
การจดัท าบญัชีป่าไม ้

โดย นายรฤทธ์ิ  แท่นปาน   

เจา้พนกังานป่าไมช้ านาญงาน 

 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านกัการอนุญาต 

กรมป่าไม ้



การจดัท าบญัชีป่าไม ้

-หลกัฐานการไดม้าของไมท่้อน 

-หลกัฐานการไดม้าของไมแ้ปรรูป 

-อตัราการแปรรูปไม ้

-ตวัอย่างการลงบญัชี 

 



• หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

• หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

การจดัท าบญัชีป่าไม ้



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

ใบเบกิทาง 

 ดา้นหนา้ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

ใบเบกิทาง 

 ดา้นหลงั 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

ใบเบกิทาง 

 บญัชีแนบ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

ใบเบกิทาง 

 บญัชีแนบ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

ใบเบกิทาง 

 บญัชีแนบ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

สป.15 

ตอน 3 

ดา้นหนา้ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

สป.15 

ตอน 3 

ดา้นหลงั 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

สป.15 

ตอน 2 

ดา้นหนา้ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้ท่อน 

สป.15 

ตอน 2 

ดา้นหลงั 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

ใบเบกิทาง 

 ดา้นหนา้ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

ใบเบกิทาง 

 ดา้นหลงั 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

ใบเบกิทาง 

 บญัชีแนบ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

ใบเบกิทาง 

 บญัชีแนบ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

หนงัสือก ากบั 

ไมแ้ปรรูป 

ดา้นหนา้ 



หลักฐานการได้มา 

ของไม้แปรรูป 

หนงัสือก ากบั 

ไมแ้ปรรูป 

ดา้นหลงั 



หลักฐานการได้มาของไม้แปรรูป จากการแปรรูป 



หลักฐานการได้มาของไม้แปรรูป จากการแปรรูป 

บญัชีไมแ้ปรรูป บญัชีไมท่้อน 

ไมแ้ปรรูป   59.88 % 

ฟืน(เศษไม)้ 37.03 % 

ข้ีเลือ่ย      3.09 % 



หลักฐานการได้มาของไม้แปรรูป จากการแปรรูป 

บญัชีไมแ้ปรรูป บญัชีไมท่้อน 

ไมแ้ปรรูป   55.55 % 

ฟืน(เศษไม)้ 31.09 % 

ข้ีเลือ่ย     10.31 % 

7-1.69 

1-2.12    = 5.79 

2-1.98 



อตัราการแปรรูป 



อตัราการแปรรูป 



อตัราการแปรรูป  ประมาณ  52  % 



การจ าหน่าย 

ไม้แปรรูป 

ประกาศกรมป่าไม ้

หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 



การจ าหน่าย 

ไม้แปรรูป 

ประกาศกรมป่าไม ้

หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 



การจ าหน่าย 

ไม้แปรรูป 

หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 

 ดา้นหนา้ 



การจ าหน่าย 

ไม้แปรรูป 

หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 

 ดา้นหลงั 



การจ าหน่าย 

ไม้แปรรูป 

ประกาศกรมป่าไม ้

หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 

ฉบบัที ่2 



อายุ .. ไม่เกนิ 24 ชม. 

ใช้ .. ในเขตท้องที่จังหวัด 

ยกเว้น 10 จังหวัด 



การกรอกข้อความ 

การพิมพ์รายการไม้ .. แทนการเขียน 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับไมท่้อน-โรงเล่ือยจกัร 



ตวัอย่าง การลงบญัชีรบัไมท่้อน-โรงเลือ่ยจกัร 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับไมท่้อน-โรงเล่ือยจกัร 

10   

หมายเหต ุ 
   

• การยกยอดมาจากปีก่อนจะ

ปรากฏอยู่ในบัญชีเฉพาะใน

ปีที่มีการยกยอดมาเท่าน้ัน  

และยอดไม้ที่ยกมาต้องมี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้รับผดิชอบ

ลงนามรับรองไว้ หรือ

สามารถตรวจสอบกบัยอดไม้

คงเหลือจากบัญชีเดิมได้

เท่านั้น         

ยอดยกมา 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับ-จ าหน่ายไมแ้ปรรูป  โรงเล่ือยจกัร 



ตวัอย่าง  

การลงบญัชีรบั-จ าหน่ายไมแ้ปรรูป   

โรงเลือ่ยจกัร 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับ-จ าหน่ายไมแ้ปรรูป  โรงเล่ือยจกัร 

8   

หมายเหตุ  
   

• การยกยอดมาจากปีก่อน

จะปรากฏอยู่ในบัญชี

เฉพาะในปีที่มีการยก

ยอดมาเท่าน้ัน  และยอด

ไม้ที่ยกมาต้องมีเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ผู้รับผดิชอบลงนาม

รับรองไว้ หรือสามารถ

ตรวจสอบกบัยอดไม้

คงเหลือจากบัญชีเดิมได้

เท่าน้ัน         



ตวัอย่าง  

การลงบญัชีสถติิ 

  โรงเลือ่ยจกัร 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีสถิติ  โรงเล่ือยจกัร 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับ-จ าหน่ายไมแ้ปรรูป  โรงคา้ไมแ้ปรรูป 



8   

หมายเหตุ  
   

• การยกยอดมาจากปีก่อน

จะปรากฏอยู่ในบัญชี

เฉพาะในปีที่มีการยก

ยอดมาเท่าน้ัน  และยอด

ไม้ที่ยกมาต้องมีเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ผู้รับผดิชอบลงนาม

รับรองไว้ หรือสามารถ

ตรวจสอบกบัยอดไม้

คงเหลือจากบัญชีเดิมได้

เท่าน้ัน         

ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับ-จ าหน่ายไมแ้ปรรูป  โรงคา้ไมแ้ปรรูป 



ตัวอย่าง การลงบัญชีรับไม้ท่อน-โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรประดิษฐกรรม 

(ใช้ไม้ท่อนเป็นวัตถุดิบ) 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีสถิติ  โรงคา้ไมแ้ปรรูป 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับ-จ ำหน่ำยไม้แปรรูป 
โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม (ใชไ้มท่้อนเป็นวตัถุดิบ) 



ตวัอยา่ง การลงบัญชีสถิต ิ โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม (ใชไ้มท่้อนเป็นวตัถุดิบ) 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับไมแ้ปรรูป-โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม 

(ใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวตัถุดิบ)            วิธีท่ี 1 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีรับไมแ้ปรรูป-โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม 

(ใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวตัถุดิบ)            วิธทีี่ 2 



วิธทีี่ 1 

ตวัอยา่ง เปรียบเทียบ   
การลงบญัชีรับไมแ้ปรรูป-โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม (ใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวตัถุดิบ)  

 

วิธทีี่ 2 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีสถิติ -โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรประดิษฐกรรม 
(ใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวตัถุดิบ) 



สิ่งประดษิฐ์ฯ ที่มไีว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 

 ขอ้ก าหนด

ฉบบัที ่

15 

(พ.ศ.2526)  

ขอ้ 2 



สิ่งประดษิฐ์ฯ ที่มไีว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 
 ขอ้ก าหนดฉบบัที ่15 (พ.ศ.2526)  ขอ้ 2 

•  ทีผ่ลิตข้ึนในโรงงานแปรรูปไมเ้พือ่ประดิษฐกรรม 

 ของตนเอง และเป็นสถานทีแ่ห่งเดียวกนักบัทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

 ผลิตจากโรงงานของตนเองทีไ่ดร้บัอนุญาต  

(บญัชีภาคจ าหน่ายโรงงาน หนา้ที่ .. ล าดบัท่ี ..) 



สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีไว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 

•  ทีร่บัจากผูร้บัใบอนุญาตแห่งอ่ืน และมีหลกัฐานก ากบั 

 โดยชอบตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้

 กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่27  

(พ.ศ.2530)  

ขอ้ 6 



สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีไว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 

•  ทีร่บัจากผูร้บัใบอนุญาตแห่งอ่ืน และมีหลกัฐานก ากบั 

 โดยชอบตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้

 กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่27  

(พ.ศ.2530)  

ขอ้ 6 

 หนงัสือ 

ก ากบั 

สิง่ประดิษฐฯ์ 



สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีไว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 

•  ทีร่บัจากผูร้บัใบอนุญาตแห่งอ่ืน และมีหลกัฐานก ากบั 

 โดยชอบตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้

 กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่27  

(พ.ศ.2530)  

ขอ้ 6 

 หนงัสือ 

ก ากบั 

สิง่ประดิษฐฯ์ 



สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีไว้ในครอบครอง ณ สถานที่รับอนุญาต 

 ที่มีหนงัสือรบัรองของอธิบดีกรมป่าไม ้ 
หรือผูที้่ไดร้บัมอบหมาย 

ตามระเบยีบที่กรมป่าไมก้ าหนด 

 ระเบยีบกรมป่าไม ้

 เรือ่ง การออก 

หนงัสือรบัรอง ฯ  

ลว.7มิ.ย.26 



การจ าหน่าย 

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศกรมป่าไม ้

การออก นสก.สปด. 



การจ าหน่าย 

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศกรมป่าไม ้

การออก นสก.สปด. 



การจ าหน่าย 

สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศ 

กรมป่าไม ้

การออก  

นสก.สปด. 



การจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศ 

กรมป่าไม ้

การออก  

นสก.สปด. 

แบบ  

นสก.สปด. 

ดา้นหนา้ 



การจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศ 

กรมป่าไม ้

การออก  

นสก.สปด. 

แบบ  

นสก.สปด. 

ดา้นหนา้ 



การจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศ 

กรมป่าไม ้

การออก  

นสก.สปด. 

แบบ  

นสก.สปด. 

ดา้นหลงั 



การจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศ 

กรมป่าไม ้

การออก  

นสก.สปด. 

แบบ  

นสก.สปด. 

ดา้นหลงั 



การจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประกาศกรมป่าไม ้

การออก นสก.สปด. 

การตรวจสอบ

รบัรอง 



วงกบ ประตู หนา้ต่าง = แต่ละขนาด=เกิน 15 วง/บาน 

เตียงนอน = ทุกขนาด= เกิน 2 หลงั 

ลูกกรงกลึง = เกิน 50 อนั 

การน าเคลือ่นทีภ่ายในราชอาณาจกัร 

เจา้หนา้ที่ 

ตอ้งตรวจสอบ

รบัรอง 



การน าเคลือ่นทีอ่อกนอกราชอาณาจักร 

เจา้หนา้ที่ 

ตอ้งตรวจสอบ

รบัรอง 

สปด. ทุกชนิด 

ทุกขนาด            

ทุกจ านวน 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีแบบ 1 



ตวัอยา่ง การลงบญัชีแบบ 2 



ความสมัพันธข์องบัญชี แบบ 1 และแบบ 2 



ตวัอยา่ง การลงบญัชี 
แบบ 1 - แบบ 2 



ค าพพิากษาศาล 

กรณี 

ไม่ออก 

นสก.สปด. 







การสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
 

 

-ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม ้ 

  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1  

  เลขที ่61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  

-หมายเลขโทรศพัท ์0 2579 5852  

  หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203   

-โทรสาร (FAX) 0 2579 6533 

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

 


