัญชี/

รายการที่ลงในหลักฐานเอกสารฉบับที่น าลงบัญชีให้ตรงกัน 

ช่องที่ 5 หมายเหตุ ในกรณีมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ

มาที่ตอ้งการระบุรายละเอียดเพิ่มเตมิไว้เป็นหลักฐานในบัญช ีให้ลงไว้

ในช่องหมายเหตุนี้ 

ช่องที่ 6 รายการที่ ใหร้ะบุล าดับหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผูร้ับใบอนุญาตออกเพื่อ

จ าหน่ายหรอืน าเคลื่อนที่ 

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

ช่องที่ 8 หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ใหร้ะบุ ฉบบัที่ เล่มที่ วัน เดอืน พ.ศ. ที่ออกหนังสือก ากบั

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 9 จ าหน่ายจาก ใหร้ะบุหน้าบัญชีและล าดับรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จ าหน่ายออกหน้าที่/

รายการจากบัญชแีบบ 1 

ช่องที่ 10 หมายเหตุ ในกรณีมสีาระส าคัญเกี่ยวกบัการออกหนังสือก ากบัสิ่งประดิษฐ์ฯ                  

ที่ตอ้งการระบุรายละเอียดเพิม่เติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ใหล้งไวใ้นช่อง

หมายเหตุนี้



 

 

 

บัญชหีลักฐานเอกสารแสดง การรับ จ าหน่าย หรอืน าเคลื่อนท่ี สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใชห้รือ 

สิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วย ไมห้วงห้าม (บัญชแีบบ 2) 

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

เดอืน.................................. พ.ศ. ........................ 
 

หลักฐานการได้มา                                                                                                                                   หลักฐานการจ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  รายการหลักฐาน สิ่งประดิษฐฯ์    หนังสือก ากับสิง่ประดิษฐฯ์ จ าหน่ายจาก  

รายการ

ที่ 

วัน/เดือน/ หลักฐานใด 

ฉบับที ่ เล่มที ่

ลงวันที่/ น าเข้าบัญช ี

หมายเหต ุ รายการที่ 

วัน/เดือน/ 

ฉบับที ่ เล่มที ่

ลงวันที่/ หน้าที่/ 

หมายเหต ุ
พ.ศ. ของใคร เดือน/พ.ศ. 

หน้าที่/รายการ

ที่ 
พ.ศ. เดือน/พ.ศ. รายการที่ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 

 

ค าแนะน า 

วิธีท าบัญชีรับ จ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์  

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 1) 

 

 

ช่องที่ 1  รายการท่ี ให้ระบุ เลขล าดับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามชนิด ขนาด ที่น าลงรายการรับ

ในบัญชี 

ช่องที่ 2  ชนิดสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ ชนิดเครื่องเรือน เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงห้าม 

ช่องที่ 3  ชนิดไม้ ให้ระบุ ชนิดไม้หวงหา้มที่ท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ช่องที่ 4  ขนาด ให้ระบุ ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา หรือ ความสูง

ของสิ่งประดษิฐ์ฯ 

ช่องที่ 5  รายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ จ านวนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่รับ จ าหน่ายเคลื่อนที่  และจ านวน

คงเหลือ (สต๊อก) ในแต่ละวันตามล าดับวันที่ ตั้งแต่ตน้เดือนถึงสิน้เดือน 

ช่องที่ 6  หมายเหตุ ในกรณีมีสาระส าคัญที่ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็น

หลักฐานในบัญชี ให้ลงในช่องหมายเหตุนี้  ยอดรวมในเดือนนี้ให้รวม

ยอดสิ่งประดิษฐ์ฯ รับจ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที่  และยอดจ านวน

คงเหลือแตล่ะยอดตั้งแต่วันต้นเดือนถึงวันสิ้นเดือน แล้วแยกลงบัญชี

แตล่ะยอดให้ชัดเจน 

 

 

 



 

 

บัญชรัีบ จ าหน่าย หรอืน าเคลื่อนท่ี และสถิตคิงเหลอื สิ่งประดษิฐ์ เคร่ืองใช้ 

หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไมห้วงหา้ม (บัญชแีบบ 1) 

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

เดอืน.............................................. พ.ศ. ........................... 
 

1 2 3 4 ขนาด 5  รายการสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

รายการ ชนิด 
ชนิด

ไม้ 
กว้าง ยาว 

หนา

หรือ 
วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. วันที.่.. 

6 หมายเหตุ 

ท่ี 
สิ่งประดิษฐ์

ฯ 
สูง รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ รับ จา่ย เหลือ 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                 รวมยอดในเดือน

นี ้

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

                                 จ าหน่าย........ช้ิน 

รวมทั้งส้ิน                            คงเหลือ........ช้ิน 



 

 

8. ตัวอย่างใบอนุญาตและตัวอย่างการกรอกเอกสาร  

ตัวอย่างใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 

 

 
 



 

 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร 

 

 

 

 

 
  



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

ตัวอย่างใบอนญุาตตัง้โรงค้าไม้แปรรูป 

 

 

 



 

 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร กรณยีื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตล่าช้า 

 



 

 

ตัวอย่างใบอนญุาตคา้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า                                                    

ซึ่งสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช้ หรือสิง่อื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

 



 

 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. เอกสารอ้างอิง  

 

ระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พ.ศ. 2541 

…………………………… . 

ข้อ 37 การตอ่อายุใบอนุญาต 

 37.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  37.1.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้

และมีไม้แปรรูป หรือค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้

ในครอบครองเพื่อการคา้ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม แล้วแตก่รณี 

  37.1.2 บัญชสีถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผา่นมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  37.1.3 สมุดบัญชไีม้หรอืสมุดบัญชสีิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผา่นมา 

  37.1.4 ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผูข้ออนุญาต 

  37.1.5 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผูร้ับมอบอ านาจ 

 37.2 ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

  ในกรณียื่นค าขอล่าช้าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิน้อายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

ประกอบการพิจารณาด้วย และในปีตอ่ไปหากมายื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตลา่ช้าอีก ให้งดตอ่อายุใบอนุญาต  

  ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตใหด้ าเนนิการตอ่ไป  

 37.3 การรับค าขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 37.1 แล้วให้ลงทะเบียนรับค าขอ

ตามแบบท้ายระเบียบนี ้และออกใบรับใหผู้ข้อเป็นหลักฐาน 

  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ใหค้ืนเอกสารทั้งหมดใหผู้ข้อ พร้อมบันทึกแจ้งเหตุผล 

ที่คนื แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน 

 37.4 ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม แล้วบันทึกลงไว้

ในสมุดบัญชี ให้มีสาระข้อความตรงกันว่า “ได้ท าการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ.จ านวนไม้หรือจ านวน

สิ่งประดิษฐ์ฯ คงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการด าเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่” 

แล้วบันทึกรายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออก

ใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมแล้ว 

 37.5 การออกใบอนุญาต 

  37.5.1 ให้ก าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตตาม

หลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้



 

 

   37.5.1.1 ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต และช าระเงินค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาต             

ฉบับเดิมสิน้อายุ ใหร้ะบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ส าหรับวันสิ้นอายุ

ใบอนุญาตก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...  เล่มที่...  ลงวันที่...  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่...  เป็นต้นไป 

และเป็นการตอ่จากใบอนุญาต ฉบับที่...  เล่มที่...  ลงวันที่...” 

   37.5.1.2 ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ  

แต่ได้ช าระเงนิค่าธรรมเนียมภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่

ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้ก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุ

ในใบอนุญาตวา่ “ใบอนุญาตฉบับนีไ้ด้ช าระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...  

ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่...  ลงวันที่...  ”   

   37.5.1.3 ในกรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ 

(ยืน่ค าขอล่าช้า) ใหร้ะบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ใหก้ าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม

ตามใบเสร็จรับเงนิ ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่...  เล่มที่...ลงวันที่...”  “ผ่อนผันให้

ต่ออายุล่าช้าได้ โดยมีเงื่อนไขว่าในปีตอ่ไปหากยื่นต่ออายุล่าช้าอีก กรมป่าไม้จะไม่พิจารณาต่ออายุให้” 

  37.5.2 ใหห้มายเหตุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า “ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และข้อก าหนด ฉบับที่...  (พ.ศ. ...)”   

  37.5.3 เมื่อด าเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้แก่

ผูร้ับอนุญาตหรอืผูร้ับมอบอ านาจ โดยใหล้งลายมือช่ือรับไว้เป็นหลักฐาน 

 37.6 อ านาจการอนุญาต 

  การอนุญาตให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย

ส าหรับในกรุงเทพมหานคร และผูว้่าราชการจังหวัดหรอืผูซ้ึ่งผูว้่าราชการจังหวัดมอบหมายส าหรับจังหวัดอื่น 

  ในระหวา่งปีที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่า ผูร้ับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อก าหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และไม่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้จังหวัดส่งค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอกรมป่าไม้ 

และส าเนาเรื่องราวส่งใหป้่าไม้เขตท้องที่พิจารณารายงานความเห็นไปใหก้รมป่าไม้อกีทางหนึ่งด้วย เมื่อกรมป่าไม้

ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ 

  ส าหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้กองการอนุญาตประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้ 

รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ 



 

 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

-------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ กับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑ ใหย้กเลิก 

  (๑) ข้อ ๘ แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน 

  (๒) ข้อ ๕ แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่ 

  (๓) ข้อ ๖ แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย 

  (๔) ข้อ ๘ แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรูป 

  (๕) ข้อ ๕ แหง่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการผัดผอ่นช าระค่าภาคหลวง ใบคู่มอืคนงานหรอืผูร้ับจา้งและอัตราค่าธรรมเนียม 

  (๖) ข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม 

 ข้อ ๒ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบพิมพ์ค าขอ ฉบับละ ๒๕ สตางค์ 

(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียนตาแมวท าชัน  

เจาะต้นสนเอายาง สบั หรอืกรีดต้นเยลูตองเอายาง 

 

ต้นละ 

 

๒ 

 

บาท 

(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยาง ท าน้ ามันยาง ต้นละ ๕๐ สตางค์ 

(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรอืกรีดไม้ชนิดอื่น ๆ  

เอาน้ ามันชัน หรือยาง 

ต้นละ ๑๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตท าไม้เพื่อการค้า ฉบับละ ๒๐ บาท 

(6) ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม ฉบับละ ๑๐ บาท 

 



 

 

 (7) ใบอนุญาตคา้ของป่าหวงห้าม หรอืใบอนุญาต 

มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม 

 

ฉบับละ 

 

๒๐ 

 

บาท 

(8) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ฉบับละ ๑๐ บาท 

(9) ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ 

เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า 

แรงม้าละ ๕๐ บาท 

(10) ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ 

แรงคน คิดตามจ านวนคนงาน 

 

คนละ 

 

๑๐ 

 

บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า  

คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป                             

 

ลูกบาศก์เมตรละ 

 

๑๐ 

 

บาท 

(๑๒) ใบอนุญาตคา้หรอืมีไว้ในครอบครอง 

เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช้  

หรอืสิ่งอื่นใดที่ท าดว้ยไม้หวงห้าม 

 

 

ฉบับละ  

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

บาท 

(๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวน 

เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง   

 

ฉบับละ 

 

๒๐ 

 

บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตตัง้โรงค้าไม้แปรรูป ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ   ๕ บาท 

(๑๖) ใบแทนใบอนุญาต เว้นแตใ่บอนุญาตใด 

มีค่าธรรมเนียมต่ ากว่า ๑๐ บาท ให้คิด 

เท่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น 

 

 

ฉบับละ   

 

 

๑๐ 

 

 

บาท 

(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้สัก ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้หวงหา้มธรรมดา 

นอกจากไม้สัก 

 

ฉบับละ  

 

๗,๕๐๐ 

 

บาท 

(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของป่าหวงหา้ม ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด ฉบับละ ๒๕ บาท 

(๒๑) สัมปทานท าไม้สัก ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒๒) สัมปทานท าไม้หวงหา้มธรรมดานอกจากไม้สัก ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่าหวงหา้ม ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๒๔) ใบแทนสัมปทาน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรอืสัมปทาน 

คิดครึ่งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

หรอืสัมปทานนั้น ๆ 

   



 

 

   

(๒๖) ใบเบิกทาง 

(ก) ไม้สัก 

(ข) ไม้ชนิดอื่น ๆ  

(ค) ของป่า 

 

ฉบับละ 

ฉบับละ

ฉบับละ 

 

๕๐ 

๒๐ 

๕ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

(๒๗) การอุทธรณ์ 

(ก) เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต การผูกขาด หรอืสัมปทาน 

(ข) เรื่องการขอตั้งหรอืต่ออายุใบอนุญาต 

     โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  

(ค) เรื่องการของตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต  

     โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน   

(ง)  เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงคา้ไม้แปรรูป  

(จ) เรื่องอื่น ๆ      

 

ครั้งละ   

ครั้งละ   

 

ครั้งละ   

ครั้งละ  

ครั้งละ   

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

๕๐ 

๑๐ 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

(๒๘) ใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจา้งหรอืใบแทน ฉบับละ ๑ บาท 

(๒๙) ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้เอกชน ดวงละ ๒๐๐ บาท 

(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร ฉบับละ ๕ บาท 

(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรอืถ่ายภาพเอกสารและรับรองส าเนา  หนา้ละ ๑๐ บาท 

(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่า ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรอืถ่ายภาพแผนที่ป่า 

และรับรองส าเนา 

 

ฉบับละ 

 

๕๐๐ 

 

บาท 

(๓๔) ค่าธรรมเนียมท าการล่วงเวลาคิดร้อยละสิบของเงนิ 

คา่ภาคหลวงที่ค านวณได้ในครั้งนั้นๆแต่อย่างสูงไม่เกิน 

  

๔๐๐ 

 

บาท 

(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย ท่อนละ ๒๐ บาท 

      

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ทวชิ กลิ่นประทุม 

 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ได้ก าหนดไว้เป็นเวลานานแล้วในปัจจุบัน ค่าของเงินตราได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัตปิ่าไม้ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้[รก.๒๕๑๘/๑๗๒/๑๒พ/๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘] 



 

 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป 

------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป 

 ข้อ 2 ผูใ้ดประสงค์จะท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูป

ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังตอ่ไปนี ้

  (1) ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ ณ กรมป่าไม้ 

  (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ

ที่ประสงค์จะขออนุญาตท าการนั้น 

 ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว ส าหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาสั่ง ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาสั่ง เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดส่งเรื่องราวค าขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง 

 ข้อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 

ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตตั้งโรงค้า

ไม้แปรรูป และใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ใชแ้บบอนุญาต 1 แบบอนุญาต 2 แบบอนุญาต 3 

แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ายกฎกระทรวงนีแ้ล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ผูใ้ดได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า 

ถ้าผู้นั้นท าการค้าไม้แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ท าการ

แปรรูปไม้เพื่อการค้า ไม่ต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก 

 ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ต้องท า

บัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด บัญชีนี้ให้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือที่

ท าการแปรรูปไม้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วน

ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 



 

 

 ข้อ 7 ผูร้ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผูร้ับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรอืผู้รับอนุญาต

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ตอ้งท าบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้มาและการจ าหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้

ก าหนด บัญชนีีใ้ห้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ที่ท าการแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อให้

พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจดูได้ และผูร้ับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 

 ข้อ 8 เมื่อจ าหน่ายหรือน าไม้แปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป 

ผูร้ับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปต้องออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป ตามแบบ

ที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด 

 มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้น าเคลื่อนที่ซึ่งไม้นั้นทุกคราวไป และให้ผู้รับอนุญาตนั้นมีส าเนาหรือคู่ฉีก

หนังสือก ากับไม้แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจดูได้ 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2519 

อ. จันทรสถิตย์ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยการค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ 

เคร่ืองใช้  หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

-------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังตอ่ไปนี ้

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

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม 

 ข้อ 2 ผูใ้ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงหา้ม ที่มชีนิดไม้ ขนาดหรอืปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนด ให้ยื่นค าขอ

ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครอง 

กรมป่าไม้ ส าหรับจังหวัดอื่นใหย้ื่นต่อพนักงานเจา้หน้าที่แหง่ท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอที่ประสงค์ขออนุญาต

ท าการนัน้ 

  ในกรณีที่ผูข้อรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ 

เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงห้ามในสถานที่เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ให้ยื่นค าขอ 

รับใบอนุญาตคา้ส าหรับที่นัน้เพียงฉบับเดียว 

 ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส าหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนั้น ๆ หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายจากผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 ข้อ 4 ผูร้ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครอง

เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี 

 ขอ้ 5 ผูร้ับใบอนุญาตตอ้งจัดท าบัญชีรับและจ าหน่าย หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงหา้ม ที่ได้น าเข้าและจ าหน่ายออกหรือน าเคลื่อนที่ และบัญชีสถิติ ตามแบบ

ที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด 



 

 

  บัญชีตามวรรคหนึ่งใหเ้ก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้าตามที่

ระบุไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันรับและจ าหน่าย หรือน าเคลื่อนที่จากสถานที่ค้า 

หรอืสถานที่ครอบครองเพื่อการคา้ แล้วแตก่รณี เพื่อให้พนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจดูได้ 

 ข้อ 6 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้จ าหน่ายหรือน าเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า ผู้รับใบอนุญาตต้องออก

หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ดังกล่าว มอบให้แก่ผู้รับโอน

หรือผู้น าเคลื่อนที่ทุกคราว และให้เก็บส าเนาหรือคู่ฉบับของหนังสือก ากับนั้นไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่

ครอบครองเพื่อการคา้ แล้วแตก่รณี เพื่อให้พนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจสอบกับบัญชไีด้ 

  หนังสือก ากับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

 ข้อ 7 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด

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

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ 

เครือ่งใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า

ใบอนุญาตนัน้จะสิน้อายุ 

   

 

  

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530 

       (ลงนาม)        หาญ   ลนีานนท์ 

(พลเอก หาญ  ลีนานนท์) 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 22 มกราคม 2531) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


